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V

[Woord vooraf]
Het derde deel van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek heeft langer
op zich laten wachten dan het plan was. De voornaamste reden van dit ongewenscht
oponthoud was, dat de leider van den ganschen arbeid door verandering van
woonplaats en betrekking geruimen tijd verhinderd was om het werk voort te zetten;
zoodra hem dit mogelijk werd, heeft hij den onderbroken arbeid weder opgenomen.
Bovendien hadden wij het overlijden te betreuren van onzen hooggewaardeerden
medewerker E.W. MOES, in wiens handen de aanvulling der biografieën met
kunsthistorische aanteekeningen en de samenstelling van een groot deel der
biografieën van kunstenaars was gelegd; gelukkig vonden wij den heer JHR. H.
TEDING VAN BERKHOUT bereid ook deze taak van zijn betreurden voorganger op zich
te nemen, waarbij diens nagelaten aanteekeningen te zijner beschikking stonden
Ook de dood van onzen waarden vriend C.G. FRENTZEN, den ijverigen directeur van
A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, veroorzaakte eenig oponthoud; met weemoed
herdenken wij zijn onverdroten belangstelling voor deze uitgave, die niet het minst
aan zijn krachtigen steun haren voortgang te danken heeft. En in dit verband mogen
wij ook niet zwijgen van het heengaan van onzen ouden vriend A.W. SIJTHOFF
zelven, in wiens altijd werkzaam brein reeds vele jaren geleden het plan tot zulk
een uitgave gerijpt was en die met zijn alom bekende energie niet aarzelde om zijn
toestemming te geven tot deze onderneming, die wij hem ten slotte voorstelden.
Wat zullen wij overigens nog aan deze voorrede toevoegen behalve onze
dankbetuiging aan de medewerkers, die ondanks alle oponthoud ons krachtig hebben
willen helpen op het oogenblik, toen de arbeid weder kon worden voortgezet? Ook
enkelen hunner zijn ons intusschen ontvallen, maar de open plaatsen werden spoedig
door nieuwe medewerkers aangevuld en wij mogen ons verheugen in hunne hartelijke
belangstelling in ons werk.
Die belangstelling bleek ook uit ‘Opmerkingen’, waarmede De Wapenheraut ons
verraste. Allerlei kleine en groote fouten of vergissingen, in een werk als dit overigens
bijna onvermijdelijk, kwamen daardoor tot onze kennis; wij hopen er later dankbaar
gebruik van te maken, zoodra wij aan de ‘verbeteringen’ toe zijn. Wij kunnen dit
evenwel niet beloven ten opzichte van die talrijke daar gemaakte opmerkingen en
gegeven toevoegingen, die voor een genealoog van belang mogen zijn, maar in
een biografisch werk als dit niet op hare plaats
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geacht kunnen worden. En nu wij toch van die opmerkingen spreken, is het misschien
wenschelijk te verzoeken den toon, waarop ons en onzen medewerkers sommige
feilen of gewaande feilen onder het oog worden gebracht, eenigszins te verzachten:
noch de aard dier feilen, noch de beteekenis dier opmerkingen geeft aanleiding tot
af en toe vrij bittere of wel schampere uitvallen van den genealoog, die er aan het
woord is.
En hiermede zenden wij dit derde deel in het licht, hopende de volgende deelen
weder geregeld te doen verschijnen.
P.C. MOLHUYSEN.
P.J. BLOK.
DEN HAAG, } December 1914.
LEIDEN, } December 1914.
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A.
[Aa, Mr. Jan van der]
AA (Mr. Jan v a n d e r ), zoon van L a m b e r t , zijn zuster P e t e r k e n en zijn oom
A d r i a e n v a n d e r A a , zoon van A n t h o n i s , stichtten bij akte, op 7 Maart
1619 verleden voor schepenen van 's Hertogenbosch, twee studiebeurzen in het
seminarie van het bisdom van 's Hertogenbosch.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. van 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 250 en v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 363.
Aug. Sassen

[Abbe, Simon Pieterszoon]
ABBE (Simon Pieterszoon) deed in 1374 aan hertog Albrecht, bij het beleg van het
door de Utrechtenaren gestichte kasteel Gildenborch, belangrijke leveranties. Ter
betaling daarvoor werd hij 21 Juli 1374 met het Schoutambacht van Amsterdam
begiftigd, dat hij tot 1382 bekleedde.
De familienaam Abbe komt te Amsterdam reeds betrekkelijk vroeg voor. P i e t e r
A b b e , misschien de vader van den bovengenoemde, was in 1381 burgemeester.
In de 16e eeuw komen verscheidene kompassenmakers in de familie voor. Een
hunner, M a r t e n S i m o n s z . A b b e , bijgenaamd S c h u y t g e n , naar den
gevelsteen zijner woning buiten de Sint Olofspoort, werd in 1574 tot lid der
amsterdamsche vroedschap gekozen, en werd bij de alteratie in 1578 als zoodanig
gehandhaafd. Hij overl. 6 Sept. 1592.
Zie: v. M i e r i s , Charterboek III, 294; T e r G o u w , Gesch. v. Amst., register;
E l i a s , Vroedsch. van Amst. I, 2.
Breen

[Abels, Jan of Hans]
ABELS (Jan of Hans), een der kloekmoedigste Watergeuzen. Door den Raad van
Friesland geroepen om de vrijbuiters ter zee te bestrijden, vereenigde hij zich
integendeel met hen en nam o.a. in Mei 1568 deel aan den aanslag van Lodewijk
van Nassau op Groningen en aan het gevecht tegen den admiraal Boshuizen op
de Eems. Daar hij in een langer dienen onder de vanen van graaf Lodewijk weinig
heil zag, ging hij met zijn broeder en zijn zoon op eigen gelegenheid, met enkele
andere Geuzen, aan het vrijbuiten en deed den Spanjaarden veel afbreuk. In 1572
maakte hij deel uit van de bemanning der vloot die den Briel innam. Drie jaren later
had hij het bevel over eenige vaartuigen op de zeeuwsche stroomen en was daar
tegen den vijand werkzaam.
Zie: v a n G r o n i n g e n , Geschiedenis der Watergeuzen 134-137; E y s t e n ,
Gesch. der Ned. Pontonniers 14.
Eysten

[Ablaing, Johannes Cornelis d']
ABLAING (Johannes Cornelis d'), gewezen kommandeur van Palembang, was aan
de Kaap de Goede Hoop secunde en waarnemend gouverneur van 3 Juni 1707-1
Febr. 1708. Hij was er aangekomen op 6 Mei 1707. Om zijn neef, den teruggeroepen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

gouverneur Wilhem Adriaan van der Stel ter wille te zijn stelde hij het overnemen
van den ‘ommeslag’ zoo lang uit, dat deze nog
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een tijd lang aan de Kaap moest blijven. Uit de brieven van Joan van Hoorn aan
zijn schoonvader Abraham van Riebeeck, den gouverneur-generaal, blijkt dat
d'Ablaing slecht overweg kon met den nieuwen gouverneur Louis van Assenburgh,
wat volgens van Hoorn voor d'Ablaing pleitte. Op diens voorspraak werd hij bevorderd
tot extra-ordinaris raad van Indië. 10 Juli 1710 vertrok d'A. naar Batavia.
Zie: V a l e n t i j n , V, 11, 136; G. M c . C a l l T h e a l , History of South- Africa
(1897) I, 406, 410, 422; E.C. G o d é e M o l s b e r g e n , De Stichter van Hollands
Zuid- Afrika (Amst. 1912).
Godée Molsbergen

[Abrahamsen, Isaäc]
ABRAHAMSEN (Isaäc), geb. te Vlissingen 15 Aug. 1663, gestorven aldaar 9 Oct.
1714, was aldaar krankenbezoeker. Hij schreef behalve eenige catechetische werkjes
een Kronijk- Register van de voornaamste kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen
van 't begin der Wereld tot den Jaare 1754. Vervat in twee Deelen (Zesde druk,
Middelburg, Martinus van Sevenhoven z.j.). Deze druk wordt door Nijhoff (zie
beneden) beschreven, die bovendien nog een waarschijnlijk eersten, een derden
van 1717, een zevenden van 1766 en een achtsten van 1790 vermeldt. D e l a
R u e (Geletterd Zeeland, 2e dr., 193) zegt niet ten onrechte van het werk: ‘dat de
Bijeenvergaderaar de schrijvers en plaetsen daer niet altijd bij gemeld heeft, uit
welke hij die zonderlingheden heeft getrokken, 't geen aan het daar neder gestelde
des te meerder gezag zou bij zetten.’ Maar de grootste, eigenlijk de eenige waarde
ontleent het Kronijk- Register aan de Korte en beknopte Chronijk van de Opkomst
der zes stemmende steden van Zeeland, met hare voornaamste Gestichten en
Gebouwen, de Vermeerdering en Vergrooting der zelve, met de opkomst, voortgang,
bloei der Commercie, en verdere bejegeninge van dien (in den genoemden zesden
druk, 97 vlg.), waarin wel een en ander van belang is te vinden.
Hij was gehuwd met P r i n a A d r i a a n s d r . v a n d e V e l d e .
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noordnederlandsche plaatsbeschrijvingen tot
het einde der 18de eeuw 1; 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, 5 en de daar aangehaalde litteratuur.
Brugmans

[Acca]
ACCA, benedictijner monnik en bisschop van Hagulstadt (omstreeks 668-740),
wordt ten onrechte onder de eerste gezellen gerekend van den heiligen Willibrord,
wat een vindsel is van den P s e u d o -M a r c e l l i n u s . Acca, monnik in Northumbrië
en leerling van den heiligen Wilfried, heeft een tijd lang te Utrecht verbleven bij
Willibrord, toen hij in 704 zijn meester vergezelde op diens laatste reis naar Rome.
Hij heeft
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geen verdere betrekkingen gehad tot ons land. Later werd hij bisschop van
Hagulstadt (Exham) en stierf in 740.
Zie: Batavia Sacra I, 47; Acta SS., 20 Oct. 965-980.
Graux

[Ackerman, Hendrick Jansz.]
ACKERMAN (Hendrick Jansz.) was schepen te Amsterdam in 1470, 73 en 76 en
werd in 1492 tot lid der vroedschap gekozen. In het voorjaar van 1475 was hij de
aanvoerder der amsterdamsche poorters, die naar Nuis werden gezonden om Karel
den Stoute bij het beleg dezer stad te steunen, terwijl hij tevens de belangen van
den handel van Amsterdam bij den hertog behartigde. In hetzelfde jaar pleitte hij
eveneens voor den amsterdamschen handel bij koning Christiaan van Denemarken,
die toen te Kampen vertoefde.
Van 1477-1482 was hij baljuw van Gooiland. 16 Sept. 1489 kochten hij en zijne
vrouw S y m o n zich in als proveniers in het St. Anthonisgasthuis. Hij wordt nog
genoemd in eene akte van 10 Juli 1499, doch 31 Mei 1503 komt zijne vrouw als
weduwe voor.
Zijn kleinzoon P i e t e r J a n s z . A c k e r m a n , eveneens schepen en raad van
Amsterdam, huwde met G e e r t r u y d W i l l e m s d r . B o o m , uit welk huwelijk o.a.
werden geboren P i e t e r P i e t e r s z . A c k e r m a n (1497-1572), lakenkooper, die
in 1564 op den voorgrond trad onder de burgers, die eene doleantie tegen den
magistraat bij de landsregeering indienden, en C o r n e l i s P i e t e r s z ., lijndraaier
en scheepsbouwmeester, een der voornaamste aanhangers der reformatie, die
zich, naar zijne moeder, B o o m noemde en de stamvader werd van het
regentengeslacht van dien naam.
Zie: t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam. E l i a s , Vroedsch. van Amsterdam;
V e d e r , Het archief der Gasthuizen te Amsterdam.
Breen

[Ackerman, Jeremias]
ACKERMAN (Jeremias), 28 Aug. 1577 te Middelburg tot ouderling gekozen, volgens
N a g t g l a s sedert een zeer ijverig en volgzaam lid van den kerkeraad aldaar, is
vermoedelijk dezelfde als zijn naamgenoot, die zich tusschen 1563 en 1571 te
Londen ophield, en daar een niet onbelangrijke rol speelde in de twisten over het
gebruik van doopgetuigen en over het geoorloofde van den beeldenstorm. Als lid
van de diakenpartij was hij een sterk tegenstander van Godfried van Wingen en zijn
medekerkeraadsleden, die zulke getuigen eischten en dien beeldenstorm
veroordeelden. Juli 1570 moest hij zelfs ter verantwoording worden geroepen, omdat
hij den predikant bij 't uitgaan van de kerk had toegevoegd dat hij ‘een bouve’ was,
‘een valsch leeraer, die verdient hadde uuter kercke ghegheeselt te zijne’.
Zie: H.G. J a n s s e n e n J.H. v a n D a l e , Bijdragen tot de Oudheidkunde en
Geschiedenis van Zeeuwsch Vlaanderen VI (1863) 237 vv.; Werken der
Marnixvereeniging, S. I D. I register in voce; A.A. v a n S c h e l v e n , De
Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) register in voce en de bijlagen;
Kerkhistorisch Archief 1911, 328.
van Schelven

[Ackermans, Pieter Jacobus]
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ACKERMANS (Pieter Jacobus), geb. te Middelburg 23 Jan. 1782, gest. aldaar 20
Mrt 1856, zoon van den directeur der wisselbank P i e t e r A. en J o h a n n a
C a t h a r i n a G e e n e , en achterkleinzoon van den bekenden bouwkundige Jan
de Munck, werd (na van 1794 tot 10 Aug. 1796 verbleven te hebben aan de
kweekschool voor zeevaart te Amsterdam) 14 Sept. 1797 te Utrecht student in de
wis- en natuurkunde, o.a. onder Hennert tot 1801, toen hij de ingenieursschool te
Zutphen bezocht. In 1802 werd hij benoemd tot extraordinaris ingenieur en kwam
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in garnizoen te Bergen-op-Zoom, Brielle en Alkmaar. Gecommandeerd tot den dienst
te velde, was hij Sept. 1806 in het kamp te Zeist en nam met de fransche troepen
deel aan den veldtocht in Duitschland, keerde echter weldra in Holland terug en
werd als luitenant-ingenieur belast met de zorg voor de versterkingen. 8 Aug. 1808
volgde zijne promotie tot 1en luitenant bij het korps artillerie en genie, 9 Juni 1809
werd hij secretaris bij het comité centraal der artillerie en genie, in welke kwaliteit
hij zich bij gelegenheid van de landing der Engelschen, met de hollandsche troepen
naar Walcheren begaf, werd 13 Nov. 1810 belast met den dienst in Noord-Holland
ter standplaats Alkmaar, en in Juli 1811 kapitein, sinds wanneer hij zich insgelijks
bezighield met de fortificatiewerken bij den Helder en op Texel. Bij de nadering der
geallieerden werd hij 31 Oct. 1813 naar Coevorden gedirigeerd. De vesting gaf zich
3 Mei 1814, op verzoek van het nieuwe fransche bewind, over, waarna A. zelf in
dienst trad van den Souvereinen Vorst. In 1814 volgde zijne opname der
vestingwerken van Antwerpen, 12 Dec. 1815 werd hij adjudant des konings, in 1824
majoor, 1829 kolonel ingenieur, 1837 kolonel directeur der fortificatiën en 23 Juni
1841 bovendien chef der afdeeling genie. Bij de algemeene bezuinigingen ontving
hij 31 October 1843 pensioen met den rang van generaal-majoor en vestigde hij
zich in zijn geboorteplaats, waar hij o.a. directeur van het Zeeuwsch Genootschap
was.
Zijn vriend S. d e W i n d beschreef zijn leven in Archief Zeeuwsch gen. III (1856)
53-64; zie voorts: Zelandia illustrata II (Midd. 1880) 693; K o o l e m a n s B e i j n e n ,
Histor. Gedenkboek 1813, I (Haarlem 1912) 482.
de Waard

[Adolphi, Christoffel]
ADOLPHI (Christoffel), stempelsnijder te Amsterdam, wiens werken tusschen 1657
en 1676 vallen. Hij overleed in 1684, en 3 Dec. 1684 werden genoemd Louis Serrurier
en Jacob Arondeaux (goudsmid, gehuwd met Margrieta Adolffs) beide te Amsterdam
als erfgenamen onder benefice van inventaris van Christoffel Adolphi ‘in zijn leven
stempelsnijder en medailjemaker tot Amsterdam.’ In 1679 verkoopt Adolphi een
metalen muntpers met toebehoorend blok voor de nieuwe munt te Enkhuizen en
ander muntmateriaal. Zijn voornaamste penningen, meerendeels bij v. L o o n
afgebeeld, zijn: Vierdaagsche Zeeslag (1666), Oneenigheid over het verkiezen van
Willem III tot stadhouder van Overijsel 1657, Vrede te Breda gesloten (1667), Vrede
te Aken (1668), Benoeming van Willem III tot stadhouder (1672), Ter eere van
Admiraal de Ruyter (1676), Algemeene pand- of huwelijkspenning.
Een door hem uitgegeven penning op den vrede van Breda, afgebeeld bij v. L o o n
II, 555, 1 wekte de ergernis van den engelschen koning op, die zich er over
beklaagde bij Johan de Witt; de Staten van Holland betuigden hun leedwezen over
't gebeurde, lieten de stempels verbreken en stonden den stempelsnijder een
schadeloosstelling van 1000 ducatons toe. In 1672 was de penning echter een der
voorwendsels van Karel II om ons land den oorlog te verklaren. Van den penning
ter eere van Admiraal de Ruyter (v. L o o n III, 186) berusten de stempels nog op 's
Rijks Munt te Utrecht, en hiervan werden in 1907, ter gelegenheid der de
Ruyterfeesten, nieuwe afslagen vervaardigd en in den handel gebracht.
Zijn penningen zijn geteekend: C. AD. F, C.A.D, CA., Adolphi, en C. Adolphi fe.
Zie: Revue belge de Numismatique 1854, 106; Astrea IV, 66; Ned. Tijdschrift voor
munt- en penningkunde 1910, pl. III.
van Kerkwijk
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[Adrichem, A. van]
ADRICHEM (A. v a n ), of A d r i g h e m , haarlemsch rederijker uit de 17de eeuw,
die een tweeden prijs verwierf op het rederijkersfeest, 25 Nov. 1646 door de
‘Wijngaerdtrancken’ te Haarlem uitgeschreven, met een referein en een lied, onder
de zinspreuk ‘Na lyden, verblyden’ opgenomen in den bundel Refereynen ende
Liedekens, van d' Hemel- Erf, gemaeckt by verscheyden Autheuren ... (Haerlem
1648). In het Tweede deel van Sparens Vreugden- Bron (Haerlem 1646), een
liedboek van grootendeels onbekende dichters, komt een ‘Klaegh- Liedt’ van hem
voor (90 e.v.), dat evenals het bovengenoemde geen de minste letterkundige waarde
heeft.
Ruys

[Adrichem, Christiaan van]
ADRICHEM (Christiaan v a n ), ook A d r i c h o m i u s , C r u c i u s , C r u y s v. A d r .
Zoon van den delftschen burgemeester A d r i a a n C l a e s z . v. A d r . en van
B a r t h a C o r s s e n v a n V l i e t , geb. te Delft 14 Febr. 1533, overl. te Keulen 20
Juni 1585. Langs moederszijde was hij een achterneef van den beroemden
leuvenschen hoogleeraar Maarten Dorpius. Van vaderszijde behoorde hij
waarschijnlijk tot het adellijk geslacht der van Adrichem's; op de situatiekaart van
Jeruzalem voert hij het oude wapen van die familie, een klimmende slang
Niettegenstaande zijn aanzienlijke afkomst oefende de vader het bedrijf uit van
brouwer en korenkooper; hij woonde te Delft tusschen de Haagpoort en de Kolk in
een brouwerij genaamd: ‘het dubbele kruis,’ hetgeen zijn zoon ertoe bracht om als
auteur ook wel den naam te voeren van C h r i s t i a n u s C r u c i u s . Musius heeft
op dien bijnaam, ontleend aan het vaderlijk huis, gezinspeeld in een grafschrift dat
hij nog bij het leven van Christiaan dichtte. Na te Leuven theologie te hebben
gestudeerd, werd v. Adr. 2 Maart 1561 (niet 7 Maart 1566) tot priester gewijd en 15
Aug. 1565 geïnstalleerd als pater, d.i. als rector en biechtvader van het
Sint-Barbara-convent, in zijn geboortestad op het oude Delft, thans het
Protestantsche weeshuis voor meisjes aldaar. De installatie geschiedde door Willem
van Horssen, den algemeenen overste van het utrechtsche kapittel, aldus genoemd,
omdat het ruim een zeventigtal kloosters van tertiarissen omvatte, welke alle binnen
de grenzen van het bisdom Utrecht waren gelegen. Volgens voorschrift kwamen
jaarlijks al de kloosteroversten in een vergadering bijeen onder leiding van een
pauselijken commissaris. Zulks geschiedde ook op 23 Juli 1557, ditmaal in het
Sint-Paulusconvent te Amsterdam, en v. Adr. hield toen het gebruikelijk sermoen,
dat handelde over: het ware geluk van een christenmensch, bestaande in de
navolging van Christus. ‘Christum sequere’ was trouwens zijn lijfspreuk. Veel omgang
had hij met Musius, den pater van het naburige Sint-Aachten-convent, dat evenals
Sint-Barbara, tot het utrechtsch kapittel behoorde. Priesterlijke ernst en liefde voor
studie waren aan beide rectoren gemeen; zij kwamen daardoor ook in
vriendschappelijke betrekking tot Martinus Duncanus, den pastoor van de Oude
kerk te Delft, een vruchtbaar apologeet, en tot den geleerden Willem Lindanus, die
als deken van de koninklijke kapel toenmaals in den Haag woonde. De relatie van
v. Adr. tot Maximiliaan van Bourgondië, in wiens ‘blakende gunst’ hij zal gestaan
hebben, berust echter op eene vergissing van Pieter van Opmeer; Maximiliaan was
reeds in 1558 overleden en niet v. Adr. maar zijn voorganger, Michiel Doedensz.,
is daar bedoeld. Bij de ‘trubbelen’ in 1566 stond ook v. Adr. bekend als een beslist
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aanhanger van de katholieke partij; in de Delffsche Broertgenskermis treedt hij
daarom als een der eerste gasten
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op, welke de bewoners van het beschadigde maar onderwijl herstelde
minderbroeders-convent bij hun gefingeerd feest hebben genood: ‘Welkom Pater
Barbaren, zoo heet het in die klucht, u mogen wij niet ontbeeren.’ Eigenaardig dat
in 1570 hij en zijn Kapittel zooveel onaangenaamheden moesten ondervinden van
dezelfde orde der Minderbroeders-observanten; v. Adr. heeft dat alles aanschouwelijk
in zijn Verbaal beschreven. Op 6 Juli kwam de biechtvader van Alva, Lucas ab
Arevalo, zelf een minderbroeder, als pauselijk commissaris met eenige
ordensgenooten onverwacht in Sint Barbara en eischte op grond van een bulle,
door Pius V op 3 Juli 1568 uitgevaardigd, dat de zusters onverwijld zich onder hun
gezag zouden stellen. Na veel strubbeling was men op een kapittelvergadering te
Amsterdam van 28 Juli 1570 nog tot een schikking gekomen; die vergadering werd,
zooals gewoonlijk, bijgewoond door al de kloosteroversten der congregatie, maar
zij werd ditmaal geleid door Lucas ab Arevalo, en v. Adr. had als diffinitor veel
bijgedragen tot de overeenkomst. Weldra rezen er echter nieuwe geschillen; het
utrechtsche kapittel begon thans een proces te Rome dat groote sommen gelds
verslond en in 1574 nog niet was geëindigd, toen de meeste kloosters van deze
congregatie reeds waren opgeheven. Dat lot had onderwijl ook Sint Barbara getroffen.
In het najaar van 1572 moest v. Adr. zijn werkkring te Delft vaarwel zeggen, vertrok
eerst naar Mechelen, waar in 1578 zijn Vita Jesu Christi van de pers kwam, en is
ten slotte rector geworden van het Augustinessenklooster ‘Nazareth’ te Keulen, in
welke stad hij gestorven is 20 Juni 1585, ‘in het 13e jaar van zijn ballingschap om
wille van het geloof ondergaan,’ gelijk zijn grafschrift getuigt. Reeds te Delft maar
vooral in den vreemde had hij zich bezig gehouden met bijzonderheden te
verzamelen over de topographie van Palestina. Uit de lijst van auteurs, welke hij
heeft geraadpleegd, blijkt dat niet minder dan 36 beschrijvingen van Jeruzalem en
van Palestina door hem zijn bestudeerd. Daartoe behoorden middeleeuwsche
bronnen maar ook het nieuwste, dat toen te verkrijgen was, bijv. een penteekening
van Jan van Scorel en de beschrijving van Jeruzalem door zijn zwager IJsbrand
Godfriedsz. in 1563 opgesteld, hulpmiddelen welke ons thans niet meer ten dienste
staan. Slechts een deel van dezen arbeid, de topographie van Jeruzalem, is nog
bij zijn leven te Keulen in 1584 verschenen; de overige chronologische en
topographische studiën van v. Adr. zijn te gelijk met de verhandeling over Jeruzalem
in 1590 uitgegeven door een lotgenoot van hem, den burgemeesterszoon
G e r a r d u s B r u n i u s (B r u y n s ), voorheen kanunnik te Deventer. De nieuwe
Bibliotheca Belgica geeft een volledige lijst van de elkander opvolgende drukken
en vertalingen, welke aan het topographische werk van v. Adr. zijn ten deel gevallen.
Daaruit blijkt welk een grooten aftrek vooral de beschrijving van Jeruzalem heeft
gevonden; gedurende de 17e en de 18e eeuw is zij in de voornaamste talen van
Europa vertolkt; in 1857 verscheen nog een fransche vertaling. Bij de groote
vorderingen welke dit soort van studiën in de 19e eeuw heeft gemaakt zijn de
topographische werken van onzen auteur thans verouderd; toch verklaarde Levesque
nog in 1895 dat er bijzonderheden in voorkomen, welke hare waarde niet hebben
verloren.
Van hem: Vita Jesu Christi ex quatuor Evangelistis breviter contexta et in
germanum verumque ordinem digesta. Per C h r i s t i a n u m C r u c i u m
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D e l p h u m (Antverpiae 1578); Jerusalem, sicut Christi tempore floruit, et
suburbanorum insigniorumque historiarum ejus brevis descriptio (Coloniae, 1584);
Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis aere
expressis (Coloniae 1596).
Over hem: (B o i t e t ) Beschrijving v. Delft, 704; R i e t s t a p , Mémorial général in
voce: Coene v. Adrichem; De Katholiek 1895, II, 90; Bibliotheca belgica, première
série, tom. I, A, 108; H u r t e r , Nomenclator literarius (Oeniponte, 1871) I, 200; R.
R ö h r i c h t , Bibliotheca geographica Palestinae, 209; V i g o u r o u x , Dictionnaire
de la Bible (Paris 1895), in voce: Adrichomius; R a p p a r d e n M u l l e r , Verslagen
v. kerkvisitatiën in het bisd. Utrecht (Werken v.h. Hist. Genootsch. te Utrecht, 3e
Serie, no. 29) 507.
Hensen

[Adrichem, Cornelia van]
ADRICHEM (Cornelia v a n ), dochter van A r e n t v. A d r . en A g a t h a S u y s .
Geb. op de ridderlijke hofstede Adrichum bij Beverwijk, werd zij non in het naburig
klooster Nazareth, door Augustijner kanonikessen bewoond. De geestdrift voor de
studie der klassieke letteren, welke onder invloed van Erasmus de eerste helft der
16e eeuw kenmerkte, drong zelfs door in sommige vrouwenkloosters van ons
vaderland. Gelijk eene Anna Suys te Dordrecht, eene Isabella van Grijpskerke te
Delft, zoo beoefende ook Cornelia v.A. in haar convent te Beverwijk met voorliefde
het Latijn. Vrucht van deze studiën was o.a. eene vertaling der psalmen in versvorm.
Haar neef, de latere president van het Hof v. Holland, Cornelis Suys, kreeg, terwijl
hij te Parijs studeerde, deze latijnsche gedichten in handen en liet ze met trots zien
aan den beroemden leermeester der Sorbonne, Jacques Lefèvre d'Etaples. Als
verder bewijs voor hare bedrevenheid in het Latijn geeft van Opmeer een vierregelig
gedicht, waarin zij naar de gewoonte van die dagen haar eigen uitvaart bezingt.
Volgens dienzelfden zegsman moet zij ook briefwisseling hebben gehouden met
den overste van Sint Aachten te Delft, Cornelius Musius. Daar deze eerst in 1538
pater is geworden van dat klooster, moet zij toen nog geleefd hebben.
Over haar: P.v. O p m e e r , Opus chronographicum (Antv. 1611) I, 461; Hist. mart.
Batavicorum (Coloniae 1625), Dec. I, lib. X, pag. 76; v. L e e u w e n , Bat. illustr. 827;
R ö m e r , Geschiedk. overzicht v.d kloosters v. Holland en Zeeland 361.
Hensen

[Adrichem, H. van]
ADRICHEM (H. v a n ), 17de-eeuwsch dorpsrederijker, lid, waarschijnlijk factor, van
de Zoetermeersche Kamer ‘'t Meer-bloemken.’ Op het feest, dat de ‘Sonbloem’ te
Kethel van 2 tot 7 Aug. 1615 uitschreef, verwierf hij voor zijn kamer een prijs voor
het ‘knie-werck’ en het ‘best pronuncieren’. Zijn bijdragen vindt men opgenomen in
den bundel: Der Reden-ryckers stichtighe aenwijsinghe, van des Werelts dwaelpaden
... reden-rijckelick vertoont binnen den Dorpe vande Kethel, op 't onsluyt der vraghe
Waer door de Werelt meest heyloos en blindich dwaelt? (Schiedam 1616) 49 e.v.,
178 en 223, onder de spreuk ‘Met Zoetheyt meer,’ vermoedelijk die zijner Kamer.
Op het landjuweel door ‘Aensiet Liefd’ te Vlaardingen in 1616 bijeengeroepen won
hij prijzen voor ‘'t beste spel’ en ‘'t beste liedeken’. Zijn refreinen en liederen komen
voor in den daarna uitgegeven bundel: Vlaerdings Redenrijck-bergh met middelen
beplant etc. (Amst. 1617) die hij, behalve met ‘Met Zoetheyt meer,’ ook ‘H.V.A.
Weldoen verblijt’ onderteekende.
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[Aelbertsz, Pieter]
AELBERTSZ (Pieter), factor der rederijkerskamer ‘Trou moet blycken’ te Haarlem.
Op Pinkstermaandag, 11 Jun. 1590, werd van hem een ‘spel van sinnen genaempt
der Machabeën’, op de Groote markt te Haarlem vertoond. Het was met zijn spreuk
‘Wie heeft syn wil al’ onderteekend, evenals het mede in handschrift bewaarde
sinnespel ‘Hoe sommich mens al sijn goet beroeft is ende daerom bijna in
desperaetsie is etc.
Zie: Trou moet Blycken, tooneelstukken der 16e eeuw, uitgeg. door G. K a l f f
(Groningen, 1889) 289, 290.
Ruys

[Aelhuijsen, Johannes van]
AELHUIJSEN (Johannes v a n ), van 1654-1685 rector van de latijnsche school te
Tiel, schrijver van: P e t r i R a m i Dialectica cum notis variorum (Tylae 1664);
Flosculi incorruptae Latinitatis (1672); Enchiridion pueris in Syntaxi, provectoribus
in Philosophia, in usum scholae Tylanae (Tylae 1676); De 150 Psalmen in het Latijn
(Lugd. Bat. 1683). Laatstgenoemd werk is ongunstig beoordeeld door N a u t a , in
zijn Schets van de Geschiedenis der Latijnsche Dichtkunde in Nederland (1826).
Gedurende den oorlog met Frankrijk is Tiel, van 8 Juni 1672 tot 29 April 1674,
door de fransche troepen bezet geweest, eene bezetting welke aan de stad ongeveer
2 ton gouds gekost heeft; de laatste wegens dit verblijf der Franschen in 1674
aangegane schuld ter betaling der brandschatting, was eerst in 1790 geheel afgelost.
Het meerendeel van de magistraten had in die dagen de wijk naar elders genomen;
Johannes van Aelhuijsen behoorde toen tot de Gecommiteerden der Burgerij, die,
met de in de stad gebleven Regenten en de Officieren, gedurende dien tijd de
stadszaken waarnamen. Later is van Aelhuijsen als vrijwilliger uitgetrokken en in
1679, bij zijn terugkomst in Tiel, in zijn bediening gecontinueerd.
Rink

[Aerle, Mr. Jan van]
AERLE (Mr. Jan v a n ), geb. te Aarle, overl. te 's Hertogenbosch 23 Dec. 1635 in
den ouderdom van 80 jaren, werd naar den voornaam zijns vaders ook dikwijls
J a n s s c h e n s of H a n s k e n s genoemd; hij was priester en sedert 1592 lid van
de Illustre L. Vrouwenbroederschap te 's Hertogenbosch, van 1600 tot aan zijn dood
scholasticus en vicedecanus der kapittelkerk te Sint-Oedenrode en van 10 Mei 1610
tot aan zijn dood tevens kanunnik te Oirschot. Bij testament van 3 Sept. 1634 stichtte
hij zeven studiebeurzen: drie ad humaniora en vier voor de hoogere studie aan eene
katholieke universiteit.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 255; IV, 325 en
369; v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 125.
Aug. Sassen

[Aerssen, Cornelis van (1)]
AERSSEN (Cornelis v a n ), (1) heer van Sommelsdijk, Plaat, Bommel en Spijk; geb.
te Parijs 1600; gest. te 's Gravenhage (?) 9 Nov. 1662; zoon van François van
Aerssen (1) (kol. 10) en Petronella Borre. Hij trad op jeugdigen leeftijd in den
militairen dienst, werd in 1627 ritmeester, 1637 sergeant-majoor (index
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commissieboeken Raad van State, Alg. Rijksarchief) en in 1641 kolonel van een
o
regiment cavalerie (commissieboek Raad van State 1641-1648, fol. 27 1 ., alsv.);
van 1647-1652 was hij tevens gouverneur van Nijmegen. Na den dood van zijn
vader werd hij in de ridderschap van Holland beschreven (sedert 10 Jan. 1642).
Een rol van beteekenis speelde hij tijdens het stadhouderschap van Willem II, bij
wien hij zeer in de gunst stond; evenzoo bij Willem Frederik. Evenals de beide
stadhouders betreurde hij het sluiten van den vrede van Munster; hij was geheel
op de hand van Frankrijk: de fransche gezant kreeg meermalen
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inlichtingen van hem. Echter deed hij dit niet met baatzuchtige doeleinden; hij was
geen vriend van den griffier Musch. Een zeer belangrijk aandeel nam hij aan den
staatsgreep van 1650, in het bizonder aan de voorbereiding van den aanslag op
Amsterdam en aan de uitvoering hiervan. In opdracht van Willem II geleidde hij een
deel der voor den aanslag bestemde cavalerie van Scherpenzeel naar Abkoude.
Toen in den vroegen morgen van 30 Juli 1650 niet alle voor het doel aangewezen
troepen daar aangekomen waren, raadde hij volgens zijne eigen verklaring den
aanslag uit te stellen. Zijne houding bij deze gebeurtenissen had ten gevolge, dat
hij na den dood van Willem II in een zeer moeilijke positie geraakte. Eigener
beweging trachtte hij zich te rechtvaardigen (zijn betoog van 15 Juli 1651 bij
A i t z e m a , III, 588). Maar de Staten van Holland namen hiermede geen genoegen
en weigerden eerst hem op te nemen in de amnestie, door de Groote Vergadering
ten opzichte van de medeplichtigen aan de gebeurtenissen van 1650 ontworpen.
Zij stemden hierin eerst toe, nadat Aerssen beloofd had niet meer in de Ridderschap
van Holland te zullen verschijnen; daardoor alleen wendde hij het gevaar voor een
proces af. Bij den nieuwen koers had zijn invloed uit, terwijl hij ook bij het Oranjehuis
aan invloed zeer verloor. In de omgeving van den jongen Willem III komt hij niet
voor. Met Willem Frederik bleef hij nog eenigen tijd in correspondentie, maar na
1653 was deze, naar het schijnt, gedaan. Zijne brieven aan den frieschen stadhouder
en enkele aan Constantijn Huygens bewijzen, dat hij van den staatkundigen toestand
goed op de hoogte bleef; de eerste tevens, dat hij op een spoedigen ommekeer
hoopte. In 1658 sprak de fransche gezant, die hem met Pieter de Groot verzoend
had, de wenschelijkheid uit hem met de regeerende partij in verbinding te brengen.
Hiervan kon moeilijk iets komen. Uit zijne geschriften leert men hem kennen als een
bekwaam, ondernemend en vrij heftig man, al deed hij in bekwaamheid voor zijn
vader onder en al was hij volgens D'A u b é r y gematigder dan deze. Op godsdienstig
gebied was hij streng Calvinist en een groot vijand van de Arminianen. Hij was zeer
rijk: volgens D'A u b é r y gold hij voor den rijksten man in Holland. Hij was 27 Jan.
1630 gehuwd met L u c i a v a n W a l t h a (overl. 18 Juni 1674), dochter van P i e t e r
D o u w e s z . v a n W a l t h a en I d a D o n i a v a n H a r i n x m a . Uit dit huwelijk
werden 16 kinderen geboren, waarvan 5 jongens. De oudste van deze, F r a n ç o i s
(geb. 29 Oct. 1630), verdronk 14 Nov. 1658 bij den overtocht van Engeland naar
Holland na een 8-jarige reis door Europa; hij is de auteur van de herhaaldelijk
gedrukte Voyage d' Espagne, curieux historique et politique, fait en l'année 1655
(zie B r u n e t , Manuel V, 1375; W i l l e m s , Les Elzevier no. 1761); de derde was
Cornelis (2). Van de dochters zijn vier, in het bizonder L u c i a (geb. 16 Febr. 1649),
bekend geworden door hare aansluiting bij de Labadisten. Voor de overige kinderen
verwijzen wij naar Adelsarchief (red. D.G. v a n E p e n ) 1902, 169 vlg.
Zijn portret, in 1658 door A Hanneman geschilderd, bevindt zich in 's Rijks Museum
te Amsterdam.
Zie verder: Archives de la Maison d' Orange-Nassau, Serie II, tome 4 en 5, waarin
verscheidene brieven van en gegevens over Aerssen (zie het reg. i.v.); W y n n e ,
De Geschillen over de Afdanking van 't krijgsvolk, in de jaren 1649 en 1650, LXXXVIII
vlg., CXXI vlg., 221 vlg.; d'A u b é r y
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d u M a u r i e r , Mémoires, 428 vlg.; A. W a d d i n g t o n , La République des Provinces
Unies, la France et les Pays- Bas Espagnols de 1630 à 1650 (Paris 1897) II, 258-259;
C h r i s t i a a n H u y g e n s , Oeuvres IV, reg. i.v.
Japikse

[Aerssen, Cornelis van (2)]
AERSSEN (Cornelis v a n ) (2), heer van Sommelsdijk, de Plaat, Bommel en Spijk.
Geb. 20 Aug. 1637, overl. 19 Juli 1688. Zoon van den voorg. Hij woonde den zeeslag
van 4 en 5 Aug. 1666 tusschen de Ruyter en Monk bij en werd verdacht van
samenspanning met C. Tromp tegen de Ruyter. In 1671 was hij ritmeester, in 1680
kolonel, doch toonde zich weinig bekwaam; in 1683 kocht hij ⅔ gedeelte van
Suriname van de West-Indische Compagnie en door de ‘Societeit van Suriname’
werd de willekeurige A, die zich in de Republiek onmogelijk had gemaakt, benoemd
tot gouverneur van de kolonie. Hij voerde daar een vrij goed en streng bestuur in,
bracht met ruime hand een geheele reorganisatie in het bestuur teweeg en
verbeterde in het bijzonder de politie. In 1688 werd hij in een soldatenoproer door
de muiters gedood. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a d u P u y d e S t . A n d r é
M o n t b r u n . Hun zoon is François (2).
Zie: F r u i n , Aanteek. op C. D r o s t e , 456 vv.; R. d e H o o g h e , Spiegel van
Staat 11e st. II 84; Adelsarchief 1902, 172.
Eysten

[Aerssen, François van (1)]
AERSSEN (François v a n ) (1), (ook A e r s s e n s , de eigenlijke. naam; hij teekende
zich d'A e r s s e n ), heer van Sommelsdijk, de Plaat en Spijk, geb. te Brussel 1572,
gest. te 's Gravenhage 27 Dec. 1641, zoon van Cornelis Aerssens en Emmerentiana
de Regniers (kol. 14). De talentvolle jongeling, met de zijnen naar Holland
uitgeweken, studeerde te Leuven en later te Leiden (ing. 27 Sept. 1588); onder
Lipsius te Leiden disputeerde hij 17 April 1592 de Testamentis en in 1593 nog eens
‘exercitii causa’ (M o l h u y s e n , Bronnen, I, 251 en 467). Hij studeerde verder te
Parijs en werd 1594 op verzoek zijns vaders opgenomen in het gevolg van den
beroemden Hugenoot Philippe Duplessis Mornay, gouverneur van Saumur, door
wien hij dikwijls met het Fransche hof in aanraking kwam. Hij deed 1596/7 een reis
door Italië. In 1598 vergezelde hij als secretaris Oldenbarnevelt en Justinus van
Nassau op hunne zending naar Frankrijk en volgde in April (instr. te Nantes 26 April)
daar den in het vorige jaar overleden Calvart op als agent, later gezant der
Vereenigde Nederlanden bij Hendrik IV; hij stond sedert in zeer nauwe betrekking
tot Oldenbarnevelt, wiens staatkunde hij aanvankelijk geheel volgde. De belangrijke
post verschafte hem groot aanzien en belangrijken invloed, vooral bij de
onderhandelingen over het Bestand; hij bereidde ook de nadere aansluiting der
Nederlanden bij Venetië voor en stond bij Hendrik IV in hooge gunst, zoodat deze
hem zooveel mogelijk wenschte bij zich te zien. Hij huwde 15 Oct. 1599, tijdens een
kort verlof in Holland wegens ziekte, P e t r o n e l l a B o r r e , van wier verhouding
tot den Koning spoedig lasterlijk kwaad werd gesproken. Hendrik IV verhief hem
wegens zijn belangrijke diensten als gezant in die troebele tijden Maart 1605 in den
adelstand (Lod. XIII maakte hem 1612 ridder in de orde van St. Michel en schonk
hem Juli 1636 den titel van baron, vgl. Ned. Adelsboek 1905, 3), terwijl hij in 1609
van de Staten den titel van ambassadeur kreeg, ofschoon hij sedert 1607 het sluiten
van het Bestand had tegengewerkt en zich daarmede tegenover de staatkunde van
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Oldenbarnevelt en den franschen gezant Jeannin had gesteld, integendeel de
zienswijze van prins Maurits had gesteund. Zoo ontstond reeds eenige verwijdering
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tusschen den eerzuchtigen en ijverzuchtigen gezant en Oldenbarnevelt. Na den
plotselingen dood des Konings (1610) mengde hij zich onvoorzichtiglijk in de intriges
tegenover de Koningin-Regentes en den machtigen minister Villeroy, die dan ook
in 1613 tijdens een hem toegekend verlof aan de Staten te kennen gaven, dat zij
zijn terugkeer naar Parijs niet wenschten. Zoo werd hij vervangen door Langerak.
De gekrenkte diplomaat, thans buiten emplooi gehouden, weet dezen smaad vooral
aan Oldenbarnevelt, dien hij sedert als zijn persoonlijken vijand beschouwde, en
werd een der voornaamste aanstokers van de toenemende vijandschap tegen
dezen. Hij werd o.a. verdacht de schrijver, in ieder geval de geheime aanstoker te
zijn van enkele der hatelijkste pamfletten tegen den landsadvocaat, met name van
het beruchte Practycke van den Spaenschen Raedt en het Noodtwendigh ende
levendigh discours (1618), wat hijzelf echter later ‘met eere ende eedt’ ontkende.
Met Oldenbarnevelt's schoonzoon Van der Myle, dien hij als zijn mededinger
beschouwde, had hij in het voorjaar van 1618 een heftigen pamflettenstrijd, waarin
de geschiedenis van zijn ontslag in 1613 een hoofdpunt vormde. Hij gaf tot
verdediging zijner houding in Frankrijk in Mei 1618 zijn aan de Staten-Generaal
aangeboden Noodighe Remonstrantie uit, gevolgd door twee Antwoorden op de
Vertooghen van Van der Myle. De beide pamfletschrijvers klaagden elkander als
‘faemroovers’ aan bij de Staten-Generaal, die tegenover Frankrijk met de zaak
verlegen zaten. De felle houding van Aerssen tegen Oldenbarnevelt en de zijnen
kwam vooral uit tijdens de ook op zijn raad door prins Maurits en zijne omgeving in
den zomer van 1618 genomen maatregelen tegen de vijandige staatspartij. Hij
verwijderde zich echter uit de Statenvergadering van Holland, toen de 12 rechters
over Oldenbarnevelt benoemd werden. Als heer van Sommelsdijk, welke heerlijkheid
hij in 1618 had gekocht, was hij 19 Jan. 1619 na scherpen tegenstand en slechts
op aandrang van den Prins toegelaten, hoewel geboren vreemdeling (genaturaliseerd
19 Oct. 1618) immers, Brabander, als lid der ridderschap en der Staten van Holland,
waarin, gelijk in de Staten-Generaal, hij sedert onder bescherming van prins Maurits
en in samenwerking met hem een hoofdrol speelde, vooral ten opzichte van de
buitenlandsche staatkunde der Republiek, als welker leider hij tot Maurits' dood
gelden kon. Het verbond der Staten met Venetië in 1620 was zijn werk; hij ging zelf
met een schitterend gevolg als ambassadeur daarheen om het geteekende verdrag
over te brengen en werd er met luister ontvangen. Daarna ging hij einde 1621 als
hoofd eener ambassade naar Engeland om de geschillen met koning Jacobus bij
te leggen, welke ambassade tot Febr. 1623 duurde. Vooral werkte hij ijverig voor
een nauwere aansluiting bij Frankrijk, in overeenstemming weldra met de staatkunde
van den in 1624 optredenden Richelieu, die de grieven der fransche regeering tegen
hem geheel liet vallen en hem als een zijner beste medewerkers, in het algemeen
als een der beste diplomaten roemde. In Februari 1624 ging hij met Joachimi weder
als gezant naar Engeland om met de engelsche regeering de gerezen geschillen
te bespreken; het gelukte eerst bij een tweede ambassade (Juni-Sept. 1625) om
Engeland tot een of- en defensief verbond en tot het zenden van een hulpkorps van
6000 man te bewegen. Ook bij Frederik Hendrik bleef hij in hoog aanzien. In Oct.
1625 ging hij als buitengewoon ambassadeur naar Frankrijk om de met deze
mogendheid gesloten alliantie te bevestigen; hij hielp er tot in
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April 1626 den vrede met de Hugenoten herstellen. In 1628 volgde een nieuwe
zending met het doel om gerezen misverstanden uit den weg te ruimen. Het nieuwe
verbond van 1630 was in niet geringe mate zijn werk gelijk ten slotte ook de groote
alliantieverdragen van 1634/5 met Frankrijk, het doel zijner staatkunde en van die
des Prinsen. De ongewenschte komst der fransche Koningin-Moeder in 1638
hierheen op hare vlucht voor Richelieu werd door hem met groote handigheid
behandeld, ten einde de fransche regeering niet te ontstemmen. Ook overigens
bleef hij zich, in samenwerking steeds met prins Frederik Hendrik, die den ervaren
staatsman in alles bleef raadplegen, alle moeite geven om de goede verstandhouding
met Frankrijk ondanks de bezwaren te handhaven. Zijne laatste zendingen waren
die met Heenvliet naar Engeland in Nov. 1639 ten einde de ontstemming aldaar
over den slag bij Duins weg te nemen en het huwelijk van den jongen prins Willem
met de prinses-royaal voor te bereiden, zoo mogelijk ook eene nieuwe alliantie met
Engeland. Eerst in Maart 1640 keerde hij terug, terwijl Heenvliet het huwelijk bleef
bevorderen, waarvoor Sommelsdijk ten slotte het contract opmaakte. 1 Jan. 1641
ging hij met Brederode en Heenvliet opnieuw naar Engeland voor de zaak van dit
huwelijk, dat inderdaad in Febr. definitief werd afgesproken. Hij keerde echter eerst
in Juni 1641 terug, nadat het huwelijk gesloten was. Gedurende zijne aanwezigheid
in Engeland had de ervaren diplomaat nauwkeurige kennis opgedaan van den
gevaarlijken staatkundigen toestand aldaar, waaromtrent hij tot kort voor zijn dood
den Prins bleef inlichten en raden. Hij verzamelde een aanzienlijk vermogen van,
naar men zeide, 100000 pd. rente en werd door De Groot geteekend met het woord:
‘vixit sibi et domui Nassaviae utilis.’ Hij liet een zoon, Cornelis (1), en drie dochters
na. Van 1624 tot 1633 was hij curator der Leidsche hoogeschool. Te Sommelsdijk
ligt hij in een praalgraf begraven, dat evenwel 1799 door brand verwoest werd.
Een groot aantal zijner brieven en memoriën is uitgegeven in de Archives de la
Maison d'Orange Nassau, 2me série, t. I-III; verder in de Gedenkstukken van
Oldenbarnevelt en in de brievenverzameling van Jeannin; bij G.W. V r e e d e , Lettres
et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval et de Francois d' Aerssen
(Leyde, 1846); in de Lettres inédites de Francois d' Aerssen à Jacques Valcke, par
J. N o u a i l l a c (Paris, 1908). Zijn Noodighe Remonstrantie (vgl. K n u t t e l ,
o

o

Catalogus, n . 2638-2641), Corte Antwoort (ald. n . 2648) zijn als pamfletten gedrukt
in den zomer van 1618. Vgl. ook aldaar de andere hem toegeschreven pamfletten
o
(n . 2610 vlg.).
Vgl. over hem: A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog, dl. I, 191 vlg. en II, passim;
de inleidingen op de werken van V r e e d e en N o u a i l l a c ; Archives, 2me série,
t. III, p. XLI suiv.; F r u i n , Verspr. Geschr., IX, 127 vlg.; V r e e d e , Gesch. der Nederl.
diplomatie, vooral I, 155 vlg. en III, passim; S. M u l l e r , Mare Clausum (Amst. 1872)
over zijn engelsche ambassades, 186 vlg., 306 vlg.; B r o n s v e l d , Het buitengewone
gezantschap van Sommelsdijk 1625 en 1626 (Haarlem, 1896); v a n d e r V e c h t ,
Corn. van der Myle (Sappemeer, 1907) 87 vlg;; Adelsarchief 1902, 166.
Blok

[Aerssen, François van (2)]
AERSSEN (François v a n ) (2), heer van Châtillon, Sommelsdijk enz., zoon van
Cornelis (2) en Margaretha du Puy, markiezin van St. André Montbrun, geboren te
Parijs 24 Juni 1669, overleden 19 Juli 1740. François van Aerssen, oorspronkelijk
alleen heer van Châtillon, maar na den dood
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zijns broeders heer van Sommelsdijk enz., was luitenant t. zee bij de admiraliteit
van Amsterdam, toen hem na den dood van zijn vader het gouverneurschap over
Suriname werd aangeboden. Hij sloeg dat aanbod af, waarop van Scherpenhuyzen
werd benoemd.
Tot bereddering der nalatenschap ging hij in 1690 naar Suriname en nam
werkdadig deel aan de verdediging van die kolonie tegen de fransche vloot onder
admiraal Ducasse. Bij het afgeven van seinschoten - losse schoten, die gedurende
den rusttijd van de troepen moesten worden afgegeven - wilde hij om het volk te
laten rusten zelf het geschut behandelen. Hierbij niet de noodige voorzichtigheid
betrachtende, ging het stuk ontijdig bij het laden af, terwijl van Aerssen nog den
aanzetter in de hand had, waardoor hij aan het gezicht gewond werd en aan beide
handen eenige vingers verloor. In 1690 werd hij bevorderd tot eersten-luitenant en
in 1692 tot buitengewoon kapitein-ter-zee. In die hoedanigheden woonde hij de
zeeslagen bij Bevezier en la Hogue bij. Callenburgh achtte hem zeer hoog om zijn
verdiensten als zeeofficier. Na in 1696 bevorderd te zijn tot gewoon kapitein-ter-zee
nam hij in 1703 deel aan den tocht naar Cadiz en Vigos in den spaanschen
successieoorlog. In dienzelfden oorlog nam hij deel aan de inneming van Barcelona
en verschillende andere kustvestingen op de Oostkust van Spanje. In 1709 werd
hij bevorderd tot schout-bij-nacht, waarbij hij Philip Schrijver en C. Beeckman, beiden
zeer verdienstelijke officieren, voorbij sprong, hetgeen moet worden toegeschreven
aan zijn familierelaties. Het spreekt van zelf dat deze bijzondere bevordering veel
kwaad bloed zette, hoezeer men zijn verdiensten erkende. In 1713 werd hij bevorderd
tot vice-admiraal. Hij trad toen in vereeniging met den engelschen vice-admiraal
Norris in de Middellandsche zee op tegen de Franschen, bij welke gelegenheid hij
weigerde hulp te verleenen toen de Engelschen de onzijdigheid van Genua wilden
schenden door op de reede van Ajaccio acht fransche koopvaardijschepen te
vermeesteren. Later landde hij met de Engelschen bij Cette op de fransche kust,
en weet het mislukken van die landing aan de lafhartigheid der Engelschen.
Bij zijne ondernemingen tegen de barbarijsche zeeroovers ondervond hij zeer
sterk de nadeelen van de slechte bezeildheid onzer schepen, en beijverde zich
daarna zeer om verbetering te brengen in den scheepsbouw, die in vergelijking met
de fransche en engelsche zeer achterlijk was. Niettemin had hij meermalen zeer
veel succes tegen die zeeschuimers en het gelukte hem in 1726 op redelijke
voorwaarden vrede te sluiten met Algiers. In 1729, bevelvoerende over een eskader
van 12 schepen, vereenigde hij zich ter reede Spithead met een engelsch eskader
onder vice-admiraal Sir Charles Wager om op te treden tegen Spanje, met welk rijk
Engeland een geschil had. Deze tocht had geen voortgang. Daarna heeft hij geen
belangrijke diensten meer gedaan.
In 1712 huwde Aerssen met M a r i a v a n A e r s s e n van Hernhout, welk huwelijk
werd gezegend met 2 zoons en 3 dochters. Bij den dood van zijn kleinzoon
F r a n ç o i s J e a n (geb. 's Gravenhage 22 Aug. 1764, gest. aldaar 17 Aug. 1784),
stierf deze tak der familie uit.
Zijn in 1728 door M. Verheyden geschilderd portret bevindt zich in 's Rijks Museum
te Amsterdam.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Hist. XXI, 49; J.J. H a r t s i n c k , Beschrijving van
Guyana II, 672-74, 678; d e J o n g e , Ned. Zeewezen register op Aerssen;
Adelsarchief 1902, 173.
Boldingh
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[Aerssens, Cornelis]
AERSSENS (Cornelis), ook wel Aerssen, geb. te Antwerpen in Mei 1545, zoon van
een gelijknamigen vader en eene v a n E y s s e l i n g e n , gest. te 's Gravenhage
22 Maart 1627. Hij ging weldra naar Brussel, waar hij in 1574 secretaris werd, 14
Mei 1580 tijdelijk (8 Juni 1582 effectief) raad en pensionaris dier stad, als hoedanig
hij nauw betrokken was in de onderhandelingen met de Malcontenten in
Henegouwen, waar hij 1582 ook houtvester van de waranden geworden was, in
1579 en met Anjou over de souvereiniteit, daar hij namens zijne stad in de
Statenvergadering van Brabant optrad. Hij was ook lid van het gezantschap, dat
einde 1584 na den dood van prins Willem de souvereiniteit moest aanbieden aan
koning Hendrik III. Beproefd medewerker van prins Willem en later van
Oldenbarnevelt, gematigd calvinist, werd hij, als afgevaardigde der Staten-Generaal
1584 herhaaldelijk naar het Noorden gekomen, 10 Aug. 1584 griffier der
Staten-Generaal (beëedigd 28 Sept.), welke invloedrijke betrekking hij waarnam tot
6 Oct. 1623, toen hij definitief zijn ontslag verzocht, nadat hem reeds in 1621 Johan
van Gogh tot hulp was gegeven. Hij behield zijn traktement en toegang tot de
Statenvergadering. In zijn hoog ambt nam hij deel aan alle belangrijke staatszaken
in die gewichtige periode, met name aan de besprekingen met den gevangen
Admirant van Arragon in 1601 over een vrede en aan de onderhandelingen over
het Bestand, waarin hij met Oldenbarnevelt samenging en de beschuldiging van
omkooping door Spanje trotseerde; op de aanbiedingen van geld en kostbaarheden
door den afgezant Neyen antwoordde hij ontwijkend en gaf er kennis van aan de
Staten-Generaal. Hij verdedigde zich 20 Juli 1607 in druk tegen de gedane
beschuldiging en werd door Oldenbarnevelt gesteund. Later evenwel behoorde hij
tot de tegenstanders van Oldenbarnevelt, den persoonlijken vijand van zijn zoon
François, en beschuldigde hem zelfs van bekendheid met geheime omkooperij
tijdens genoemde onderhandelingen. Hij had de heerlijkheid Spijk gekocht en was
5 Sept. 1567 te Tubize in Brabant gehuwd met E m m e r e n t i a n a d e R e g n i e r s
(gest. in den Haag 30 Jan. 1627), die hem vier zoons heeft geschonken: François
1) (kol. 10); J a c q u e s , heer van Triangel en president van den Raad v n Brabant
in den Haag (geb. 1 Oct. 1576, gest. 9 April 1660); J o h a n , heer van Wernhout
(geb. 1579, gest. te Breda 8 April 1654), drost, later burgemeester van Breda;
C o r n e l i s , jong gestorven.
Zijn door M. Jz. Mierevelt in 1597 geschilderd portret bevindt zich bij Baron v.
Aerssen Beyeren van Voshol te Zwolle.
Vgl.: B o r , Bk. XIX, fol. 32, 53; Bk. XXXVII, fol. 53, 58; Adelsarchief 1902, 164.
Blok

[Aggerman, Joannes]
AGGERMAN (Joannes), of A g g h e r m a n , geb. 1438 te Kattendijke, overl. te
Mechelen 1496, werd Carmeliet in 1455, Baccalaureus te Leuven 1472 en Oct.
1475 Doctor et Mag. Theol. Hij was regens studiorum in Grammont 1477. Hij schreef:
Oratio latina ad Universitatem Coloniensem; Concionum ad populum lib. I; In
sententias Petri Lombardi libri IV; Prima fundatio conventus Antverpiensis. In 1479
benoemd, om in Antwerpen een Carmelietenklooster te stichten, slaagde hij hierin
niet vóór 1494; hij was de eerste prior van dit klooster.
Zie: P a q u o t , Mémoires II, 637; K r ü g e r , Kerkl. Gesch. v.h. Bisdom Breda I,
223.
C. de Boer
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[Agricola, Franciscus]
AGRICOLA (Franciscus), controversist en pastoor te Sittard, werd geboren te Lohn,
een gehucht van Aldenhoven, een drostambt van het hertog-
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dom Gulik, overl. 4 Dec. 1620. Hij beoefende de wijsbegeerte te Keulen in het
collegie der drie Kronen onder Petrus Busaeus, en de godgeleerdheid te Leuven
onder Joannes van Leuven (a Lovanio) en Jodocus van Ravenstein. In
laatstgenoemde universiteit behaalde hij den graad van licentiaat in de
godgeleerdheid. Volgens een aanteekening van pastoor Loverix te Sittard
(1764-1780) was hij ook ‘Palatijnsch doctor’. Hij was eerst pastoor te Rodingen,
vervolgens sinds 1581 te Sittard. Hij was ook kanunnik van het kapittel van St. Petrus
aldaar en werd in den herfst van 1599 landdeken van het kapittel van Susteren, dat
het gouden concilie werd genoemd. In 1580 droeg hij, blijkens den titel van een
zijner geschriften, den titel van kapellaan van den Hertog. van Gulik, volgens J.
H a b e t s voerde hij dien titel ook in 1597. Hij was een ijverig herder en geleerd
maar hevig controversist, zooals gedeeltelijk ook reeds uit de titels zijner werken
blijkt. Hoewel het niet geheel zeker is, schijnt het mij toe, dat hij door zijn ijver wel
wat al te ver werd gevoerd, en dat hem ontbrak wat een Franciscus van Sales en
Fénélon zoo zeer deed beminnen zelfs door de andersdenkenden, wier overgang
tot de katholieke Kerk toch ook hun doel was.
Van Agricola's wijze van optreden nu is ons bekend, dat hij in 1611 zich zoozeer
tegen de Evangelisch-Gereformeerden uitliet, dat Johan van den Broich en Martin
Ramacker, bij den ambtman der gecombineerde ambten Born en Sittard, Spies, en
den voogd Quirinarius een klacht tegen hem indienden op grond, zoo beweerden
de aanklagers, van laster en hoon tegen hen, zoowel op den kansel als onder de
burgers gepleegd. Een tweede bewijs is, dat hij volgens de door hem gemaakte
aanteekeningen slechts 8 andersdenkenden tot het omhelzen der katholieke leer
overhaalde, en dat waren anabaptisten, dus niet de meest ontwikkelden gewoonlijk
onder de Hervormden en veelal menschen van de geringere klasse, nl. 6 Aug. 1599
drie, 15 Dec. 1599 één, 24 Januari 1603 één en 25 Mei 1602 drie.
Als landdeken wellicht werd hij benoemd om geschillen tusschen de abdis en het
kapittel van Susteren te beslechten. Door ouderdom uitgeput en door vrome
nachtwaken uitgemergeld, zegt Hartzheim, overleed hij 4 Dec. 1624 te Sittard,
volgens Dunckel op St. Caeciliadag (21 Nov.) of 4 December en werd in de
parochiekerk (St. Pieterskerk) vóór de communiebank aan de zijde van het
parochie-altaar begraven. Onder pastoor Vrancken (later bisschop van Attala en
apostolisch vicaris van Batavia) bestond reeds het voornemen en plan om een
monument voor Agricola op te richten en eene beschrijving van zijn leven en werken
uit te geven. Zijn werken zijn:
Speculum Biblicum officiorum cujusvis conditionis (1577, Duitsch);
Demonstrationum Evangelicarum L. IV quibus demonstratur Christum secundum
animam revera ad inferna descendisse et piorum animas inde e limbo liberâsse
(Coloniae, 1578). Biblischer Bericht von der Catholischen Messen durch F.A. Pastor
zu Rodingen (Cöllen 1580). (Dit werk is opgedragen aan Wilhelm den Oude en Jan
Wilhelm den Jonge, hertogen van Gulik, Cleve en Berg, en de schrijver noemt zich
hun kapelaan). Tractatus catholici duo de cultu et veneratione Divorum deque
imaginibus sanctorum in caelo regnantium (Coloniae, 1580. Volgens H a r t z h e i m ,
1593, volgens F o p p e n s , Bibl. Belgica, 1580, wat beter uitkomt, want in 1580 is
Gerardus van Groesbeek, kardinaal-bisschop van Luik, 29 Dec. overleden en 21
Febr. 1578
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werd hij eerst kardinaal, welken titel hij hier draagt, en 1614. Opgedragen aan
Gerardus (van Groesbeek) kardinaal en bisschop van Luik); Diatriba Evangelica de
conjugio et caelibatu sacerdotum, an necessum sit, sacerdotes, N. Testam. jure
divino in perpetuo celibatu vivere per F.A. Pastorem Rodingensem (Coloniae 1582),
opgedragen aan Ernest van Beieren, dat jaar gekozen tot bisschop van Luik;
Tractatus orthodoxus de sanctorum reliquiis praesertim apud Grani Aquas, quas
pia industria Carol. M. possident (Coloniae, 1581).
Speculum poenitentiae (1582, Duitsch); De aeterno et vero Deo, necnon indubitato
Christo et Messia Christianorum Lib. III adversum Calvinistas (Coloniae 1583),
opgedragen aan Ernestus aartsbisschop van Keulen; Wahrhaffter Bericht von Martini
Lutheri und seiner Consorten in Glaubensund Religionssachen handgreifficher
Unbeständigkeit ex Dialogo Malcotii ins Hoch-teutsche gebracht und merklich
gemehrt durch Fr. A. Pastor in Sittard (Cöllen 1583); Ketzer- Brunn oder
Grund-Wurtzel aller Secten (Cöllen 1583), opgedr. aan Willem den oude en Joannes
Wilhelmus den jonge, hertogen van Gulik en met een tweede voorrede gedagteekend
Sittard 1583, 24 Aug. aan zijne parochianen toegewijd; Commentarius de verbo Dei
scripto et non scripto (Leodii 1597); Tractatus de primatu S. Petri Apostoli et
successorum ejus R.R.P.P. per Fr. A. (Coloniae 1599). Het werk is aan Paus
Clemens VIII toegewijd en opgenomen in de Bibliotheca maxima Pontificia a
R o c c a b e r t o , XII (1698).
De lectione horarum canonicarum: de lectione sacrae scriptura, ejusque
interpretibus orthodoxis (Leodii 1600); Attestatio S.S.P.P. tam Graecorum, quam
Latinorum quod S. Petrus Apostolus Romae fuerit, Romanos primus ad fidem
converterit ibi usque ad mortem Episcopatum gesserit. Collecta per R.F.A. (Coloniae
1605), opgedragen aan Paus Paulus V; De periculoso et abominabili statu
concubinariorum impoenitentium (Coloniae 1604); Paralleli S.S. Bibliorum, hoc est
demonstratio ocularis et bipartita, quod plurima quae uni solique Deo conveniunt,
hominibus et aliis creaturis recte tribuantur, ex scripturis contra sectarios omnes
hujus saeculi per F.A. (Coloniae 1614), opgedragen aan Ferdinand, aartsbisschop
van Keulen. Hetzelfde boek verscheen in hetzelfde jaar en op dezelfde drukkerij
met onveranderden titel, de bijlagen een weinig veranderd; Propugnaculum fidei,
sive defensio honoris divini et sanctorum contra haereses hujus saeculi, in quo
demonstratur eadem attributa Deo et creaturis tribui; De amplissimis privilegiis et
certissimis signis verae Christi in terris Ecclesiae (Coloniae 1616); Ehren-Rettung
Mariae, der Mutter Gottes (Cöllen 1616), opgedragen aan het Kon. Kapittel te Aken.
In dit boek verdedigt hij de eeretitels, vereering, tempels door de Katholieken aan
Maria toegewijd, uit de H. Schrift met een kleine inlichting van hun waren zin.
Vitae Sanctorum, das ist, Leben und Sterben der fürnehmsten Heiligen auff alle
Tag durchs gantze Jahr, nach gemeiner Catholischen Kirchen Calender gerichtet.
Wie imgleichen das Leben unseres Seeligmachers Jesu Christi und der H.
Jungfrauen Maria kürtzlich verfasset und beschrieben durch den H.F.A. mit Zusatz
der Leben derjenigen Heiligen, so innerhalb hundert Jahren in der Römischen
kirchen geleuchtet, und ihrer Heiligkeit gewisse Zeichen haben (Cöllen 1618), met
voorrede, waarin gelukwenschen aan Wolfgang Wilhelm hertog van Gulik, die in de
katholieke kerk was ingetreden.
Confutatio Anabaptistorum Germanice; Meditationes hebdomadales de passione
et morte Domini;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

17

Precationes catholicae ad. Ss. Trinitatem; De Christo Salvatore ejusque regno
gratiae et gloriae tum cognoscendo, tum capessendo.
Een lijst zijner werken bij: H a r t z h e i m , Bibliotheca Coloniensis (Col. 1747) 79;
J. H a b e t s , Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren in
Publ. Soc. arch. et hist. de Limbourg, VI (1869) 530; A. D u n k e l in Sittarder Stadts
und Kreises Kalender 1823, 65; G. H o e f f e r , Geschichte der reformirten Gemeinde
zu Sittard, zum dreihundertjahrigen Feier der ersten Verkündigung des reinen
Evangelium 120, 18; M a r t i n u s J a n s e n , Handschriftelijke aanteekeningen over
Sittard (in het Rijksarchief te Maastricht), J o s . R u s s e l , Kronijk of geschiedkundige
beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard, met aanhangsel over koning
Zwentibold en de Heerlijkheid Born (Maastricht, 1862), 32-35.
Flament

[Agricola, Rembertus]
AGRICOLA (Rembertus), - H u e s m a n - geb. te Appingedam, overl. in 1617,
studeerde op kosten van stad en lande van Groningen, bezocht eerst Franeker
(ingeschreven 8 Apr. 1596), daarna Marburg (ingeschreven 25 Juni 1600) en
voltooide zijn studie te Orleans, waar hij tot de officiarii der Germaansche natie
behoorde. In 1604 werd hij secretaris der Hoofdmannenkamer van stad en lande.
Hij huwde 17 Dec. 1609 met T a e l k e v a n N o r d t h o r n .
van Kuyk

[Alberda van Ekenstein, Jhr. Mr. Willem Carel Antoon]
ALBERDA VAN EKENSTEIN (Jhr. Mr. Willem Carel Antoon), zoon van Jhr. Mr.
W i l l e m A.v.E. en C a t h a r i n a W e n d t , staatsman en schoolautoriteit in de
prov. Groningen, geb. 24 Juli 1825 op den huize ‘Ekenstein’ onder Appingedam en
overl. 10 Juni 1903. Hij studeerde aan de hoogeschool te Groningen en promoveerde
daar in 1847 tot doctor in de beide rechten. Na zijn promotie vestigde hij zich in de
academiestad als advocaat, werd bij de invoering van een nieuwe jachtwet tot
inspecteur der jacht en visscherij ald. benoemd en was verder achtereenvolgens
lid van den groningschen gemeenteraad en van de Staten der provincie. Ook was
hij geruimen tijd voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie der stad en later
schoolopziener van 't district Groningen, waar hij zeer gezien was en tal van
betrekkingen bekleedde. In 1872 volgde Alberda zijn vader op als kamerheer in
buitengewonen dienst van koning Willem III, welke waardigheid hij later eveneens
bij de koningin bekleedde. In Mei 1888 werd hij door de Staten zijner provincie
afgevaardigd naar de Eerste kamer Stat.-Gen., waar hij de liberale beginselen
voorstond.
Hij huwde 15 Mei 1851 E l i s a b e t h S o p h i a barones R e n g e r s .
Zuidema

[Alberts, Sophia]
ALBERTS (Sophia), dochter van T h e o d o r u s , notaris en procureur te Helmond,
en van M a r i a V o g e l s a n g h , geb. 1682 (waar is totnogtoe niet bekend, mogelijk
wel te Helmond, doch haar naam komt niet in het doopboek der gereformeerde
Gemeente voor), overl. 1707 te Thouars. Haar vermaardheid heeft zij te danken
aan haar overgang tot het katholicisme. In de politieke en kerkelijke geschiedenis
van het bisdom 's-Hertogenbosch heeft zij, haast onwetend, enkele jaren een niet
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onbelangrijke rol gespeeld. 2 Nov. 1700 verliet zij de ouderlijke woning te Helmond
en nam haar intrek bij de wed. Maria v. Bussel, waar zij zich drie dagen schuil hield.
In den nacht van 6 op 7 Nov. 1700 vertrok zij in gezelschap van Margaretha, dochter
der voorn. wed. v. Bussel met den voerman Willem Dirx naar Venray, waar zij haar
intrek nam bij Anneke Claas. Haar voornemen was, aldaar het katholiek ge-
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loof te omhelzen en werkelijk ging zij ook te Venray tot het katholicisme over. Haar
ouders wendden alle pogingen aan, om hun minderjarige dochter in het ouderlijke
huis te doen wederkeeren; zij gaven de zaak in handen van het gericht te Venray,
maar dit college verklaarde 23 Nov. 1700 geen competente rechters in deze zaak
te zijn, aangezien het geschil de conscientie betrof; zij verwezen haar daarom naar
het Hof van Gelderland. Om schepenen van Venray tot andere gedachten te brengen,
wendde Alberts zich tot Albert Brielius, schout der stad en heerlijkheid Helmond,
benevens tot Simon Coenraat Lintworm, stadhouder van den hoog- en laagschout
der stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, maar noch op het schrijven van den
schout, noch op dat van den stadhouder heeft het schepencollege acht geslagen.
Ten einde raad stelde Alberts nu een request op, dat hij den St.-Gen. toezond en
dat de bron werd van veel jammer en verdriet voor de Meierij. Reeds 17 Dec. 1700
namen de St.-G. in deze een resolutie, maar het gerecht van Venray bleef zijn
gedragslijn handhaven, al hadden ook de heer van Helmond, de pastoor, benevens
de magistraat der stad zich met het geval gemoeid. 20 Jan. 1701 schreven H.H.M.
aan den schout, dat hij de roomsche priesters uit Helmond gevangen zou nemen
en streng bewaken, totdat de jonge dochter in de ouderlijke woning zou zijn
teruggekeerd; dat hij de roomsche kerk zou sluiten en daarin alle oefening van
godsdienst beletten; dat hij zou voortgaan met zijn proceduren tegen die van Venray
en dat hij de Staten nauwkeurig op de hoogte zou houden van den stand der zaken.
Al wist iedereen ook, dat de roomsche geestelijken part noch deel hadden gehad,
zoo min in de ontvluchting als in de geloofsverandering van Sophia, dit nam niet
weg, dat pastoor Kennis ten stadhuize in gijzeling gezet werd. Voor Alberts en zijn
gezin braken bange tijden aan, zijn nering (hij hield ook een manufactuurwinkel aan
zijn huis) verliep totaal en bij herhaling stond hij bloot aan plagerijen, beschimpingen,
etc. Op Paaschnacht van 1701 vertrok hij heimelijk naar Den Bosch, omdat hij zich
te H. niet meer veilig achtte. In Juli 1701 vertrokken twee protestantsche schepenen
der stad naar Brussel, waar Sophia verbleef ten huize van den resident Hulft. Daar
bekende zij, dat zij door pastoor Kennis volstrekt niet tot het kath. geloof was
overgehaald, evenmin als tot het verlaten harer ouders, want dat zij den pastoor
nooit had gesproken. Er is nog een brief in 't gemeente-archief van Helmond
voorhanden, waarin de pastoor den drossaard verzoekt zich naar Antwerpen te
mogen begeven, ten einde Sophia daar te gaan vinden en er alles in het werk te
stellen tot voldoening van de Staten en tot bevrediging van de gemeente. Pastoor
Kennis ontsnapte uit zijn gijzeling, begaf zich naar de abdij van Postel, waar hij veilig
was en buiten der Staten gebied; in Helmond werd hij door een jongen priester,
Petrus Janssen, vervangen. In 1706 werd deze op een nacht door een bende van
36 ruiters uit zijn pastorie gevoerd en binnen 's-Hertogenbosch, bij den predikheer
Johannes Denys, die reeds in 1705 te Helmond om de bekeeringszaak was
gegrepen, op de gevangenpoort gebracht. Bij resolutie van 9 Dec. 1704 was reeds
de gevangeneming van Janssen bepaald, maar tot 1705 had hij nog aan de handen
zijner vervolgers weten te ontkomen. Daar Sophia afwezig bleef, werd den
stadhouder van den hoogschout gelast, eenige priesters uit de Meierij gevangen te
nemen en ze binnen de stad in strikte
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detentie te houden, tot Sophia terug zou zijn. Verder werd bij resolutie der Staten
van 26 Oct. 1705 den Apost. Vic. Petrus Govarts verboden, eenige vicariale functiën
in de stad en Meierij van Den Bosch, gelijk elders onder het gebied van den staat
uit te oefenen. Dit niet alleen, maar allen onderdanen der Rep. werd streng
voorgehouden Govarts niet meer in zijn waardigheid van Vic. te erkennen, terwijl
tot de landdekens (provicarissen genoemd) het verbod werd gericht eenige vicariale
functiën van Govarts wege te verrichten. Nog werd aan alle Jezuïeten en geordende
priesters ten strengste verboden, zoo in de stad als in de Meierij van Den Bosch
ergens eenigen dienst te doen, hetzij in kerken, hetzij in particuliere huizen, zoolang
als aan H.H.M. niet gebleken zou zijn, dat Sophia weder onder de gehoorzaamheid
harer ouders was gebracht en tot daarop verder door de H.M. zou zijn beschikt. En
toch had de Vic. Govarts alle moeite aangewend om Sophia in 't ouderlijke huis
terug te voeren; hij had zelfs getracht het huwelijk te beletten, dat Sophia
‘gecontracteerd’ had in haar minderjarigheid en zonder toestemming harer ouders.
20 Aug. 1705 had Sophia in stilte de Zuidel. Nederl. verlaten en met haren man,
R o b e r t T i r r y , met wien zij in de Zuidel. Nederl. huwde, was zij naar Frankrijk
getrokken. Zij overleed in het laatst van 1707 te Thouars (dep. Deux-Sèvres). Begin
1708 kwam bericht van haar dood alhier aan en terstond hebben de kath. der stad
en Meierij van Den Bosch een verzoekschrift opgesteld, om de priesters, die nog
altijd op de Gevangenpoort zaten, in vrijheid te doen stellen. Maar in die tijden, toen
alle betrekkingen met Frankrijk waren afgebroken, was het zeer moeilijk de wettige
bewijzen van Sophia's overlijden te bekomen en men hield de geestelijken gevangen,
totdat de authentieke stukken waren overgelegd; dit gebeurde eerst in 1710. Bij
resolutie van 25 Jan. 1710 werd bepaald, dat de twee priesters uit hun detentie
konden worden ontslagen, mits alvorens betaald zouden worden de kosten der
hechtenis, benevens die, welke Sophia's ouders gemaakt hadden in deze zaak. Bij
resol. van 17 Febr. d.a.v. stonden de St. drie maanden tijds toe voor het opmaken
der rekening. 8 Mei brachten de gedeputeerden voor de zaken der Meierij daarover
verslag uit en de declaratie werd door de H.M. vastgesteld op 7600 gulden te storten
bij den griffier der Staten. Het duurde 5 maanden, eer de som bij elkander was.
Eerst 3 Oct. 1710 werd zij betaald; de abdij van Postel alleen had er ƒ 3000 in
bijgedragen. De beide priesters werden ontslagen en bij zijn terugkomst in Helmond
had Janssen zulk een gebrek, dat hij zijn toevlucht tot Postel moest nemen.
Met authentieke stukken in de hand is van deze bekeerlinge geen geloofsheldin
te maken; het huiselijk leven van Alberts was niet zeer gelukkig; in een duffe
omgeving is het meisje opgegroeid en de verschillende verklaringen door
onderscheiden personen in notarieele akten neergelegd, werpen een treurig licht
op haar jong leven; het zijn getuigenissen van deftige ingezetenen, van roomschen
zoowel als van protestanten. Toen zij naar Venray vluchtte om kath. te worden,
ontstal zij haar ouders eerst nog een massa manufacturen, die zij in het dorp
verkocht; in de stad was zij bekend om hare leugenachtigheid en diefachtigheid,
alsmede om nog een derde aanverwante eigenschap. Zij hield verkeering met
verschillende jongelieden o.a. met de heeren Benetru en Spierinckx en gelijk het
request op naam van de roomsche ingezetenen
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van 's-Hertogenbosch gepresenteerd, meldt, ook met de dienaars van den heer van
Helmond.
Zie: A.v. G i l s , Katholijk Meijerijsch Memorieboek 106-108; C o p p e n s , Nieuwe
Beschr. v.h. bisdom 's Bosch I 285-287; S c h u t j e s , Gesch v.h. Bisdom 's Hert. II
65, IV 127; H e z e m a n s , 's Hertogenbosch 1629-1797, 348-360; A. S a s s e n ,
Protocollen der Helm. Notarissen, 23, 24, 33, 36, 32; Almanak van J.A. Alb. Thijm
1886, 97 en vlg.; H.N. O u w e r l i n g , Sophia Alberts, Een Bladzijde uit de
kerkgeschiedenis der Meierij van 's Hertogenbosch (Helmond 1900).
H.N. Ouwerling

[Albrecht, Albertus]
ALBRECHT (A l b e r t u s ) aartshertog v a n O o s t e n r i j k , bijgenaamd de Vrome,
jongste zoon van keizer M a x i m i l i a a n I I en van M a r i a v a n O o s t e n r i j k ,
dochter van Karel V, geb. 15 Nov. 1559 te Neustadt, overl. 13 Juli 1621 te Brussel.
Hij had eene zorgvuldige opvoeding genoten onder leiding van den geleerden Augier
Ghislain de Busbecq. Op 11-jarigen leeftijd ging hij met zijn broeder Wenzel en zijne
zuster Anna, de toekomstige gemalin van Philips II, naar Spanje, waar hij evenals
zijne broeders, Rudolf en Ernst, aan 's konings hof verblijf hield. Philips voelde zich
bijzonder tot dezen neef aangetrokken en zag in hem in vele opzichten een
geestverwant. Voor den geestelijken stand bestemd, werd hij op 18-jarigen leeftijd
tot kardinaal verheven door paus Gregorius XIII, die de teekenen dezer waardigheid
naar Spanje zond. Philips benoemde hem vervolgens tot onderkoning van Portugal,
waar hij tien jaren de regeering voerde. Twee aanvallen door Antonio, prior van
Crato, de eerste maal met eene fransche vloot, daarna met ondersteuning van
Engeland en de Nederlanders op Portugal gedaan, werden tijdens het bestuur van
Albertus afgeslagen. In 1595, na zijne terugkomst uit Portugal, werd hij door Philips
tot aartsbisschop van Toledo verheven, waarmede hij het primaatschap in Spanje
verkreeg. Tevens werd hij tot inquisiteur-generaal benoemd.
Na den dood van zijn broeder Ernst besloot Philips hem tot diens opvolger aan
te wijzen als landvoogd in de Nederlanden (Apr. 1595). Reeds bij den dood van
Requesens in 1576 had Alva Albertus aanbevolen en de staatssecretaris don Juan
de Zun̈iga was later op dit denkbeeld teruggekomen. Keizer Rudolf werd door de
keizerinmoeder overgehaald, om zijne toestemming te geven tot de aanvaarding
der landvoogdij. Begeleid door 3000 man infanterie, eene welkome versterking voor
de troepen in de Nederlanden, en voorzien van een aanzienlijk bedrag ongemunt
zilver, bereikte Albertus Luxemburg (29 Jan. 1596), waar de graaf van Fuentes hem
kwam begroeten. Te Brussel aangekomen (11 Febr.), werd hij daar feestelijk
ingehaald. In zijn gevolg bevonden zich de hertog van Aumale, de prins van Chimay
en Philips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, die ten teeken van de
verzoenende houding, die men in Spanje wilde aannemen, uit zijne ballingschap
bevrijd was.
Tevens werd de vrijlating van vele nederlandsche schepen, die in de spaansche
havens in beslag waren genomen, voorgesteld, om den weg te effenen voor
hernieuwde onderhandelingen met het Noorden.
De nieuwe landvoogd trachtte wel de noordelijke Nederlanden voor zich te winnen,
maar slaagde daarin voorloopig niet. Van onderhandelingen kon vooreerst niet
komen, daar de oorlog alle aandacht eischte. In plaats van Fuentes en Ybarra
benoemde Albertus tot voornaamsten legeraanvoerder Sa-
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vigny de Rosne, die veel meer dan de beide Spanjaarden het vertrouwen der
Nederlanders wist te winnen. In een gelukkigen veldtocht nam hij Calais (24 Apr.),
Guines, Ham en Hulst (18 Aug.), dat dapper verdedigd werd door den graaf van
Solms. Eene mislukking was echter de zending van eene nieuwe Armada door de
Spanjaars den. Een gedeelte der schepen werd in de haven van Cadix door de
Engelschen en Nederlanders vernield, terwijl andere schipbreuk leden bij kaap
Finisterre, zoodat het plan, om eene landing in Engeland te beproeven, moest
worden opgegeven. In 1599 verliep ook de landoorlog niet gunstig. Prins Maurits
versloeg de troepen van den graaf van Varax met eene veel kleinere macht bij
Turnhout (24 Jan.) en in het najaar veroverde hij Rijnberk (20 Aug.), Meurs (20
Sept.), Groenlo (26 Sept.), Bredevoort, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal (21 Oct.)
en Lingen (12 Nov.).
Het voordeel, tegen Frankrijk behaald met de inneming van Amiens door Porto
Carrero (11 Maart), ging weer verloren, doordat Hendrik IV de stad heroverde (25
Sept.). Eene poging van Albertus om haar te ontzetten, kon niet doorgevoerd worden.
In Frankrijk vond hij nergens steun; de partij, die na den overgang van Hendrik IV
tot de katholieke kerk zich nog tegen zijne regeering verzette, bleek zeer zwak te
zijn. Deze omstandigheid en het gebrek aan geld deed Spanje tot onderhandelingen
met Frankrijk overgaan, die door den Paus werden begunstigd. Albertus, die wist,
dat de spaansche troonopvolger den oorlog gaarne verlengd zag, deed alle moeite
om den vrede nog tijdens het leven van Philips II tot stand te brengen. Zijne gezanten
De Tassis, Richardot en Verreyken sloten 2 Maart 1598 den vrede van Vervins
tegen afstand van Calais en de overige vestingen, die de Spanjaarden bezet hadden.
Bijna gelijktijdig (6 Maart) teekende Philips de akte, waarbij de Nederlanden
werden afgestaan aan Albertus en aan 's konings oudste dochter I s a b e l l a , wier
huwelijk spoedig zou gesloten worden. Dit plan was in 1586 reeds door don Juan
de Zun̈iga voorgesteld; thans werd het voorgestaan door Idiaquez en Moura. Bij
kinderloos overlijden van een der beide echtgenooten zouden de Nederlanden aan
Spanje terugkomen. Albertus zou het regentschap blijven voeren, als Isabella eerder
overleed. Eene dochter uit hun huwelijk zou de echtgenoot van den koning van
Spanje worden en een zoon alleen mogen huwen met toestemming der kroon. De
aartshertogen moesten zweren, de katholieke Kerk trouw te zullen blijven en geen
ketters in hun dienst te zullen nemen. Albertus moest in het geheim beloven, aan
alle eischen van Philips te zullen voldoen (6 Jan. 1599). De koning behield de
voornaamste vestingen en mocht er de gouverneurs en garnizoenen aanwijzen. De
bedoeling van Philips was, de Nederlanden zoo nauw mogelijk aan Spanje verbonden
te houden, ook voor het geval, dat er kinderen zouden geboren worden. Hij heeft
erover gedacht, aan Albertus den koningstitel te verleenen, maar hiertegen verzette
zich keizer Rudolf.
Albertus verkreeg 30 Mei 1598 volmacht van de Infante voor de regeling der
overdracht. De huldiging van Isabella door de Staten-Generaal had 22 Aug. 1598
te Brussel plaats, bij welke plechtigheid zij vertegenwoordigd werd door Albertus
en waarbij Richardot eene toespraak hield. Daags daarop gaf de aartshertog een
feestmaal en 24 Aug. woonde hij eene processie in de hoofdkerk te Brussel bij. Hij
verliet de etad
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14 Sept., het bestuur overlatend aan den kardinaal Andreas van Oostenrijk (zie kol.
33-35 en reisde door Duitschland en Tyrol naar Ferrara waar hij door paus Clemens
VIII in den echt werd verbonden met Isabella, die vertegenwoordigd werd door den
hertog van Sessa. Tegelijk werd het huwelijk van den Infant Philips van Spanje en
Margaretha van Oostenrijk gesloten (15 Nov.). Te Valencia hadden de
huwelijksfeesten plaats (18 Apr. 1599).
De aartshertogen verlieten Barcelona 7 Juni en kwamen 20 Aug. te Thionville en
5 Sept. te Brussel aan. In den winter 1599-1600 reisden zij door de gewesten, om
zich te doen huldigen en de privileges te bezweren. Hun streven, om de Nederlanders
te bevredigen, bleek uit de benoeming van verschillende edelen uit het land tot
belangrijke posten. De hertog van Aerschot, de graaf van Aremberg en Philips
Willem van Oranje traden in den Raad van State; Havré werd hoofd der financiën,
Berlaymont en Egmond stadhouders van Artois en Namen. Aerschot, Havré, Egmond
en anderen werden tevens verheven in de orde van het Gulden Vlies. De
bijeenroeping der Staten-Generaal (Apr. 1600) was een nieuw bewijs van erkenning
der nationale instellingen, maar op de vergaderingen van dit college openbaarde
zich spoedig een diepgaand verschil van gevoelen. De Staten wilden vrede met de
Noordelijke gewesten, maar Albertus kon, gebonden door de spaansche politiek,
niet verder gaan dan het zenden van een gezantschap naar het Noorden (Juni). Dit
had ten gevolge, dat eene bijeenkomst te Bergen op Zoom werd gehouden
(begonnen 21 Juli), waar Albertus vertegenwoordigd werd door den graaf van
Bassigny, kolonel Bentinck en den pensionaris Codt en de Noordelijke gewesten
door Oldenbarnevelt. De conferentie ging echter spoedig uiteen, daar de noordelijke
gewesten geheele afscheiding van Spanje bleven eischen. Even weinig resultaat
had eene conferentie te Boulogne, in het begin van 1600 gehouden tusschen de
gezanten van Elisabeth van Engeland, Albertus en keizer Rudolf. Op de
vergaderingen van de Staten-Generaal leverde de behandeling der financiën de
grootste moeilijkheden op en de aartshertogen zagen zich genoodzaakt, tegen hun
zin eene maandelijksche bijdrage van ƒ 300.000 voor den oorlog vast te stellen, wat
tot groot verzet aanleiding gaf. De vergadering werd daarna ontbonden en is niet
weer opgeroepen.
Op het oorlogsterrein was het voordeel in deze jaren niet aan de zijde van den
aartshertog. Prins Maurits veroverde Maart 1600 de forten Crèvecoeur en Sint
Andries; in Juni ondernam hij den gewaagden tocht door Vlaanderen naar
Duinkerken, om de kaperij hier tegen te gaan en om de forten, door de aartshertogen
om Oostende gebouwd, te vernielen.
Albertus wist de dreigende muiterij onder de troepen te voorkomen en Isabella
ondersteunde hem door te beloven, haar juweelen te gelde te maken. Met 10.000
man, in den omtrek van Gent verzameld, rukte hij op naar Nieuwpoort. Bij deze stad
had het gevecht plaats (2 Juli), waarin Maurits na hardnekkigen strijd de overwinning
behaalde, terwijl Albertus, licht gewond, ternauwernood ontkwam. De admirant van
Arragon, Francesco de Mendoza, werd gevangen genomen. Na den terugtocht van
prins Maurits ging de aartshertog over tot het beleg van Oostende, dat na drie jaren
(5 Juli 1601 - 22 Sept. 1604) door Ambrosius Spinola werd ingenomen. Talrijk waren
de moeilijkheden, die de belegeraars te overwinnen hadden. De stad kon
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van de zeezijde niet worden ingesloten en de Hollanders voorzagen haar per schip
van levensmiddelen. Frederik Spinola, uitgezonden om dit te beletten, sneuvelde
in een zeegevecht (26 Mei 1603). Eene muiterij der italiaansche troepen in Brabant,
die het kasteel Hoogstraten bezetten, moest met gewapende macht worden
bestreden; de muiters werden ondersteund door prins Maurits en begaven zich in
dienst van dezen. Albertus was niet in staat, het leger voor Oostende geheel te
beheerschen en liet het commando over aan Ambrosius Spinola. De verovering van
Rijnberk en Meurs (eind 1601) en Grave (20 Sept. 1602) door Maurits, diens inval
in Brabant (zomer 1602) en die van graaf Lodewijk van Nassau, waren evenzoo
vele pogingen om de belegeraars af te leiden. De inneming van Aardenburg en
Sluis (12 Mei en 20 Aug. 1604) vergoedde aan de Nederlanders vrijwel het verlies
van Oostende. De stoutmoedige tocht van Spinola naar het Noorden (1605), waarop
hij Oldenzaal en Lingen innam, en de verovering van Lochem, Groenlo en Rijnberk
(1606) dreigden opnieuw de Noordelijke Nederlanden in gevaar te brengen, maar
geldgebrek werkte nadeelig op de stemming der troepen, zoodat Groenlo en andere
plaatsen weer verloren gingen.
Zoowel in het Noorden als in Spanje bestond eene partij, die niets liever dan een
vrede of een bestand wenschte en Albertus begunstigde de pogingen om hiertoe
te geraken.
Door Walraven van Wittenhorst, Dr. Johan Gevaerts en pater Johan Neyen,
commissarisgeneraal der Franciscanen, werden de eerste onderhandelingen
gevoerd, die tot een wapenstilstand van 8 maanden (4 Mei 1607) leidden. In 1608
werden de besprekingen te 's Gravenhage geopend, waarbij Spinola, Juan de
Mancicidor, Richardot, Neyen en Verreyken Spanje en de Aartshertogen
vertegenwoordigden, Oldenbarnevelt en de griffier Aerssens het Noorden en waarbij
de fransche gezant Jeannin als bemiddelaar optrad. Albertus zond later nog zijn
biechtvader In̈igo de Brizuela, die veel bijdroeg tot den voortgang der
onderhandelingen. Een bestand voor 12 jaren kwam 9 April 1609 te Antwerpen tot
stand, waarvan de plechtige afkondiging 14 Apr. plaats had. Philips had zijn eisch
van staking der vaart op Indië en van vrije godsdienstoefening der katholieken in
het Noorden laten vallen.
Spoedig dreigde opnieuw oorlogsgevaar ten gevolge der gulik-kleefsche
successiekwestie na den dood van hertog Johann Wilhelm (25 Maart 1609). Koning
Philips III van Spanje koos hierbij partij tegenover den keizer, die de betwiste landen
voorloopig in beslag deed nemen. Koning Hendrik IV stond gereed tot inmenging
in deze verwikkelingen. Hij werd in zijne vijandige gezindheid tegenover het huis
Habsburg versterkt, doordat de echtgenoot van den prins van Condé, Charlotte de
Montmorency, die hij met zijne liefdesbetuigingen vervolgde, een toevlucht vond bij
Albertus (29 Nov. 1609). Deze trad als bemiddelaar tusschen Condé en Hendrik IV
op. De laatste verzocht 8 Mei 1610 toestemming, om met het leger door Luxemburg
te trekken, hetgeen Albertus toestond op voorwaarde, dat de marschroute van te
voren werd bepaald. De dood van den koning (8 Mei) verhinderde de plannen van
Frankrijk echter.
In 1612 na den dood van keizer Rudolf was er een oogenblik kwestie, dat Albertus
hem zou opvolgen, maar zijn oudere broeder Matthias werd keizer. Aug. 1614 begaf
het spaanschnederlandsche leger onder Spinola zich naar de
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Rijnstreken, waar het twee jaar bleef. Ook het staatsche leger onder prins Maurits
vertoefde aan de grens, maar tot eene verbreking van het bestand heeft de
gulik-kleefsche successie geen aanleiding gegeven.
Het uitbreken van den boheemschen opstand gaf Albertus aanleiding, zijn zwager
Philips III aan te sporen, de partij van den keizer te kiezen. Het
spaansch-nederlandsche leger rukte derhalve Sept. 1620 op naar de Paltz. Albertus
verleende in denzelfden tijd zijn beschermheerschap voor de totstandkoming van
een verbond tot verdediging van het geloof. De zending van Pecquius, kanselier
van Brabant, naar het Noorden, om het bestand te doen verlengen, mislukte geheel.
Kort daarna overleed Albertus, die reeds lang aan jicht leed. Hij werd in de
Sainte-Gudule te Brussel begraven (11 Maart. 1622).
Het bestand was niet gunstig geweest voor zijne positie. De oorlogstoestand was
eene van de voornaamste oorzaken geweest voor den afstand van de Nederlanden
aan de Aartshertogen. Met het staken van den oorlog gold deze reden niet meer.
Philips III van Spanje was een tegenstander van de splitsing der monarchie. Toen
het bleek, dat Albertus' huwelijk kinderloos bleef en de Nederlanden weer aan de
kroon zouden vervallen, liet Philips er zich als landsheer huldigen (1616). Door zijne
dienaren Spinola, Mancicidor en de Brizuela bleef hij de politiek in de Nederlanden
leiden. Albertus was een zeer vroom vorst en bevorderde vooral in zijn latere jaren
de godsdienstige aangelegenheden. Nauwgezet nam hij zijne godsdienstplichten
waar; hij bezocht kloosters en kerken en legde den eersten steen van verschillende
kerken. De Jezuïeten zagen hun invloed belangrijk toenemen. Ook de Karmelieten
werden door Albertus begunstigd. Een sterke toeneming van katholieken geloofsijver
valt onder Albertus' regeering waar te nemen. In 1597 werd na jaren weder eene
Wederdoopster, Anna Hove, levend begraven. Met Albertus' komst had de Paus
den bisschop van Tricarico, Frangipani, als zijn nuntius te Brussel geplaatst. Diens
vicaris-apostoliek in Holland en Zeeland, Sasbout Vosmeer, versterkte de
betrekkingen met de katholieken in het Noorden. Ook de katholieken in Engeland
werden door de Aartshertogen gesteund en vele vervolgden vonden in hunne landen
eene wijkplaats.
Nationaal was Albertus' bestuur niet in vollen zin. Hij zelf bleef een vreemdeling.
Spanjaarden regeerden bijna uitsluitend in den Geheimen Raad en in de Junta's,
die voor verschillende bestuursafdeelingen werden opgericht. De Staten-Generaal
en de Raad van State kwamen niet bijeen. De hofhouding was op spaansche wijze
en met groote weelde ingericht, maar tevens zeer streng katholiek, ja in sommige
opzichten kloosterlijk. Letterkundigen en schilders genoten Albertus' bescherming,
zooals Wenceslaus Coeberger en Petrus Paulus Rubens. De laatste, die zeer in
zijn gunst stond, werd in 1609 hofschilder. Tot bevordering der textiel-industrie en
van handel en nijverheid in het algemeen werden verschillende maatregelen
genomen. Albertus sprak goed duitsch, spaansch en latijn en verstond fransch en
italiaansch. Hij was werkzaam, maar talmde dikwijls met het nemen van een besluit.
Hij was niet ontbloot van militaire bekwaamheden, hoewel zijne neigingen en
lichaamsgesteldheid hem meer geschikt maakten voor het kabinet. Zijne portretten
geven een mager, bleek gelaat te zien met peinzenden blik en de duidelijk
waarneembare onderkin der Habsburgers.
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Brieven van Albertus in Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espana
XLII, XLIV; Archives de la Maison d'Orange-Nassau ed. G r o e n v a n P r i n s t e r e r
IIe S. I; G a c h a r d , La Bibliothèque nationale à Paris (Brux. 1875-77).
Biographische geschriften zijn: M i r a e u s , Elogia Alberti; C i a c o n i u s , Vitae
Pontificum et Cardinalium (Romae 1677) IV, 51-53; l' Histoire de l' Archiduc Albert
(Cologne 1693); C h . D u b o i s , Histoire d' Albert et d' Isabelle (Brux. 1847).
Verder: B o c h i u s , Historia profectionis et inaugurationis Alberti et Isabeliae
(Antverp. 1602); B e n t i v o g l i o , Relations de Flandre (Brux. 1642); J e a n n i n ,
Négociations; G a c h a r d , Collection de documents inédits concernant l'hist. de la
Belgique (Brux. 1833), I; G.G. V r e e d e , Lettres et négotiations de Buzanval et d'
Aerssens (Leiden 1846); G a c h a r d , Les Etatsgénéraux de 1600 (Brux. 1849); R.
F r u i n , Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog; H e n r a r d , Henri V et la princesse
de Condé (Brux. 1870); M. R i t t e r , Der Jülichsche Erbfolgekrieg (München 1870-77);
J. H o u d a y , Joyeuse entrée d' Albert et d' Isabelle (Lille 1873); C.A. v a n
S y p e n s t e y n , Het beleg van Ostende (Haag 1887); A. W a d d i n g t o n , La
république des Provinces Unies, la France et les Pays-Bas Espagnols I (Paris 1895);
G. T u r b a , Beiträge zur Geschichte der Habsburger (Wien 1899); R o d r i g u e z
V i l l a , Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragon (Madrid 1899) en Ambrosio
Spinola (Madrid 1905); A. P o n c e l e t , La compagnie de Jésus en Belgique (Brux.
1908); V. B r a n t s , Receuil des ordonnances des Pays-Bas. Règne d' Albert et
Isabella (Brux. 1909); E. D e s c a i l l e s , La légende des bons souverains. Les
Archiducs (Brux. 1910); L. K l i n g e n s t e i n , The great Infanta (London 1910);
P i r e n n e , Histoire de Belgique, IV, 211 suiv.
Verschillende mémoires uit de Collection de mémoires sur l'hist. de Belgique (No.
17, 21-24, 27); uitgaven der Rijks Geschiedkundige Publicatiën, nl. B l o k , Relazioni
Veneziane; B r o m , Archivalia in Italië; O r b a a n , Bescheiden over Nederl. schilders,
zie registers. Tijdschriftartikelen en memoriën, genoemd in P e t i t 's Repertorium I,
167-181, 823; II, 47 Ook Bulletin de la Commission d' Histoire LXXVII; Bullet. de l'
Acad. roy. de Bruxelles, Classe de Lettres, 1909, 177-222, 1910, 364-388;
L o n c h a y in Mélanges de Paul Fredericq.
Voor pamfletten zie de Catalogi van M u l l e r -T i e l e , v a n d e r W u l p , R o g g e ,
P e t i t en K n u t t e l .
Haak

[Alkemade, Henricus van van der Nijenborch]
ALKEMADE (Henricus v a n ) v a n d e r N i j e n b o r c h , geb. 24 Febr. 1613 te
Amsterdam, Jezuiet 15 Oct. 1634, gest. 7 Nov. 1780 te Amsterdam, broeder der
twee volgenden. Zij stammen af van een aanzienlijk oud-Hollandsch geslacht, dat
verwant was met de Egmonts (Zie: Bijdr. Bisd. Haarl. I, 376-380). Hun vader was
J a c o b v.A., hun moeder A g a t h a B e y n s t o r f . Zonder van elkaars voornemen
af te weten, traden de drie broers op denzelfden dag in het noviciaat der Jezuieten
te Mechelen.
In 1644 priester gewijd (26 Maart) vertrok H.v.A. in 1645 naar Amsterdam en
verkreeg er van den apost. vic. Rovenius vergunning ten huize zijner moeder de H.
Mis te lezen. In 1653 echter schonk hem Rovenius' opvolger, de la Torre, de
pastoreele rechten. Eerst hield hij kerk in ‘de Keiserkroon’, maar nog in hetzelfde
jaar
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opende hij de nieuwe Jezuieten-residentie in ‘de Zaayer.’ In deze kapel, die bijna
2000 menschen kon bevatten, predikte hij 's Zondags drie keer en gaf dan 's middags
godsdienstonderricht. Wel beproefde de calvinistische kerkeraad in 1656 in een
verzoekschrift aan de burgemeesters ‘de conventikelen van den paep Alkemade’
te weren, maar de grondlegger van de nog bestaande Jezuieten-statie kon tot zijn
dood toe met voorzichtigen ijver aan het zielenheil der katholieken ongestoord
arbeiden.
Zijn portret is gegraveerd door J. de Visscher.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem I, 100; Navorscher XX, 564; XXI, 225; Arch. Bisd. Utrecht
III, 51.
Derks

[Alkemade, Joannes van van der Nijenborch]
ALKEMADE (Joannes v a n ) v a n d e r N i j e n b o r c h , broer van den voorg. en
den volg., geb. 17 Sept. 1617 te Amsterdam, Jezuiet 15 Oct. 1634, priester 7 Maart
1646, gest. 28 Jan. 1683 te Amsterdam. Hij ontving de priesterwijding gelijktijdig
met zijn broer Theodoor in 1646 en begaf zich in 1649 naar Alkmaar, waar hij tot
1651 verbleef. Vervolgens was Amersfoort van 1651-1665 zijn standplaats. Hier
vooral ontplooide hij zijn werkkracht door in dikwijls belegde godsdienstbijeenkomsten
zijn katholiek gehoor tot grooteren geloofsijver aan te sporen. In 1652 verkreeg hij
van den apost. vic. de la Torre de volmacht tot parochiëele bediening met recht van
opvolging door een lid der Societeit van Jezus. Van wereldlijke zijde wist hij zich
tegen vervolging te vrijwaren door den schout een compositiegeld van 575 gld. te
betalen. Onder de bekeeringen door pater J.v.A. aldaar gemaakt vermeldt het
Verslag der Hollandsche Missie ook die van den beroemden bouwmeester Jacob
van Campen in deze bewoordingen: Te Amersfoort had Jacob van Campen
vertrouwelijke vriendschap aangeknoopt met onsen Joannes van Alkemade, door
wien hij geraadpleegd was over het bouwen van een nieuw huis. Dit werd de
grondslag van diens geluk, waaraan door het toetreden tot het katholiek geloof ...
de kroon werd opgezet. Bij zijn uitvaart hield onze pater de lijkrede.’ Spoedig daarop
werd J.v.A. uit Amersfoort verbannen en vertrok naar den Bosch (1665). In 1680
vertrok hij naar Amsterdam ter vervanging van zijn oudsten broeder Hendrik, en
overleed er drie jaar later.
Zie: Arch. Bisd. Utr. I, 442; III, 80; XIII, 436; XIV, 36, 50; Bijdragen Bisdom Haarlem
I, 101, 102, 374-380.
Derks

[Alkemade, Theodorus van van der Nijenborch]
ALKEMADE (Theodorus v a n ) v a n d e r N i j e n b o r c h , broer van de twee voorg.,
geb. 21 Sept. 1616 te Amsterdam, Jezuiet 15 Oct. 1634, gest. 12 Oct. 1666 te
Alkmaar.
Hij was in 1646 priester gewijd, arbeidde als missionaris van 1648-1650 te Zwolle
en omstreken, vervolgens eenigen tijd te Harlingen tot hij in 1651 zijn jongeren broer
Jan te Alkmaar kwam vervangen. Tot zijn dood toe bleef hij daar werkzaam onder
gunstige omstandigheden. De magistraat beperkte enkel de godsdienstvrijheid door
den tijd der kerkdiensten te bepalen, terwijl zijn bezittingen hem in staat stelden zich
ook met de armenzorg, onder leiding van den aartspriester, te belasten.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht II, 477; III, 52; Kath. Volksalmanak 1863, 248 en 1867,
251; Bijdr. Bisd. Haarlem XXXIII, 344.
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[Alkemade, Wouter van]
ALKEMADE (Wouter v a n ), een neef der voorgaanden, geb. 4 Juni 1614 te
Amsterdam, Jezuiet 20 Sept. 1635 gest. te Naarden 23 April 1673. Zijn vader was
W i l l e m v.A., zijn moeder M a r g a r e t a B e y n s t o r p (Genealogie in
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Bijdr. Bisd. Haarlem 1, 380). Van 1642-1649 arbeidde hij als missionaris in het
oostelijk gedeelte van het Maas- en Waalsche, tot hem in 1649 de statie te Naaroen
werd aangewezen. De vervolging van schout en predikanten, waaraan hij bloot
stond, stiet af op de bescherming, die hij, dank zijn voorname afkomst, van de
amsterdamsche burgemeesters genoot, ofschoon hij toch, om de geloovigen niet
in gevaar van boete te brengen, zijn diensten in Naarden zooveel mogelijk moest
bekorten en er niet predikte. Op het platteland, waar het toezicht niet zoo scherp
was, was hij veiliger. Een verademing was het voor W.v.A. toen de stad in 1672
zich aan de Franschen overgaf. De katholieken genoten op eenmaal volle
geloofsvrijheid en hij zelf werd pastoor van de hoofdkerk. Echter nog voordat Naarden
door de Franschen verlaten werd, was W.v.A. overleden en plechtig in de hoofdkerk
bijgezet.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht III, 62; Bijdr. Bisd. Haarlem I, 102, 103.
Derks

[Altorffer, Johan Coenraad]
ALTORFFER (Johan Coenraad), geb. te Middelburg 18 Apr. 1814, gest. te
Westkapelle 19 Jan. 1889, zoon van L a u r e n s E n g e l s e n A. (tweeden zoon
van den zwitserschen soldaat J o h a n C o e n r a a d A., die zich in 1784 te
Middelburg als boekdrukker had neergezet) en J o h a n n a E l i s a b e t h
F r e d e r i k s , bemerkte reeds bij den indruk, veroorzaakt door den dood van van
Speyk op 5 Febr. 1831, zijn gave om in dichtmaat te schrijven en gaf daarvan ook
verder menig voorbeeld, vooral sinds hij in Mei 1835 lid was geworden van de
afdeeling Middelburg der kunst en wetenschap beoefenende maatschappij v.W.;
waren aanvankelijk van Haren, Helmers en Loots zijn voorbeelden, later dweepte
hij met Tollens en, na persoonlijke kennismaking, ook met Potgieter. In 1838 lid
geworden van de boekdrukkersfirma J.C. en W. Altorffer, bewoog hij zich ook op
bibliographisch gebied, verzamelde sinds 1856 bouwstoffen voor de geschiedenis
der boekdrukkers in Zeeland en beoefende ook vlijtig de geschiedenis van Zeeland,
speciaal van Middelburg. Als zoodanig ontdekte hij o.a. op het stadsarchief in een
band van 1591 de bekende vier fragmenten der nederlandsche bewerking van den
ridderroman Huon de Bourdeaux. In 1871 werd A. lid van het Zeeuwsch
Genootschap, in 1877 van de Maatschappij d. Ned. Letterk. te Leiden. Onder
verschillende pseudoniemen schreef hij gedichten en wetenschappelijke artikelen
in Navorscher, Nederl. Spectator, Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche
naamwijzer (o.a. in 1860 een lijst van plaatsbeschrijvingen) en Bibliographische
adversaria, doch begon sinds 1882 te sukkelen en leefde ten slotte in kindschen
toestand. Een bibliographie van hem vindt men in Levensber. Maatsch. Letterk.
1890, 77-90 en Catalogus prov. bibl. in Zeeland III (Midd. 1908) 196; zie voorts
Gedenkblad 1784-1884; 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.
Nederl. letterk. (Amst. 1888); vooral K. B a a r t , In memoriam J.C. Altorffer (Midd.
1889) en N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (1890) 5 en II (1893) 1030-32.
de Waard

[Amerongen, Maria Taets van]
AMERONGEN (Maria T a e t s v a n ), ook enkel v a n A m e r o n g e n , overleed als
abdis der cistercienser-abdij St. Servaas te Utrecht 1 Aug. 1505. Zij was een der
twaalf kinderen van E r n s t v a n A m e r o n g e n J o h a n s z o o n in 1467, 69 en
71 schepen van Utrecht, heer van Groenenwoude, overl. 1473 en van J o h a n n a
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fata eccl. 272, wordt
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de sterfdag der abdis Maria van Amerongen gesteld proxima die mensis Sept.,
terwijl aldaar 433 en 457 1 Aug. als dag van haar overlijden wordt aangegeven.
Geheel ten onrechte vermeldt Hist. ofte beschr. van 't Utrechtsche bisdom I, 361,
642, behalve de abdis Maria van Amerongen in 1505 nog eene van dien naam in
1405 en 1550. Het necrologium van Mariendaal vermeldt nog wel een Maria van
Amerongen overl. 16 Mei 1519 als non maar niet als abdis van Sint Servaas.
Waarschijnlijk moet zij geidentifieerd worden met Magdalena, de dochter van Willem.
broeder der abdis Maria, die, volgens de geslachtslijst, non was te Sint Servaas.
De abdis had vier broeders kanunnik te Utrecht: J o h a n in de kerk van Sint Jan,
H e r m a n in St. Pieter en P i e t e r en J a c o b . Zij was de oud-tante van Sybilla,
abdis van Sint Servaas, die volgt.
Zie: A. M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. (Lugd. Rat. 1704) 267, 446, 457; J.
K o k , Vaderlandsch woordenboek III, 772.
Fruytier

[Amerongen, Sybilla Taets van]
AMERONGEN (Sybilla T a e t s v a n ), overl. als abdis der cistercienser-abdij St.
Servaas te Utrecht 24 Mrt. 1602. Haar vader E r n s t , zoon van W i l l e m , in 1518
en 24 schepen en burgemeester van Utrecht, in 1526 maarschalk des overstichts
en daarna stedehouder van den bisschop Hendrik van Beieren overleed 1565. Hare
moeder M a b i l i a d e R i d d e r v a n L u n e n b u r g overl. 31 Mei 1540, waarna
haar vader 1546 of 1547 hertrouwde.
Zij was de zuster van W i l l e m T a e t s v a n A m e r o n g e n , deken van
Oudmunster en vicaris van den utrechtschen bisschop Schenk van Tautenburg en
van W i l h e l m i n a , priorin van Mariendaal O. Cist. Wanneer zij den sluier aannam
in St. Servaas, waar hare moeder en vele leden harer familie begraven waren, is
niet bekend. Zij verkreeg van koning Philips II de brieven van benoeming tot abdis
harer abdij 17 April 1564. Toen in 1570 de abt van Morimond in de kloosters zijner
orde in de Nederlanden een onderzoek instelde, bezocht hij 23 April de abdij Sint
Servaas, waar hij bevond, dat alle nonnen de latijnsche taal machtig waren. De
abdis van Amerongen beloofde de verbeteringen en nieuwe voorschriften van den
visitator ten uitvoer te brengen. Zij teekende echter in naam van alle nonnen protest
aan tegen de strenge clausuur met traliën, welke de abt voorschreef. Sint Servaas
moet dus ook onder de cistercienser-kloosters der Nederlanden gerekend worden,
welke zich tegen de invoering van het strenge slot hardnekkig eeuwen verzetten.
1574 verkreeg de abdis Sybilla het noodige consent van haren vaderabt van
Oudekamp, Johan Langerad, om gelden op te nemen ter voldoening der zware
lasten en bijdragen voor het land. Dit consent werd in 1580 vernieuwd. Hetzelfde
jaar 1580 moest zij de plundering, beeldenstorm en de opheffing harer abdij beleven.
De abdijgoederen kwamen in het bezit der ridderschap, die aan de nonnen, hunne
bloedverwanten, toestond in het klooster te blijven wonen en haar een karig jaargeld
toezegde. Febr. 1602 ontvingen de paters Jesuieten te Emmerik van de abdis Sybilla
Taets de Amerongen door tusschenkomst van haren kapelaan Victor Schorell
reliquieën der gezellinnen der H. Ursula. Haar overlijden werd geboekt in het
necroloog van Mariendaal. Hierom zeker stelt de Historie ofte beschr. van 't
Utrechtsche bisdom I, 644 haar in de rij der abdissen van die abdij met het sterfjaar
1612. Toch komt zij aldaar ook voor op de lijst der abdissen van Sint Servaas, I,
359, met het sterfjaar 1611. De lijst der abdissen in
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Hist. ep. Ultraj. 97 en bij M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. (Lugd. Bat. 1704) 267
evenals het Necrologium Vallis Mariae, ibid. 442, geven het juiste jaartal 1602. Het
laatste zegt bovendien, dat zij ongeveer 37 jaar aan het hoofd der abdij stond.
Ofschoon zij op de lijsten der abdissen de laatste staat aangeteekend, droeg na
haar nog iemand den titel van abdis. Dit blijkt uit het feit, dat in 1609 Apr. 29 acht
nonnen van Sint Servaas en de priester N. van Kuyk beboet werden, omdat zij in
weerwil van hare abdis personen in haar klooster ter uitoefening van den roomschen
godsdienst hadden toegelaten en bij een inval van de gerechtsdienaren veilig hadden
doen ontsnappen. De afbeelding der abdis Sybilla komt voor op een memorietafel,
waarop hare ouders met hunne 5 zonen en vier dochters afgebeeld waren. Deze
memorietafel bestond nog einde der 18e eeuw.
Zie: J. K o k , Vaderlandsch Woordenboek III, 782; D o d t v a n F l e n s b u r g ,
Archief II, 286-290; A. M a t t h a e u s , Fundationes et fata ecclesiarum (Lug. Bat.
1704) 267, 274, 442, 470; Archief aartsb. Utrecht III, 7; VII, 106.
Fruytier

[Amstel, Arent van]
AMSTEL (Arent v a n ), (A e m s t c l ) broeder van Gijsbrecht IV, komt in 1267 voor
het eerst in eene oorkonde voor, waarin hij van het Domkapittel te Utrecht goederen
te Achtersloot in pacht nam. Hij was toen reeds ridder. Hem wordt de stichting van
het kasteel IJselstein toegeschreven. In 1279 werd hij daaruit door graaf Floris V
verdreven. Hij vluchtte naar Vreeland, eene bezitting van zijn broeder Gijsbrecht,
maar moest, na diens gevangenneming, ook dit slot in Mei 1280 overgeven, waarbij
hij niets meer dan lijfsbehoud kon bedingen. Hij werd daarna naar Zeeland gevoerd,
en bleef gevangen, tot op 27 Oct. 1285 een zoen tusschen den graaf en de broeders
werd getroffen, waarbij zij hunne goederen van Holland in leen namen. In 1290
wordt hij nog genoemd, doch vóór 12 Mei 1291 moet hij overleden zijn. Zijne vrouw,
J a n n e , wier familienaam onbekend is, overleefde hem. Hij liet twee zonen na:
G i j s b r e c h t , heer van IJselstein, en A r e n t , heer van Benskoop.
Zie: d e G e e r , Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheden der provincie Utrecht;
en verder de bij Egbert van Amstel genoemde bronnen.
Breen

[Amstel, Egbert van]
AMSTEL (Egbert v a n ), wellicht een zoon van Wolfger (kol. 32), was, evenals deze,
een ministeriaal van den Bisschop van Utrecht en diens vertegenwoordiger in
Amstelland. Hij wordt voor de eerste maal genoemd in eene oorkonde van 1131 en
komt het laatst voor in 1172. Herhaaldelijk had hij geschil over eigendomsrechten
met den Bisschop en de kapittels van Utrecht, waarbij hij zich zoowel den kerkelijken
als den rijksban op den hals haalde. Bij de laatste verzoening, die door bemiddeling
van den aartsbisschop van Keulen, Philippus, in 1171 of 1172 tot stand kwam,
verwierf hij de toezegging dat zijn zoon hem als villicus van Amstelland zou opvolgen.
Zie: W.A. v a n S p a e n , Historie der Heeren van Amstel, van IJsselstein en van
Mynden; J.C. v a n d e r L o o s , Geschiedenis van Amstelland, vóór 1300; H.
B r u g m a n s , Een en ander over de oudste geschiedenis van Amsterdam, in het
Achtste Jaarboek der vereeniging Amstelodamum. Voorts W a g e n a a r , Beschr.
van Amsterdam; t e r G o u w , Geschiedenis van Amsterdam, enz.
Breen
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[Amstel, Elisabeth van]
AMSTEL (Elisabeth v a n ), of A e m s t e l , overl. als abdis der adellijke
cistercienser-abdij St. Servaas te Utrecht 29 Jan. of Mei 1548. Zij volgde
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de abdis E. van Lockhorst op en was 1520 Mrt. 4 gekozen en bevestigd door den
vaderabt der abdij Johannes Middels van Oudekamp O. Cist. bij Rijnberk (D o d t ,
Archief II, 286). De lijst der abdissen van Sint Servaas (M a t t h a e u s , Fund. et fat.
eccl. 267; of Hist. ep. Ultraj. 97) geeft verkeerd 1549 als jaar van haar overlijden
aan. Het necroloog van Mariendal (ibid.) 450 resp. 142 vermeldt haar overlijden IV
kal. Jun. (29 Mei) 1548. Uit den bevestigingsbrief van hare opvolgster (Fund. et fat.
eccl. 270) blijkt, dat zij hare abdij zeer loffelijk had bestuurd, zoodat niettegenstaande
de woelige tijden en de aanhoudende hooge belastingen, geëischt door geestelijken
en wereldlijken, de abdij bestaande uit 26 nonnen en 3 nieuwelingen met geen
schulden belast was. Deze bevestigingsbrief stelt den dood van de abdis op 29
Jan., zeker een fout van den uitgever. De abdis Elisabeth van Amstel is niet te
verwarren met een abdis van dien naam, die in de 15e eeuw de cistercienser-abdij
Mariendaal bestuurde (Fund. et fata 456) en van wie overigens niets bekend is.
Volgens M a t t h a e u s bestuurde een Gijsbert van Amstel de abdij in 1431.
Waarschijnlijk is de oorkonde, uitgegeven bij D o d t , Archief, II 283, waarop hij
steunt, verkeerd gecopieerd en moet men lezen L y s b e t h van Amstel en het jaar
1531. Zie art. Hadwigis Clarenborch.
Fruytier

[Amstel, Gijsbrecht I van]
AMSTEL (Gijsbrecht I v a n ), zoon van Egbert, volgde zijn vader op, en wordt in
1176 in eene oorkonde onder de ministerialen genoemd. In 1188 komt hij het laatst
voor, en wordt hij in eene oorkonde van den utrechtschen bisschop Boudewijn II
onder de getuigen vermeld, onmiddellijk na graaf Floris III van Holland.
Bronnen: zie bij Egbert van Amstel.
Breen

[Amstel, Gijsbrecht II van]
AMSTEL (Gijsbrecht II v a n ), zoon van den vorige, komt met zijne broeders
E g b e r t u s en E g i d i u s of G i l l i s , in 1200 voor als getuige in eene oorkonde
van bisschop Dirk II van Utrecht. In 1222 wordt hij heer van Amstel genoemd en
blijkens verschillende oorkonden bezat hij den rang van ridder. Als vele andere
ministerialen had hij dus alle kenteekenen van zijne onvrije afkomst verloren. In
1203 was hij het, die de gravin-weduwe van Holland, Aleyd, met haren schoonzoon
Lodewijk van Loon, te scheep van Haarlem naar Utrecht in veiligheid bracht;
waarvoor hij het volgende jaar moest boeten, doordat de Kennemers zijn land
plunderden en zijn slot te Ouderkerk in brand staken. Of hij het te Amsterdam heeft
herbouwd, is, minst genomen, onzeker. Hij breidde zijne bezittingen langs
vreedzamen weg uit; hij ontving van graaf Willem I goederen in Boskoop; van de
Abdis van Elten Nardinclant, en in 1226 Muiden, Weesp en Diemen van den Bisschop
van Utrecht. In het volgende jaar trok hij met dezen en den Graaf van Gelre ten
strijde tegen Rudolf, den kastelein van Koeverden; doch in den slag bij Ane werd
het stichtsche leger verslagen; de Bisschop sneuvelde, en zoowel Gijsbrecht als
de Graaf van Gelre vielen zwaar gewond in Rudolf's handen. Zij ontvingen vrijgeleide
om bij de keuze van een nieuwen Bisschop tegenwoordig te kunnen zijn, waar
hunne verschijning, in hun zwaar gewonden toestand, zulk een indruk maakte, dat
de kapittelheeren het weldra over de keuze van een opvolger eens werden. Zij
keerden vervolgens niet naar Koevorden terug, aangezien zij 1 Oct. 1227 door den
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Roomsch-koning van hunne belofte werden ontslagen, omdat Rudolf en de zijnen
geëxcommuniceerd waren. Gijsbrecht II is
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eenigen tijd later gestorven, doch het jaar van zijn dood is onbekend.
Bronnen: zie bij Egbert van Amstel.
Breen

[Amstel, Gijsbrecht III van]
AMSTEL (Gijsbrecht III v a n ), zoon van den vorige, komt in 1232, wanneer hij zijn
stins te Utrecht aan graaf Floris IV opdraagt en haar van dezen in leen terug ontvangt,
voor als heer van Amstel. Hij sloot zich in de politiek bij Holland aan, en komt ook
later voor onder de ‘fideles et familiares’ van den Roomsch-koning Willem II.
Vermoedelijk is onder zijn bewind de dam in den Amstel gelegd, waaraan Amsterdam
zijn naam ontleent. In 1252 kwam hij in strijd met den utrechtschen bisschop Hendrik
van Vianen; 16 Juni van dat jaar werd hij niet ver van Utrecht door de stichtsche
troepen geslagen, en, met zijn bondgenoot Herman van Woerden gevankelijk, aan
's Bisschops paard gebonden, te Utrecht binnengebracht. Op aandrang van den
Roomschkoning, die denzelfden dag in de stad was gekomen, werden de
gevangenen in vrijheid gesteld en werd de vrede gesloten. Vermoedelijk is Gijsbrecht
nog in hetzelfde jaar overleden.
Bronnen: zie bij Egbert van Amstel.
Breen

[Amstel, Gijsbrecht IV van]
AMSTEL (Gijsbrecht IV v a n ), zoon van den vorige, komt als domicellus of jonker
het eerst voor in eene oorkonde van 22 Nov. 1252. Hij werd een machtig heer, wiens
bezittingen een kleinen staat vormden tusschen Holland en Utrecht. Evenals zijn
vader koos hij tegenover Utrecht de zijde van Holland. Zijn eerste strijd met den
Bisschop liep echter ongelukkig af: bij den vrede te Bodegraven in 1257 werden
hem vernederende voorwaarden opgelegd. Eenigen tijd later steunde hij Gelre tegen
Utrecht: bij den vrede in 1261 werd hij toen in al zijne rechten bevestigd. In 1265
komt hij voor onder de vier ridders, die door den Bisschop werden aangewezen in
een arbitrage-verdrag met Gelre, en in 1266 maakte hij deel uit van den Raad van
den jeugdigen graaf Floris V. In 1267 en 1268 vinden wij Gijsbrecht aan het hoofd
der Kennemers, die, na in Holland een boerenopstand te hebben verwekt, Utrecht
innamen en eenige kasteelen van Amstel's vijanden verwoestten; het is niet
onwaarschijnlijk dat hem bij de later gevolgde verzoening met den elect van Utrecht,
Jan van Nassau, het slot Vreeland, dat hij tevergeefs had belegerd, in pandschap
is gegeven. Eenige jaren later, 19 Sept. 1274, onderwierp Jan van Nassau zijne
geschillen, zoowel met Gijsbrecht als met de stad Utrecht, aan de uitspraak van
Floris V, die zijn invloed in het Sticht begon te doen gelden. In 1278 kwam een
verdrag tusschen den Graaf, den Elect, Gijsbrecht van Amstel en Jan van Kuik tot
stand, waarbij men zich tot wederzijdsche hulp verplichtte, en Gijsbrecht en diens
broeder Arent bezegelden den zoen, die 6 April 1278 tusschen den Elect en de stad
Utrecht werd getroffen. Weldra rezen er echter nieuwe geschillen tusschen Utrecht
en Amstel, en wel over den tol, dien Gijsbrecht te Vreeland hief. In den zomer van
1279 leed Jan van Nassau bij Soesterenge een nederlaag tegenover den Amstelheer,
doch nu kwam graaf Floris den Elect te hulp. In April 1280 werd Gijsbrecht bij Loenen
door Renesse geslagen en gevangen genomen, en daarop moest zijn broeder Arent
het slot Vreeland, dat door Floris werd belegerd, overgeven. De beide broeders
werden in Zeeland in gevangenschap gehouden; eerst 27 October 1285 kwam een
verdrag tot stand, waarbij Gijsbrecht zich volkomen aan den Graaf onderwierp, en
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te zijn geweest:
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althans in 1291 nam hij de eerste plaats in in den Raad, die 's Graven gemalin
Beatrix, tijdens de afwezigheid van haren gemaal, ter zijde stond. Doch er kwam
weder verandering; Gijsbrecht werd betrokken in de beruchte samenzwering en op
23 Juni 1296 nam hij deel aan de gevangenneming van Floris, met wien hij eenige
oogenblikken te voren St. Geertenminne had gedronken. Bij den moord zelf schijnt
hij niet tegenwoordig te zijn geweest. Niettemin had hij lijf en goed verbeurd; hij
vluchtte naar Vlaanderen, vertoonde zich nog te Veere om graaf Jan zijne opwachting
te maken, doch moest weder de wijk nemen. Later was hij in de Betuwe gevestigd.
Na 1303 wordt hij niet meer genoemd.
Bronnen: zie bij Egbert van Amstel.
Breen

[Amstel, Jan van]
AMSTEL (Jan v a n ), zoon van Gijsbrecht IV, wordt in 1290 tegelijk met zijn vader
in eene oorkonde genoemd. Hij heeft aan den moord op graaf Floris V geen
daadwerkelijk aandeel genomen, maar moest, evenals zijn vader, Amstelland
verlaten. In 1303 werd hij door de Amsterdammers ingenomen en als hun heer
erkend; doch dit was van korten duur: na een jaar reeds moest hij wijken. Hij bezat
goederen in de Betuwe, te Lopik, te Schalkwijk enz., en werd betrokken in de
geschillen tusschen graaf Reinoud van Gelder en diens gelijknamigen zoon (1319).
In 1335 komt zijn naam voor het laatst voor. Behalve een bastaard, G i j s b r e c h t ,
liet hij een zoon W i l l e m na, met wiens zoon J a n deze tak van het huis Amstel
in de mannelijke lijn uitstierf.
Zie: v a n S p a e n , Historie der Heeren van Amstel.
Breen

[Amstel, Wolfger van]
AMSTEL (Wolfger v a n ), ministeriaal van den Bisschop van Utrecht, was schout
van Amstelland en komt voor in oorkonden uit 1105, 1108 en 1126. Vermoedelijk
is hij de stamvader der heeren van Amstel.
Bronnen: zie bij Egbert van Amstel.
Breen

[Andeles, Andele]
ANDELES (Andele), zoon van E i s e A., geb. te Leeuwarden 29 Juni 1687, overleed
aldaar 20 Maart 1754, was zilversmid en graveur op de Nieuwestad, na van af 1733
vroedsman en schepen te zijn geweest.
Hij maakte de stempels voor de friesche land-dagspenningen van Willem Karel
Hendrik Friso, waarvan verschillende bestaan, penningen op het huwelijk van Willem
Karel Hendrik Friso en Prinses Anna van Engeland (1734), overlijden van stadhouder
Willem IV 1751; zijn penningen zijn geteekend: A. Andeles Fec. Andeles, ANDELES,
A.A.
Zie: Verv. v. L o o n IX, 305 (noot 3), F o r r e r , Biographical Dictionary I, 21;
Obreen's Archief II, plaat 7.
van Kerkwijk

[Andeles, Eise]
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ANDELES (Eise), zoon van den leeuwarder rector Hillebrandus A. (I kol. 127) en
H o p k j e B u m a , geb. 12 Mrt. 1731, huwde 21 Mrt. 1760 met D o e t j e B o k m a
van Marvum, overl. omstr. 1766, was zilversmid en graveur te Leeuwarden.
Zijn voornaamste penningen zijn: Overlijden van Prinses Anna, douarière van
Willem IV (1759), overlijden van Maria Louise, Prinses douarière van Oranje Nassau
(1765), inhuldiging van Willem V als erfstadhouder (1766).
Zijn penningen, waarvan sommige voorzien zijn van gedrukte beschrijvende
versjes door den frieschen dichter A. Jeltema, zijn geteekend: E.A. en A.
Zie: Verv. v. L o o n IX, 305 (noot); F o r r e r , Biographical Dictionary I, 21; Obreen's
Archief II, plaat 10.
van Kerkwijk

[Anderlech]
ANDERLECH, was spaansch gouverneur van de stad Tiel ten tijde dat deze zich
aan het be-
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wind der Spanjaarden onttrok. Onder zijn bestuur, bepaaldelijk sedert het jaar 1573,
beraamden de aanhangers van den prins van Oranje herhaaldelijk plannen om de
stad bij verrassing te nemen; door de waakzaamheid van Anderlech werden deze
echter telkens verijdeld, sommige op het laatste oogenblik. In de stad was een sterke
partij op de hand der Staatschen, welke bedektelijk gesteund werd, eerst door den
ambtman in Neder-Betuwe en rigter in Tiel, Nicolaas Vijgh, die in 1574 door
Anderlech in den Raad der stad openlijk voor ‘suspect’ verklaard werd en daarna
door zijn zoon Diderik Vijgh, die in 1578 ambtman en rigter geworden was. Toen
van dezen Diderik Vijgh het kasteel te Zoelen afbrandde, trachtte Anderlech dit aan
brandstichting door Vijgh zelf toe te schrijven, wat echter niet waarschijnlijk is.
Aannemelijker is, dat het kasteel door de Spanjaarden in brand is gestoken.
Anderlech heeft zich nog tot den zomer van 1579 te Tiel weten te handhaven. Op
12 Mei van dat jaar wendde hij zich tot de Rekenkamer van Gelderland, onder
mededeeling, dat, zoolang hij gouverneur te Tiel geweest was, Vijgh vele stukken
had aangericht tot verachting en praejudicie van Zijne Majesteit, waarom het hem
voorkwam, dat Vijgh ambt, leven en goed verbeurd had en een sequester behoorde
aangesteld te worden om het ambt van Neder-Betuwe te bedienen. Niet lang na
het schrijven van dezen brief door Anderlech zijn de Spanjaarden meester in Tiel
gebleven. Door tusschenkomst van den prins werd het benoodigde krijgsvolk ter
beschikking van Vijgh gesteld, die de stad weldra bezette en haar aan het bestuur
van Anderlech onttrok. De stad is daarna, voornamelijk door het beleid van Vijgh,
niet weder onder de macht der Spanjaarden gekomen.
Rink

[Andisé, Abraham]
ANDISÉ (Abraham), geb. te St. Anna ter Muiden in 1774, gest. te Middelburg 5
Januari 1825, was winkelier te Middelburg en gehuwd met J.H. v a n d e r
G i e s s e n . Hij berijmde zijne Aandoeningen en gedachten bij het zien van onzen
Souvereinen Vorst te Middelburg en te Arnemuiden, den 11den en 12den van
Herfstmaand 1814 (Midd. 1814).
de Waard

[Andreas, van Oostenrijk]
ANDREAS v a n O o s t e n r i j k , oudste zoon van F e r d i n a n d , aartshertog v a n
O o s t e n r i j k en graaf van Tirol, den jongeren broeder van keizer Maximiliaan en
van P h i l i p p i n e W e l s e r , dochter van Frans Welser, augsburgsch patriciër,
geb. 15 Juni 1558 te Praag, overl. 12 Nov. 1600 te Rome. Aangezien zijne moeder
niet van vorstelijke afkomst was, kon hij geen aanspraak maken op den titel van
aartshertog, zooals de andere afstammelingen van het habsburgsche keizershuis.
Hij werd daarom opgeleid voor den geestelijken stand en ontving degelijk onderricht,
o.a. in fransch, spaansch en italiaansch. Ook in den wapenhandel was hij bedreven.
Op zijn 18de jaar begaf hij zich naar Rome en werd door paus Gregorius XIII tot
kardinaal verheven met den titel van Santa Maria Nuova (13 Sept. 1576). Gedurende
zijn tweejarig verblijf te Rome verwierf hij zich de algemeene achting bij het Heilige
college. Vervolgens aanvaardde hij voor zijn vader het bestuur over het graafschap
Tirol en maakt zich ook hier bemind door zijne rechtvaardigheid en toegankelijkheid.
In 1580 werd hij adjutor van Jan Thomas, baron van Spaur, bisschop van Brixen.
Na den afval van den keulschen bisschop Gebhard Truchsess werd Andreas als
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Murbach en Lure opgedragen; in 1589 werd hij bisschop van Constanz en na den
dood van Spaur in 1591 bisschop van Brixen. Verschillende malen reisde hij naar
Rome, om deel te nemen aan een conclave tot de verkiezing van pausen, nl. van
Sixtus V (1585), Gregorius XIV (1590), Innocentius IX (1591) en Clemens VIII (1592).
Ook staatkundige waardigheden verkreeg hij; de keizer verhief hem in 1595 tot
gouverneur van den Elsas en Philips II van Spanje wees hem aan tot plaatsvervanger
van Albertus van Oostenrijk, die naar Spanje zou reizen, om zijn huwelijk met de
Infante Isabella te sluiten, als luitenant-generaal en kapitein-generaal in de
Nederlanden en Bourgondië. 6 Sept. 1598 kwam Andreas te Brussel aan, 12 Sept.
had zijne installatie plaats en twee dagen later aanvaardde hij het bestuur bij Albertus'
vertrek. Hij trachtte zooveel mogelijk vredelievend te regeeren; hij knoopte
onderhandelingen aan met Engeland, die echter moesten worden opgegeven en
hij trachtte de duitsche vorsten, die klaagden over de schending van hun grondgebied
door de troepen van Mendoza, die in den winter 1598-99 verschillende plaatsen in
het gebied van den westfaalschen kreits bezetten, tevreden te stellen. Orsoy,
Rijnberk, Burik, Wezel, Rees, Emmerik werden achtereenvolgens genomen en na
een inval in de Graafschap, waarbij Doetinchem bezet werd, nog Kalkar, Goch en
Xanten. Schandelijke tooneelen werden door de spaansche soldaten aangericht;
moord en plundering waren aan de orde van den dag; vooral de protestanten hadden
te lijden: graaf Ulrich von Daun, het hoofd der protestantsche stenden in het
hertogdom Berg werd na de inneming van zijn slot Bruch verraderlijk vermoord; de
stad Wezel werd gedwongen, de uitoefening van den hervormden godsdienst te
verbieden en de graven van Oldenburg, Lippe en Bentheim werden bedreigd, indien
zij niet hetzelfde deden. Brieven van protest werden door de vorsten, wier gebied
geschonden was, gezonden aan aartshertog Albertus en kardinaal Andreas, aan
den veldheer Mendoza en aan keizer Rudolf, die over het gebeurde zijn beklag
deed bij de regeering in de Nederlanden. Andreas zond Lancelot Schetz van
Grobbendonck, den raadsheer Otto Hartius, Godefroy van Moesienbroeck, Nicolaas
van Langenberg e.a. naar de kreitsvergaderingen, die te Frankfort, Keulen, Koblenz
enz. werden gehouden, en andere gezanten naar den keizer en beloofde aftocht
van de spaansche soldaten. Enkele vestingen werden ontruimd. De toerustingen,
die de duitsche vorsten onder aanvoering van graaf Simon van de Lippe, leider van
den westfaalschen kreits, hadden gemaakt, werden na het veroveren van eene
schans bij Rijnberk en na eene vruchtelooze belegering van deze vesting en van
Rees gestaakt.
Andreas begaf zich (April 1599) naar Venlo, Rees en Emmerik, omdat er muiterij
in het leger dreigde, zooals ook te Lier, Antwerpen en Gent het geval was geweest.
In laatstgenoemde plaatsen was zij echter overwonnen; in het leger van Mendoza
duurde zij nog geruimen tijd voort.
De oorlog werd nu verplaatst naar de Nederlanden. Mendoza belegerde Bommel
(16 Mei - 3 Juni), maar moest onverrichter zake terugtrekken. Spoedig begonnen
de Spanjaarden tusschen Maas en Waal het fort Sint Andries te bouwen, dat
genoemd werd naar kardinaal Andreas, die 22 Juni weer in het leger kwam. De
omliggende bolwerken werden genoemd naar de veldheeren Velasco, Maurits van
Saksen en den markies van Burgau, Andreas' broeder. Twee andere heetten
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Austria en Aragon. Prins Maurits wierp inmiddels eene schans bij Lit aan de overzijde
van de Maas op en deed het dorp Heerenwaarden in de nabijheid van Sint Andries
liggend, versterken, wat de Spanjaarden vergeefs trachtten te verhinderen. De
staatsche legers hadden kort te voren versterking ontvangen van Hugenoten onder
François de la Noue. Kardinaal Andreas had tegen de werving dezer troepen doen
protesteeren bij koning Hendrik IV van Frankrijk door middel van den Heer van
Bassigny. De koning had echter geantwoord, dat hij niet kon beletten, dat de
Hugenoten in staatschen dienst gingen. Mocht men zijne houding als vredebreuk
beschouwen, wat moest men dan wel denken van den spaanschen koning, die een
leger van 30.000 man op Duitsch gebied had onderhouden?
Tijdens het bestuur van Andreas werden verschillende verordeningen
uitgevaardigd, die ten doel hadden, den handel en de visscherij der Nederlanden
te benadeelen, evenals men in Spanje sedert de troonsbeklimming van Philips III
getracht had. Een plakkaat van 12 Dec. 1598 verbood den invoer van spaansche,
fransche of duitsche wijnen in de Noordelijke Nederlanden, een plakkaat van 24
Dec. kondigde aan, dat in het vervolg geen brieven van vrijgeleide en licentie van
de visscherij zouden worden verleend, terwijl 9 Febr. 1599 alle handel met de
opstandelingen werd verboden. De Staten-Generaal in het Noorden antwoordden
hierop met een plakkaat (2 April), waarin zij van hunne zijde allen handel op de
spaansche landen verboden; niemand mocht brieven van toestemming voor visscherij
of handel aannemen.
Het bestuur van Andreas liep in den zomer van 1599 ten einde. Albertus en
Isabella kwamen 31 Aug. te Hal bij Brussel aan. Andreas droeg de regeering aan
hen over en reisde naar Orleans, om Hendrik IV te begroeten, waarna hij zich in
zijn bisdom Constanz vestigde. In het jubeljaar 1600 begaf hij zich met enkele
reisgenooten naar Rome (Oct.), waar hij incognito wilde blijven, maar door toedoen
van kardinaal Aldobrandini werd hij door paus Clemens VIII in het Vaticaan
ontvangen. Naar Napels gereisd zijnde (23 Oct.), om het graf van Sint Januarius te
bezoeken, werd hij door eene ziekte overvallen. Te Rome teruggekeerd (7 Nov.),
werd hij in het Vaticaan verpleegd en stierf na eenige dagen op 42-jarigen leeftijd.
Hij werd begraven in de kerk der Duitschers, Santa Maria dell' Anima, waar zijn
broeder Karel van Oostenrijk een praalgraf voor hem oprichtte. Kardinaal Pompejus
Ugonius hield 1 Dec. eene lijkrede voor Andreas in de kerk Beata Maria de Anima.
Andreas was algemeen geacht om zijn beminnelijk karakter en zijne getrouwheid
in het nakomen der godsdienstige plichten. Hij riep de Jezuïeten in zijn bisdom
Constanz en wijdde daar eene kerk aan den Heiligen Andreas. Er wordt vermeld,
dat uit zijne verbintenis met E l i s e F e r r e r y een zoon en eene dochter geboren
werden
Bronnen voor zijn leven zijn: T h u a n u s , Hist. sui temporis l. 102, 124; v a n
M e t e r e n , boek XX en XXI; B o r , XXV, XXVI; C a r n e r o , Historia de las guerras
civiles (Brusel. 1625); Relazioni del Card. de Bentivoglio (Brux. 1642); S t r a d a ,
De Bello Belgico; C i a c o n i u s , Vitae Pontificum et Cardinalium (Romae 1667) IV,
51-53; Lettres du Cardinal d'Ossat (1714).
Haak

[Andriesz, Jan (1)]
ANDRIESZ (Jan) (1), lid van Coster's Academie te Amsterdam. In de
Nieuw-Jaerlieden, welke
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deze van 1618 tot 1622 elk jaar uitgaf, komen in 1619 gedichten van zijn hand voor,
onder de spreuk ‘Een gheeft leven.’ Indien hij dezelfde is als de Jan Andriesz., wiens
naam in het amsterdamsche puiboek voorkomt, wanneer zijn weduwe H i l l e t j e
O t t e n , in de Cromme-elleboochsteeg, den 22sten Sept. hertrouwt met den schilder
H a n s P h i l i p s z . H a n n e m a n , dan moet hij vóór 1624 overleden zijn.
Zie: Oud- Holland III (1885) 148.
Ruys

[Andriesz, Jan (2)]
ANDRIESZ (Jan) (2) vertaalde het werk van den amsterdamschen predikant S i m o n
G o u l a r t , Histoires admirables de nostre temps (Paris 1607) in het nederlandsch
als Cabinet der Historien bestaende in veel vreemde, notabele en uytstekende
Geschiedenissen (Amst. 1664) in 4 dln. Was hij een bloedverwant van den delftschen
boekverkooper J a n A n d r i e s z , bij wien in 1614 de eerste nederl. vertaling door
J. L a m o t i u s het licht zag?
Ruys

[Andringa, Joris]
ANDRINGA (Joris), het meest bekend als secretaris van de Ruyter. Hij maakte den
beroemden tocht van de Ruyter naar de Westkust van Afrika en naar Amerika voor
het uitbreken van den Tweeden Engelschen oorlog mede, als schrijver op het schip
van commandeur de Wildt. Na binnenkomst op 6 Augustus 1665 te Delfzijl, bood
hij zich vrijwillig aan om weer op de vloot, die voor Texel gereed lag, over te gaan,
waarop de Ruyter hem aanstelde tot zijn secretaris. In die hoedanigheid deed hij
dienst in den Tweeden en Derden Engelschen oorlog en werd in den slag bij Kijkduin
op 21 Augustus 1673 zwaar gewond. Op aandringen van de Ruyter benoemde prins
Willem III hem tot kapitein over een oorlogsschip. Bij den laatsten tocht van de
Ruyter, dien naar de Middellandsche zee om met de spaansche vloot de Franschen
te bevechten, was hij kapitein van het schip ‘Stad en Lande,’ streed dapper en
beleidvol in de slagen van Lipari en Agosta. Hij was tegenwoordig bij het sterfbed
van zijn grooten meester op 29 April 1676 in de baai van Syracuse. Na zich nog
dapper gekweten te hebben bij den aanval van de Franschen in de baai van Palermo,
overleed hij aldaar in den zomer van 1676 aan den rooden loop.
Zie: B r a n d t , Leven van de Ruyter en d e J o n g e II, 429, 569 en 635.
Boldingh

[Anschyns, Louise of Anchijn]
ANSCHYNS (Louise) of A n c h i j n , overl. te Gent 20 Mei 1599 als abdis der
cistercienserabdij Terhage. Hare geboorteplaats, dag of jaar harer intrede in het
zoo weinig bekende klooster Terhage wordt nergens vermeld. 20 April 1573 werd
zij als abdis geinstalleerd in het klooster, gelegen te Beoostenblij bij Axel, dat zeer
geleden had door de plundering der beeldstormers in 1566. Aan de kloekmoedigheid
der nieuwe abdis is het vooral te danken, dat Terhage de stormen der hervorming
overleefde. Zij kocht in 1574 te Gent een huis als toevlucht, waar zij haar
kostbaarheden borg en datzelfde jaar tweemaal met hare zusters verbleef uit vrees
voor een aanval der Geuzen op Terhage. Onder de hoogmis 17 Juni 1574 waren
de Geuzen onverwachts in het klooster gebroken. Als furiën sloegen en kapten zij
alle sieraden der kerk in stukken, roofden en plunderden alles uit schuren en kelder,
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terwijl de abdis met hare nonnen tijdig ontsnapt in doodsangst naar Gent vluchtten.
Daar het naburige Axel 26 Juli 1574 door de watergeuzen was overrompeld, bleef
de streek onveilig. Deze verlieten echter weldra de stad na de voornaamste
gebouwen in asch gelegd te hebben. Nu keerden de nonnen nog hetzelfde jaar
naar Terhage terug, waar zij zich veiliger waanden dan te Gent, geregeerd
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door calvinistische woelgeesten. De abdis had van haar zwager, den machtigen
heer Jan van Hembyze, de stellige verzekering gekregen, dat hij haar steeds voor
alle gevaar zou waarschuwen. 29 Sept. 1579 plunderde en verwoestte een bende
Geuzen de abdij Terhage. De abdis had bijtijds hare zusters doen vluchten en zond
ze twee aan twee bij vertrouwde bloedverwanten of vrienden, waar zij twee jaar
verbleven. Toen Hembyze de abdis, die te Gent verbleef, wilde dwingen om te
huwen, nam zij getrouw aan hare geloften de vlucht naar Brugge en van daar naar
St. Omer, 1581. Zij ontbood alle zusters 26 in getal naar deze stad, waar zij met
vaderlijke liefde door den bisschop werden ontvangen. Hier leefden zij in de grootste
armoede, gesteund door de aalmoezen van den bisschop en van sommige rijke
burgers, totdat zij na de inneming van Gent door Parma, 17 Sept. 1584. veilig konden
terugkeeren in hun huis aldaar. De rekeningen van 1584 en 1585 vermelden den
aankoop door de abdis van allerlei huisraad. Zij begon ook hare landen te doen
bebouwen maar kon niet terugkeeren naar de abdij, die geheel verwoest was. Met
de inneming van Axel door prins Maurits 17 Juli 1586 verdween alle hoop op herstel.
De bevolking met de magistraat verliet de stad. Kort daarop werd geheel de streek
door de overwinnaars onder water gezet. De parochie Beoostenblij met de ruïne
van Terhage verdween voor altijd onder den vloed. De abdis besloot nu het klooster
te Gent te vestigen, waarvoor zij jaren lang werkte. In 1586 betrok zij een ruimer
huis in de Geldmunt, daarna in het hof van Ravestein. 19 Jun. 1589 kreeg zij een
huis in de Molenaarstraat tegen een jaarlijksche afkorting, waar het nieuwe Terhage
tot stand kwam enkele jaren na haar dood. Nijpend gebrek, kommer en zorg waren
het deel der abdis Louise Anschyns. Met mannelijken moed verdroeg zij tegenspoed,
rampen en gevaar. Zij was een voorbeeld van nederigheid en zachtmoedigheid voor
hare zusters met wie zij onvermoeid werkte om door spinnen, naaien en stikken of
het onderricht van scholieren in het dagelijksch onderhoud te voorzien. Zeker was
het een troost voor haar, dat geen enkele harer zusters ontrouw werd aan hare
roeping tijdens die troebele tijden.
Zie: A. S a n d e r u s , Flandria illustrata (ed. 1644) I, 139; (ed. 1732) I, 324; C. d e
S m e t , Heilige en roemwaardige personen in Nederland (Brux. 1809) II, 515;
P o t t e r e n B r o e c k a e r t , Gesch. der gemeenten van Oost-Vlaanderen (I. serie)
V. Merelbeke, 71-75; Gallia Christiana V, 229; Staatsarchief Gent.
Fruytier

[Anthonisz, Jacob]
ANTHONISZ (Jacob), J a c o b u s A n t o n i i , geboortig van Middelburg en vandaar
ook J a c o b u s M i d d e l b u r g e n s i s , humanist en vriend van Erasmus. Hij
studeerde in Italië en verkreeg het doctoraat in het kanonieke recht. In zijn aanstonds
te noemen boek noemt hij zich: ‘juris pontificii professor’ en ‘cantor ecclesie Sancte
Gudule Bruxellensis’. Hij diende den bekenden en invloedrijken bisschop van
Kamerijk, Hendrik van Bergen (overl. in 1502) als vicarisgeneraal. Zijn geboortenoch sterfjaar is bekend. Uit een brief van Erasmus van 13 Febr. 1502 blijkt echter,
dat hij toen reeds een hoogen ouderdom had bereikt. Als schrijver is hij bekend
door een werk ‘de praeeccellentia potestatis imperatoriae’, verschenen onder den
titel: Elegans libellus ac nunc primum impressus // de praeeccellentia pote/statis
imperatorie in quo plurima lectu vehementer tum utilia // tum amoena ex variis
authoribus . de ortu / gradibus / et discri // mine dignitatum civilium et ecclesiasticarum
conscriptus a viro un // de-
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cumque doctissimo J a c o b o m i d d e l b u r g e n s i iuris pontificii pro // fessore
Henrici de Bergis episcopi Cameracensis vicario generali (Hantv. 1502), waarvan
een exemplaar in de kon. bibliotheek te Brussel. Een ook genoemde druk te Rome
1503 is mij onbekend. Erasmus prijst het boek, waarin hij veel belang stelde, zeer
en bewondert in den schrijver ‘in aetate tam grandi ingenium istud tam ardens, tam
vividum.’
Zie: S w e e r t i u s , Ath. Belg. 354; V a l . A n d r e a s , Bibl. Belg. 400; P a q u o t ,
Mémoires XIV, 30; P.S. A l l e n , Opus Epist. Des. Erasmi Rot. I (Oxonii 1906) 358,
o
381; W. N i j h o f f , Bibliographie de la typogr. néerl. XV (1905) n . 936, waarmede
te vergelijken: Het Boek 1912, 289.
van Kuyk

[Antoniszoon, Jacob]
ANTONISZOON (Jacob), kapitein bij de Watergeuzen, later vice-admiraal op de
staatsche vloot.
Als scheepsbevelhebber nam hij deel aan de verrassing van Brielle, deed
vervolgens dienst op de Haarlemmermeer bij het beleg van Haarlem en
onderscheidde zich daar bij de herneming van een galei, die door de Spanjaarden
veroverd was. Toen de zoogenaamde ‘Onoverwinnelijke Vloot’ in aantocht was
(1588), kommandeerde hij een schip van 60 last, bemand met 50 koppen, in de
vloot van Warmond voor Duinkerken om de transportvloot van Parma binnen te
houden. Als vice-admiraal diende hij later weer op de vloot voor Duinkerken tot
opsluiting van de kapers, waarbij zijn schip, terwijl hij voor ziekte naar het vaderland
was, door de kapers werd aangevallen en overmeesterd. Een van de bemanning
heeft het toen in de lucht doen vliegen.
Datum van zijn geboorte en dood zijn niet na te sporen.
Zie: B o r , Ned. oorlogen XXVI, 52; v a n M e t e r e n , V, 298; v. G r o n i n g e n ,
Gesch. der Waterg. 139-141; Korte Hist. aant. beleg Haarlem, 43-45.
Boldingh

[Appels, Adriaan]
APPELS (Adriaan), overl. April 1582, priester, komt 1561 voor als rector van het
altaar van St. Hubertus, Petrus en Jacobus in de kerk te Oisterwijk en bij zijn
overlijden als deken der altaristen dier kerk. Bij testament van 27 Maart 1582 stichtte
hij twee studiebeurzen. Hij woonde toen te 's Hertogenbosch en zal derhalve wel
aldaar overleden zijn, doch werd te Oisterwijk begraven.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-1876) II, 224 en v a n
d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 199.
Aug. Sassen

[Appelteren, Zegerus]
APPELTEREN (Zegerus), geb. te Nijmegen 4 Oct. 1619, gest. aldaar 10 Oct. 1673.
Na zijn latijnsche studiën volbracht te hebben, wijdde hij zich te Amsterdam eenigen
tijd aan den handel, maar hij gevoelde roeping tot den geestelijken stand en trad 4
Oct. 1640 in de Societeit van Jezus. Na zijn priesterwijding, 16 Maart 1651, verbleef
hij te Vollenhoven tot 1655. Toen werd hij naar de Zuidelijke Nederlanden
teruggeroepen, maar reeds in 1656, keerde hij, op haar verzoek, tot zijn gemeente
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te Vollenhoven terug. Zijn godsdienstoefeningen werden talrijk bijgewoond en hij
strekte zijn ijver ook uit over de omliggende kasteelen, over Hasselt, Genemuiden
en andere plaatsen. In 1666 was A. te Arnhem, in 1667 te Wijhe, waar hij
moeielijkheden kreeg met den apost. vic. van Neercassel, die deze statie door
saeculiere geestelijken wilde doen bedienen. In 1671 richtten de heeren van
Doetichem, van Laer, van Egmont, van der Marsch e.a. een weerstandskas op,
waaruit zij, ingeval van nood, voor A. den schout de gestelde boete zouden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

39
betalen. Maar voor A. was dit reservefonds niet meer noodig. In 1672 keerde hij,
om uit te rusten, naar zijn geboorteplaats weer, waar hij het volgend jaar overleed.
Zijn lijk werd in 't familiegraf bijgezet.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht I, 444; II, 477, 479; III, 79; VII, 208-214; 226-228; XIX,
83.
Derks

[Ardes, Petrus]
ARDES (Petrus), geb. in den Haag (?) in 1620, werd op 14-jarigen leeftijd als
Hagiensis ingeschreven in het leidsche Album Academicum. Hij zal rechten
gestudeerd hebben, want wij vinden hem later steeds als Mr. P. Ardes. Hij was
gehuwd met een dochter van W i l l e m K e t t i n g d e J o n g , tresorier en
rentmeester-generaal van den prins van Oranje, wiens andere dochter gehuwd was
met Dirk van Hogendorp.
Het eenige wat met zekerheid van Ardes bekend is, is dat hij van 1 Jan. 1660 tot
4 Nov. 1671 tresorier en rentmeester-generaal van den prins van Oranje is geweest
en dat zijne administratie aan hevige aanvallen blootgestaan heeft. In de jaren 1678
en 1679 zijn over die administratie tal van pamfletten gewisseld, welke een
eigenaardig licht werpen op de financieele omstandigheden der prinselijke familie
van af circa 1645. Tal van documenten, rekeningen, staten van ontvangsten en
uitgaven zijn in die geschriften afgedrukt. Door zijn tegenstanders wordt Ardes
beschuldigd den prins ongeveer ƒ 300.000 te kort te hebben gedaan, terwijl hij van
zijn kant beweerde, dat hij van den Prins ‘heeft te eyschen en deugdelijk is
toekomende 205278 guld. 7 stuyv. 6 penn.’ Willem III moet dat geschrijf en dat
uitpluizen van zijn financiën zeer onaangenaam hebben gevonden, want hij diende
een klacht over vier dier boekjes in bij het Hof van Holland. Dientengevolge
veroordeelde het Hof Ardes 8 Mei 1680 tot een boete van ƒ 2000. Willem III was
daarover niet tevreden en verlangde dat aan Ardes ook het verblijf in den Haag
ontzegd zou worden. Het Hof weigerde en besloot bij het vonnis van 15 Mei te
blijven. De magistraat stond blijkbaar meer onder den invloed van den stadhouder,
want door dezen werd aan Ardes het verblijf in den Haag ontzegd. De geschriften
van Ardes zijn: Korte Deductie, dienende tot onderregtinge aen ... den ... Prince van
Oranje, en tot justificatie van ... Willem Ketting de Jong, rakende zijne administratie
als tresorier en rentmeester gen. over de domeynen en hofhoudinge van de ...
Princen Fredrick Hendrick en Wilhelm H.L.M. en hooggem. Zijne Hoogheyt ... ('s
Grav. (1678) in 4o.) waarbij Mr. Pieter Ardes Apologie ofte verantwoording met Kort
Berigt van de debvoiren die Mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van
zijn Apologie ... buyten proces hadden mogen werden afgedaen z.j. in 4o.; Korte
wederlegginge ofte beantwoordinge van Mr. Pieter Ardes ... tegens de blaeuwe
excusen en calumnieuse invectiven van ... Diederick van Hoogendorp ... ('s Grav.,
z.j. in 4o.); Tegen-beright van Mr. Pieter Ardes ... op het noodig, of om beter te
seggen on-nodig-berigt van Diderick van Hoogendorp ... ('s Grav., z.j. in 40.).
Zie: Gr. Placcaatboek, VII, 925-8.
Knuttel

[Arnhem, Johan Woltersz. van]
ARNHEM (Johan Woltersz. v a n ), studeerde te Parijs in de rechten (1347) en werd
daar in 1348 licentiaat. Tevens magister artium, werd hij 16 Dec. 1348 tot procurator
der natio anglicana gekozen. Later was hij procurator aan de pauselijke curie. Eerst
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vicaris van St. Pieter te Utrecht, verkreeg hij daarna een kanonikaat in dat kapittel;
als zoodanig wordt hij nog in 1386 vermeld.
Zie: G. B r o m , Bullarium Trajectense, 1274,
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1733, 1879, 1911; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartularii Univ.
Parisiensis I, 104, 118, 128, 129; S. M u l l e r F z ., Regesten van het kap. van St.
Pieter ('s Grav. 1891) 370, 495-500, 506, 576; Oude Vad. Rechtsbr. II: 14, 73.
van Kuyk

[Arnoldi, Wilhelmus]
ARNOLDI (Wilhelmus), van Delft, ook genaamd T a y , overl. in 1487, studeerde te
Leuven, en werd in 1451 licentiaat in het kanonieke en in 1456 in het wereldlijke
recht, waarna hij in 1457 den doctorstitel in de beide rechten verkreeg. Sinds
doceerde hij te Leuven de Instituten, terwijl hem in 1460 het kanonieke recht ter
onderwijzing werd opgedragen. Hij komt in de stedelijke rekeningen van Leuven
het eerst voor in Juni 1460 als ‘Meester W i l l e m v a n D e l f t ’, en was in 1468 en
1483 rector der universiteit.
Zie: Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique II (1865) 231; XXVII (1898)
305, 307; XXX (1903) 129 v.v., 153 v.
van Kuyk

[Arumaeus, Dominicus]
ARUMAEUS (Dominicus), v a n A r u m , algemeen onder zijn gelatiniseerden naam
bekend, geb. te Leeuwarden in 1579, overl. te Jena 24 Febr. 1637. Hij stamde uit
een adellijk, maar blijkbaar onvermogend friesch geslacht. In 1593 kwam hij als
student aan de hoogeschool te Franeker; in Sept. 1597 werd hij ingeschreven te
Rostock en in 1599 begaf hij zich naar Jena. Zijn biografen vermelden, dat inmiddels
ook Oxford door hem bezocht werd; in de uitgave der Alumni Oxonienses komt zijn
naam echter niet voor. Te Jena verkreeg hij 31 Mrt. 1600 den graad van doctor in
de beide rechten. In hetzelfde jaar huwde hij met een dochter van den jurist Virgilius
Pingizzer en begon hij voorlezingen over Instituten en Pandecten aan de hoogeschool
te houden. In 1602 werd hij extraord. en in 1605 ord. professor, in 1619 senior der
faculteit. Inmiddels was hij 25 Mei 1604 te zamen met zijn vroegeren studievriend
Marcus Lyclama à Nyeholt (II kol. 857) tot hoogleeraar te Franeker beroepen.
Langdurige onderhandelingen waren daarvan het gevolg, totdat in het voorjaar 1605
nogmaals een benoeming volgde. Ter zelfder tijd werd hij te Jena ordinarius en ten
slotte bedankte hij voor goed voor Franeker. Ook een benoeming tot raadsheer in
het Hof van Friesland sloeg hij af. Te Jena, waar hij in hoog aanzien stond, was hij
tevens lid van het Hofgerecht. Verschillende malen werd hij als gezant naar vreemde
hoven gezonden. Zijn kostbare bibliotheek vermaakte hij aan de hoogeschool te
Jena; blijkbaar was hij vermogend geworden: hij wordt genoemd als erfheer van
Lobedau en Jeschwitz. Zijn wapen bestond uit 3 korenaren.
Als jurist neemt Arumaeus een allereerste plaats onder zijn tijdgenooten in. De
in grooten getale van zijn hand verschenen geschriften omvatten alle deelen des
rechts. Het meest bekend is hij echter geworden door zijn studie van het staatsrecht.
Zijn staatsleer, die met het denkbeeld van den absoluten vorst onvoorwaardelijk
breekt, berust op de onderscheiding tusschen eene ‘majestas realis’ en ‘personalis’.
De eerste, de hoogste (‘plenissima majestas’) behoort aan het volk zelf (‘respublica’)
en is onvervreemdbaar; den vorst is slechts de lagere ‘majestas individua’ of
‘personalis’ overgelaten, zoodat hij niet ‘legibus solutus’ is. Deze leer, door Arumaeus
opgebouwd en door de leerlingen uit zijn school (vooral Johannes Limnaeus) verder
ontwikkeld, is aan de volkssouvereiniteit, zooals deze door Johannes Althusius werd
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verkondigd, nauw verwant. Arumaeus staat onder den invloed van Althusius, wiens
Politica door hem geciteerd
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wordt. De aangegeven onderscheiding, in de 17e eeuw algemeen verbreid en met
hardnekkigheid verdedigd, leidde tot de constructie van het duitsche rijk als een
beperkte monarchie met aristocratischen regeeringsvorm, waarin de keizer de
‘majestas personalis’, de rijksstanden als vertegenwoordigers des volks de hoogere
‘majestas realis’ bezitten.
De belangrijkste zijner geschriften, waarvan prof. d e W a l een uitvoerige
opsomming geeft, zijn: 1. Tractatio methodica de mora (Jenae 1603, meermalen
herdrukt); 2. Exercitationes Justinianeae ad Institutiones juris (Jenae 1607); 3.
Disputationes ad praecipuas Pandectarum et Codicis Leges (Jenae 1613, herdr.
1620 en 1628); 4. vijf boeken Discursus academici de Jure Publico (Jenae 1617-23);
5. Discursus academici ad auream bullam Caroli Quarti Romanorum Imperatoris
etc. (Jenae 1617, herdrukt 1619 en 1663); 6. Commentarius
Juridico-Historico-Politicus de Comitiis Romano-Germanici Imperii (Jenae 1630,
herdrukt 1660). De onder 4 en 5 genoemde zijn voor een groot deel saamgesteld
uit onder zijn presidium verdedigde verhandelingen zijner leerlingen. Een verzameling
Decisiones et sententiae, als hoogleeraar en lid van het Hofgerecht uitgebracht,
verscheen in 2 dln. (Jena 1608-1612).
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, 43-44, ann. 199-208; B o e l e s ,
Friesl. Hoogeschool II, 78 en 82; D. N e t t e l b l a d t , Hallische Beyträge z.d. jurist.
Gelehrten-Historie II, 53 v.; O. G i e r k e , Johannes Althusius und die Entwicklung
der naturrechtlichen Staatstheorien (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und
Rechtsgesch. VII) (Breslau 1880, herdr. 1902) 6, 166; R. S t i n t z i n g , Gesch. der
Deutschen Rechtswissenschaft I (1880) 138, 667, 669, 670, 716, 719-21; II (1884)
40 v.
van Kuyk

[Asschenberg, Harmanus]
ASSCHENBERG (Harmanus), geb. te Amsterdam (?) 1766, overl. 18 Nov. 1792;
bevriend met Pater, Hartsen, Lutkeman, Roulland; lid van het kunstgenootschap
‘Oefening beschaaft de kunsten.’ De volgende geschriften zijn van hem bekend:
zijn naam komt nergens voor op het titelblad maar wel onder de opdracht of
achteraan: waar het tegendeel niet gemeld wordt, is Amsterdam de plaats van
uitgave. Climeene, hardersspel, 1747. Gruwel der Fransche trowloosheid door den
inval in Staats- Vlaanderen en het beschieten van Bergen op den Zoom met
gloeijende kogels (Amst.?) 1747; (gedicht). De graaf van Essex, treurspel... naar T.
C o r n e i l l e , 1758. De wispeltuurige, blyspel, gevolgd naar l' Irresolu van N.
D e s t o u c h e s , 1762. Silvaan, blyspel ... naar M a r m o n t e l , 1777. Albert de
eerste, of de edelmoedige keizer. Tooneelspel ... naar ... L e b l a n c , 1778.
Toejuiching aan ... Henrik Hooft Danielsz, ten derdenmaale verkooren tot
burgemeester der stad Amsterdam, 1781; (gedicht) Aen ... H. Hooft Dz. ten vierde
maale verkoren ... 1784. Silvaan zangspel ... 1783. (omwerking van het
bovengenoemde blijspel van 1777). De uitmuntende minnaar, zangspel ... naar ...
S e d a i n e , 1786. De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrinden, Tooneelspel,
1792 (volgens de voorrede is de stof ontleend aan een fabel van Gellert).
Voorts zijn gedichten van A. opgenomen in de volgende bundels: Eerzuil by de
verheffinge van W.K.H. Friso ... opgeregt door verscheiden Nederd. digters op de
aanmoediging ... van Philomelus, 1747. Lykzangen ter gedachtenisse van ... Lucas
Pater ... 1781. Lykzangen ter gedachtenisse van Margarita van Leuvening echtgen.
van Bernardus de Bosch (1785 of 86). Lykdichten ter gedach-
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tenisse van Bern. de Bosch, 1787. Lykdichten ter gedachtenisse van ... L.W. van
Merken, 1790. Een tiental gezangen van A. vindt men in de in 1791-93 voor de
gemeente van het Lam en den Toren te Amsterdam ingevoerde zgn. ‘kleine bundel.’
(Zie Doopsgez. Bijdr. 1865, 83). De na zijn dood in 1793 door zijn vriend P.J.
Uylenbroek uitgegeven Poëzy bevat: ‘Brieven’ (Turnus aan Eneas, Anna van Boulein
aan Henrik VIII, etc.); ‘vertelsels en puntdichten’ (waarvan ‘De filozofische eieren’
nog thans eenige bekendheid geniet) en ‘verscheiden gedichten’. Van de Vertelsets
en puntdichten verscheen in 1827 een (beknopte) 2e druk.
De ‘lyst der tooneelstukken van de leden van het kunstgenootschap ... Oefening
beschaaft de kunsten,’ voorkomend in: Tooneelpoezy van H.A. III. (Amst., z.j.,
bevattend Climeene, Silvaan en De Uitm. minnaar) noemt als product van de
samenwerking van A. met A. Hartsen, J. Lutkeman, en H.J. Roulland: Olimpia, trsp.;
Zarucma, trsp.; Zelmire, trsp. en De deugdzaame galeiroeyer ... tooneelspel. Aan
A. en H.J. Roulland wordt in dezelfde lijst toegeschreven: De jaloersche vrouw,
blyspel; De optimist, tooneelspel; De twee jonge Savoyards, blyspel met zang. Het
aandeel van A. is deze stukken valt bezwaarlijk te bepalen.
Ebbinge Wubben

[Assenburgh, Louis van]
ASSENBURGH (Louis v a n ) werd door bewindhebbers van de Oostindische
Compagnie benoemd tot gouverneur van de Kaap, als opvolger van den
teruggeroepen Wilhem Adriaan van der Stel. Daarvóór was hij in dienst des Keizers
aan den Donau geweest. Met het schip ‘De Generale Vrede’ van kamer Amsterdam
kwam hij aan de Kaap na een bijzonder langdurige reis, waarop men Brazilië had
moeten aandoen, van 19 Mei 1707-25 Jan. 1708, en aanvaardde zijn ambt op 1
Febr. 1708.
Volgens de brieven van Joan van Hoorn en zijn vrouw was hij een man met een
‘vroolijcke sin’, ‘een man die dagelijcks hout van uyt plesire te gaan’, waarbij het
schoone geslacht vooral niet mocht ontbreken. Als vermaak richtte hij gevechten
tusschen stieren en honden in en volgens van Hoorn's journaal ‘een caapse
marrionette spell op zolder’ (van het Kasteel). Na een ziekte van 8 maanden stierf
hij aan de Kaap, 27 December 1711, 51 jaar oud zijnde. Zijn erfgenamen waren
onder benefice van inventaris zijn broeders te Amsterdam P i e t e r en A d r i a a n
en zijn zuster J o s i n a v.A. Op zijn nalatenschap verhaalde de Compagnie een
bedrag van ƒ 9960, dat de verpachting van den wijnverkoop te weinig had opgebracht.
Zie: V a l e n t i j n , V: 2, 15, 49, 136-146; G. M c . C a l l T h e a l , History of
South-Africa (1897) I, 405, 425; E.C. G o d é e M o l s b e r g e n , De Stichter van
Hollands Zuid-Afrika (Amst. 1912).
Godée Molsbergen

[Asser, Carel (1)]
ASSER (Carel) (1), geb. te Amsterdam 15 Febr. 1780, overl. 3 Aug. 1836, zoon van
M o z e s S a l o m o n A s s e r . Hij studeerde te Amsterdam onder Wyttenbach en
Cras, en was een der sieraden van de door den laatste gevormde juristenschool.
Ten einde den doctorsgraad in de rechten te verkrijgen liet hij zich 27 Mrt. 1799 aan
de leidsche universiteit inschrijven, waarna hij 3 Juli d.a.v. den begeerden graad
verwierf na verdediging eener verhandeling: de Jure quod est civi gentis in bello
mediae, cui pro pecunia trajectitia navis est hypothecae obligata, in ipsam navim,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

quae in itinere, cujus caussa contractus initus est, ab hoste capiatur (Lugd. Bat.
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zoek. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad, en bleef
als zoodanig werkzaam tot zijn overgang in ambtelijke functie door zijne benoeming
8 Nov. 1808 tot chef der tweede afdeeling van het ministerie van eeredienst. Toen
dit na korten tijd zijn afzonderlijk bestaan verloor en met dat van binnenlandsche
zaken werd vereenigd, ging Asser daarbij over als chef der afdeeling comptabiliteit.
Toen deze werkkring spoedig bleek niet aan zijne verwachtingen te voldoen, werd
hij auditeur bij den Staatsraad en hervatte hij de advocatenpraktijk. 4 Jan. 1811
werd hij benoemd tot vrederechter te Amsterdam. Voor de ontwikkeling en
inburgering dier in ons land nieuwe rechtersbetrekking heeft hij gedurende de ruim
vier jaren, dat hij haar vervulde, veel bijgedragen, terwijl hij in 1811 een
nederlandsche vertaling bezorgde van J.J. B a r b e d e t t i C h e r m e l a i s ' Traité
des attributions des juges de paix. 13 Oct. 1815 werd hij geplaatst aan het
departement van justitie, waar hij tot zijn dood, sedert 1817 onder den titel van
referendaris bij den Raad van State, werkzaam bleef. In deze jaren valt zijn
hoofdwerkzaamheid: de deelname aan de tot stand koming der nationale, na zijn
overlijden, in 1838 ingevoerde wetgeving. Met den referendaris A.P.A. Laubry was
Asser de ambtelijke spil, waarom dit legislatieve werk draaide. Als referendaris was
hij behulpzaam bij de behandeling der ontwerpen in den Raad van State, aan wier
beraadslagingen hij deel nam; als secretaris en lid der commissie van redactie heeft
hij den geheelen loop der totstandkoming van de wetboeken mede gemaakt in
samenwerking hoofdzakelijk met zijn vriend Kemper. De memories van toelichting
en antwoord zijn voor een groot deel van zijn hand. Zijn nagelaten werk over het
verband tusschen het nieuwe Burgerlijk Wetboek en zijn fransche voorbeeld is na
zijn dood door zijn zoon M r . L o u i s A s s e r en zijn neef M r . C.D. A s s e r
uitgegeven als: Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het Wetboek
Napoleon ('s Grav. en Amst. 1838, 2 drukken). Dit thans nog veel geraadpleegde
boek dankt zijn belang voor een groot deel aan de nauwe betrekking, waarin de
samensteller er van tot het nieuwe wetboek stond en op den invloed, dien hij op de
redactie daarvan heeft uitgeoefend. Daardoor geeft het vaak een blik in de motieven
des wetgevers.
Door verschillende andere geschriften heeft Asser zich verder als ernstig jurist
doen kennen. In een anoniem verschenen: Verhandeling over de
verantwoordelijkheid der ministers volgens het Nederlandsch Staatsregt ('s Grav.
1828) (Pamflet Knuttel no. 25741) richtte hij zich tegen ‘het jammerlijk misbruik, dat
van een onzer schoonste staatkundige voorregten wordt gemaakt’ in de pers der
zuidelijke provinciën van het koninkrijk, om ten slotte de vraag: ‘zijn de ministers
verantwoordelijk voor de daden van hoog bestuur, welke de Koning, uit kracht van
de grondwet uitoefent?’ in ontkennenden zin te beantwoorden. Verder bestaan van
zijn hand een tweetal strafrechtelijke verhandelingen: Vlugtige beschouwing van
eenige voorname beginselen des strafregts in verband met het ontwerp des
lijfstraffelijken wetboeks ('s Grav. 1827) en Verhandeling over de vraag, of bij het
wetboek van strafregt tegen het snoeijen van geldmunten straf is bepaald ('s Grav.
1836). Asser's verdediging van de doodstraf in het eerste geschrift verscheen in
anonieme vertaling met bestrijding zijner argumenten onder den titel: Apologie de
la peine de mort, par M. C.
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A s s e r , avec quelques observations critiques (Brux. 1828). Hoewel Asser's
staatsrechtelijke en strafrechtelijke beschouwingen niet meer van dezen tijd zijn,
kan scherpzinnigheid hem niet worden ontzegd.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1836, II, 163 vlg.; Jaarboeken voor de Israëlieten
in Nederland III (1837) 369 vlg.; Levensb. Letterk. 1837 7-9.
van Kuyk

[Asser, Carel (2)]
ASSER (Carel) (2), geb. te 's Gravenhage 1 Juni 1843, overl. te Leiden 10 Dec.
1898, zoon van den haagschen rechter M r . L o u i s A s s e r , en naamgenoot van
zijn grootvader, die voorgaat. Na 15 Juli 1861 als jur. student te Leiden te zijn
ingeschreven, verkreeg hij 15 Dec. 1866 aldaar den doctorstitel in de rechten na
verdediging van een dissertatie: De telegraphie in hare rechtsgevolgen ('s Grav.
1866), waarna hij zich als advocaat in den Haag vestigde. Reeds 22 Mrt. 1871 werd
hij tot rechter-plaatsvervanger en 6 Juli 1878 tot rechter in de
arrondissements-rechtbank aldaar benoemd. Na het aftreden van zijn leermeester,
prof. van Boneval Faure, in 1892 als hoogleeraar te Leiden, werd Asser diens
opvolger en 19 Oct. 1892 aanvaardde hij dien post met een redevoering over:
Wetenschap en Wetgeving (Leiden 1892), en vervulde hem tot zijn dood. Hij was
gehuwd met J a c o b a d e S t u r l e r .
Geroemd om zijn nobel karakter en uitgebreide rechtskennis, dient hij ook in
herinnering gebracht als muziekliefhebber en muziekkenner. Van de staatscommissie
tot herziening van het Burgerlijk Wetboek, ingesteld bij kon. besluit van 28 Febr.
1880, was hij lid en secretaris; ook heeft zijn naam gestaan op de nominatie voor
een raadsheersplaats in den Hoogen Raad.
Behalve eene bewerking van het Burgerlijk Wetboek in De Regtspraak van L é o n ,
verscheen van zijn hand een: Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch
Burgerlijk Recht (Zwolle 1878 v.v.) met medewerking van den vice-president der
haagsche rechtbank M r . P h .W. v a n H e u s d e . Asser heeft daarbij de Handleiding
van prof. van Hall min of meer als voorbeeld genomen. Bestemd om in groote trekken
voor den eerstbeginnende een beeld van het burgerlijk recht te teekenen, is het
werk door Asser slechts tot de helft van het derde deel voltooid; onder voortzetting
van Mrs. J. Limburg, P. Scholten, E.M. Meyers, A. Anema en H. van Goudoever is
het langzamerhand van karakter veranderd en in een uitvoerige verklaring van het
burgerlijk recht overgegaan, die tot op heden niet voltooid is.
o

Zie: Eigen Haard 1899, 309-311; Weekblad van het Recht, 1871 n . 3311, 1878
o

o

o

n . 4280, 1892 n . 6254 en 1898 n . 7205, in het laatste een waardeerend artikel
van A.A. d e P i n t o .
van Kuyk

[Asser, Lodewijk Eduard]
ASSER (Lodewijk Eduard), geb. te Amsterdam 31 Dec. 1849, overl. te Scheveningen
30 Juni 1895, was de zoon van Mr. E.I. A s s e r , procureur en lid der provinciale
staten van Noord-Holland te Amsterdam, en E. O p p e n h e i m . Hij werd, na de
hoogere burgerschool aldaar bezocht te hebben, in 1867 student aan de
polytechnische school te Delft, en ging in 1873 practisch werken bij de Rheinische
Eisenbahn-Gesellschaft. In 1874 legde hij het eindexamen van genoemde school
met goed gevolg af, en kwam, na eene studiereis op spoorweggebied gemaakt te
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en Venlo. Met ingang van 1 Juni 1878 ging hij over in dienst van de Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij als ingenieur, chef van
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een der bureaux bij den dienst van weg en werken. Met ingang van 1 Sept. 1881
werd hij waarnemend, met 1 Jan. 1883 definitief chef van weg en werken. Als
zoodanig werden o.a. onder zijn beheer aangelegd de stoomtramwegen den
Haag-Scheveningen en Velzen-IJmuiden en de stations Leiden, 's Gravenhage en
Delft vernieuwd, hetgeen veel moeilijkheden met zich bracht, daar de exploitatie
moest doorgaan.
Tijdens een verlof in het najaar van 1889 had de directie dier maatschappij de
organisatie en werkwijze van Asser's afdeeling geheel gewijzigd zonder hem daarin
te kennen. Hij vond daarin aanleiding om met ingang van 1 Jan. 1890 zijn ontslag
te nemen. Hij vestigde zich toen te 's Gravenhage, waar hij technisch agent van
den Oranje-Vrijstaat werd, en pogingen deed om eene nieuwe industrie, het uit
bananen bereiden van meel, in het leven te roepen.
Hij was secretaris van het 5e internationale binnen-scheepvaartcongres, in 1894
te 's Gravenhage gehouden, waar hij wegens zijne taalkennis groote diensten
bewees. Hij werd kort daarna door eene ongeneeslijke ziekte aangetast, waarvoor
hij te vergeefs te Scheveningen herstel zocht.
Hij huwde 25 Mei 1880 met R. M u s s c h e , bij wie hij twee zonen en eene dochter
had; van de zonen is de oudste civiel ingenieur in dienst van de firma Harkort.
De Hollandsche Spoorwegmaatschappij gaf in 1885 eene brochure van hem uit,
getiteld: Notice sur les appareils de sécurité, construits et employés par la Compagnie
du chemin de fer hollandais. Asser schreef in den Economist van 1893 een opstel,
getiteld: De spoorwegovereenkomsten en de publieke opinie, waarin hij de
overeenkomsten (van 1890) verdedigt, maar aan de exploiteerende maatschappijen
harde waarheden te slikken geeft.
Over hem is eene levensschets te vinden in de Ingenieur van 1895, 329, door
B.J. v a n d e n B e r k h o f .
Ramaer

[Asten, Joannes van]
ASTEN (Joannes v a n ), eigenlijk J a c o b s , maar aldus geheeten naar zijn
geboorteplaats Asten bij Helmond. Geb. omstr. 1530, gest. 6 Juni 1579 te Leuven.
In 1550 behaalde hij den graad van baccalaureus, in 1554 werd hij priester gewijd
en was van 1557-1561 pastoor der St. Jacobskerk te Antwerpen. Daarna werd hij
deken van St. Steven te Nijmegen. Hier geraakte hij in kennis met de Jezuïeten,
voelde zich tot hetzelfde leven getrokken en trad 7 Maart 1563 te Keulen in de
Societeit van Jezus. Weldra hield hij daar de latijnsche preeken in 't gymnasium,
kwam als missionaris naar Gelderland terug en nam te Nijmegen bezit van het huis,
dat de tante van Petrus Canisius aan de Jezuïetenorde had geschonken. Te Haarlem
overlegde hij met Mgr. van Nieuwland over de oprichting van een Jezuïeten-college,
maar ondanks de tot 1568 hierover voortgezette correspondentie kwam er van de
zaak niets.
In 1566 vertrok v.A. naar Braunsberg, waar hij rector was van het nieuw begonnen
college en keerde in 1572 naar de Nederlanden weder. Hier predikte hij in
verschillende steden, tot de magistraat van Maastricht hem verzocht zich blijvend
in de stad te willen vestigen.
In 1574 werd, met goedkeuring van Requesens, door de stad aan de Societeit
een college aangeboden en v.A. was er de eerste rector van. Het college opende
met 3 klassen en 4 leeraars en telde spoedig 300 leerlingen. v.A. hield zich onderwijl
ook nog bezig met missiereizen naar de Rijnprovincie en de noordelijke streken van
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Nederland. Zoo kon het gebeuren, dat v.A afwezig vernam, dat 28 Febr. 1578 zijn
onderdanen uit de stad waren verdreven. Acht maanden later maakte v.A. het beleg
mee van Deventer en ondersteunde hij de burgerij in haar geestelijke belangen. In
1579 vertoefde hij te Rees en eenige maanden later te Leuven, altijd in de weer,
gelijk uit zijn correspondentie hlijkt, om de toekomst van het maastrichtsch college,
welks herstelling hij spoedig verwachtte, te verzekeren Evenmin verloor hij een
mogelijke stichting te Nijmegen uit het oog. Hij stierf als een der eerste slachtoffers
der pest, die in 1579 te Leuven uitbrak,
Zie: Bijdr. Bisd. Haariem XXXI, 443-449; Maandrozen ter eere van het H. Hart
1879, 493-502.
Derks

[Auckes, Douwe]
AUCKES (Douwe) ‘van Amsterdam’, Fries van geboorte en overl. 1668. In 1641
komt hij in de papieren der O.-I.C. voor als opperstuurman op de ‘Vogelstruis’.
schipper David Claesz., die 27 April van dat jaar uit Texel naar O.I. vertrok en daar
o.a. op de ‘Pauw’ overging. In 1648 voerde hij het bevel over de ‘Diamant’, volgens
een schrijven van den gewezen directeur van den handel in Perzië, aan Gouv.-Gen.
van der Lijn, waarin hij hem een goed dienaar noemt. Toen in 1652 de O.-I.C. het
land met 2 schepen te hulp kwam, werd hij kapitein op de ‘Vogelstruis’, van 40
stukken en 200 man. Onder den vice-commandeur M. Azn. de Ruyter nam hij deel
aan het begeleiden, met een vloot van 30 schepen, van 60 koopvaardijschepen ten
einde deze tegen de Engelschen te beschermen. Op den middag van 26 Aug. van
dat jaar had een gevecht bij Plymouth plaats tegen den vice-admiraal George Ayscue
met 40 schepen en 5 branders, waarbij de ‘Vogelstruis’ met 3 eng. schepen slaags
raakte en, nadat hij zijn scheepsvolk, dat aanvankelijk niet vechten wilde, de lont in
de hand, met in de lucht springen gedreigd had, hij zijne vijanden een voor een in
den grond boorde, een feit, dat niet weinig bijdroeg tot de luisterrijke overwinning.
In 1666 werd hij na den dood van Tjerk Hiddes de Vries voor het luit.-admiraalschap
aangewezen, maar vóór daarover een beslissing was genomen, zeilde hij 12 Sept.
met de ‘Vrijheyd’ en een jacht naar O.I. Bij resolutie van Gouv.-Gen. en Raden van
Indië werd hij aangewezen in het volgende jaar om met de ‘Vrijheyd’ naar het
vaderland terug te keeren, ‘om in deze periculeuze oorlogstijden, vaillante schippers
op de te huis varende schepen te hebben.’ Tusschen zijne terugkomst in Juli 1668
en 27 Sept. d.a.v. is hij overleden.
Een miniatuurportret van hem bevindt zich in het Museum te Leeuwarden.
Zie: P.A. L e u p e , Eenige bijzonderheden betreffende den kapitein D.A. in Nieuwe
Friesche Volksalmanak 1865, 65; Holl. Mercurius 1652 en 1666; Navorscher X
(1850) 258.
Mulert

[Aysma, Hessel]
AYSMA (Hessel), invloedrijk friesch staatsman, die een rol van beteekenis speelde
in de eerste helft van den tachtigjarigen oorlog. Zijn sterfjaar blijkt niet, doch is
omstreeks 1590 te stellen. Evenmin blijkt, waar hij den door hem gevoerden
doctorstitel in de rechten verwierf. Tijdens woelingen in Friesland schijnt hem de
bewaring van het ‘Landboek’ van Kempo van Martena te zijn toevertrouwd. In Maart
1559 werd hij syndicus van Groningen, wat hij bleef tot Aug. 1568. Uit een aanzienlijk
friesch geslacht stammend, had hij het verbond der edelen geteekend, en oordeelde
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P a p e n d r e c h t , Analecta II B 517). Te Emden, het centrum der
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vluchtelingen uit de noordelijke provinciën, was hij werkzaam om gelden te
verzamelen voor het werk tegen Spanje. Toen in 1577 een eenigszins geregelde
toestand in het vaderland was hersteld, keerde hij daarheen terug, werd spoedig
lid der Staten-Generaal voor zijn gewest en in 1578 benoemd tot president van het
Hof van Friesland. Sinds heeft hij tot 1587 een zeer invloedrijke rol in de staatkunde
der staatsche gewesten gespeeld, was in 1584 gezant naar Frankrijk en in 1585
een der gezanten naar koningin Elizabeth om de voorwaarden voor haar hulp tegen
Spanje vast te stellen. Na de komst van Leycester was hij een van diens getrouwe
aanhangers, o.a. een der gedeputeerden uit de Staten-Generaal, welke met
Leycester onderhandelden en tot zijne aanvaarding van het gouverneurschap over
de Nederlanden leidden. In 1587 was Aysma het hoofd der leycestersche partij in
Friesland; de pogingen om den graaf naar dat gewest te krijgen mislukten; hij zelf
werd door de Statenpartij gevangengezet in zijn huis en afgezet als voorzitter van
het Hof ‘want he myt Lycestro consultierde tot der borgeren murmuratie’, zegt Abel
Eppens. Daarmede was zijn rol gespeeld; wel bleef hij in briefwisseling met koningin
Elizabeth, doch stierf na korten tijd in vergetelheid.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 15-17 (waar oudere literatuur
is opgegeven); J.M. v a n B e y m a , Dissert. jurid. continens historiam curiae
Frisiacae (L.B. 1835) 81; Vrije Fries VIII (1859) 121, 444 vlg.; H. B r u g m a n s ,
Verslag onderzoek in Engeland naar archivalia ('s Grav. 1895) 20, 83, 324 vlg.;
Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t (Werken Hist. Gen. III: 27-28), register.
van Kuyk

[Aytta, Bernardus Bucho ab]
AYTTA (Bernardus B u c h o a b ), geb. te Zwichem in 1465, overl. te 's Gravenhage
3 Dec. 1528. Hij studeerde te Leuven en oefende zich daar zoowel in theologie als
in de rechtswetenschap. In dit laatste vak verkreeg hij het licentiaat. Vervolgens
bekleedde hij verschillende geestelijke waardigheden, was o.a. pastoor te Zwichem,
later van de St. Vituskerk te Leeuwarden. Te Leuven was hij leerling van Adriaan
Florisz., den lateren paus Adriaan VI, met wien hij ook daarna in vriendschap bleef.
Hij had den roep van een zeer geleerd man te zijn; ook tot Erasmus stond hij in
nauwe betrekking. Tijdens de saksische heerschappij in Friesland speelde hij een
politieke rol en had veel invloed. In 1500, toen het kort te voren opgerichte friesche
Hof werd hervormd, werd hij raad daarin. In 1504 bracht George van Saksen in
Frieslands bestuur
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en rechtspraak belangrijke wijzigingen; o.a. werd de stadhouder vervangen door
een bestuurscollege van zes regenten, en een dier zes was van Aytta. Tevens
zetelde hij als raadsheer in het hij de saksische ordonnantie van dat jaar uit een
voorzitter en zes leden samengestelde ‘Overste Gherecht.’ In deze en de volgende
jaren werden tal van belangrijke commissies- door hem waargenomen, zoo werd
hij, zeer tegen den zin van den stadhouder van Leisnig, belast met de
onderhandelingen met den frieschen adel over de gelden te betalen voor het behoud
hunner oude vrijheden. In 1515 droeg hertog George ten slotte zijn friesche landen
over aan Karel V en daarmede ging van Aytta van saksisch raad over als
bourgondisch raad in dienst van den nieuwen landsheer. Hij kreeg zitting in het in
Juli 1515 nieuw ingestelde Hof van Friesland en wel als 1e raad of voorzitter. Tevens
werd hij door den keizer als onderhandelaar en gezant gebruikt. Allereerst bij de
onderhandelingen met Groningen en de verwikkelingen met den hertog van Gelre
over het bezit van Friesland. Hij heeft daarbij echter weinig succes gehad. In 1516
ging hij ter verdediging van Karel's rechten op Friesland naar Frankrijk, in verband
waarmede hij in dat jaar in het friesche Hof vervangen werd door Geert Mulert. Op
het rijksarchief in den Haag bevindt zich een verzameling stukken (inventaris no.
11), die betrekking hebben op zijn staatsmans-werkkring. Daaruit is geput door
T h e i s s e n in zijn onder aangehaalde geschriften. (Vgl. ook: J.L. B e r n s , Verslag
onderzoek archiefstukken uit het tijdperk der Saksische hertogen ('s Grav. 1891)
o

n . 126). In 1520 verkreeg hij ten slotte een zetel in het Hof van Holland, waarop hij
zich in den Haag vestigde, waar hij overleed.
Zeer bekend is zijn verhouding tot Viglius ab Aytta. Deze, zoon van een broeder,
werd door hem als zoon aangenomen, en noemde zich naar aanleiding daarvan:
Aytta van Zwichem. Als jongeling heeft Viglius zijn oom in den Haag veelvuldig
bezocht. Deze vermaakte hem bij zijn dood een belangrijk legaat, benevens zijn
bibliotheek (zie II kol. 46).
Zie: Naamrol der E.M.H. Raden 's Hoffs van Friesland (Leeuw. 1742) 3-6; G. d e
W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 21-22; S c h w a r t z e n b e r g , Gr. Placaat
en Charterboek van Vriesland II, 272; J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche
Vrijheid (Gron. 1907) 22, 32, 102; d e z ., De Regeering van Karel V (Ned. Hist.
Bibliotheek VI) (Amst. 1912) 40 v.v.
van Kuyk
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B.
[Baan, Jacobus van der]
BAAN (Jacobus v a n d e r ), geb. te Zierikzee 31 Jan. 1750, gest. aldaar 31 Aug.
1826, zoon van J o o s t v a n d e r B. (ged. te Zierikzee 14 Aug. 1718) en L y n t j e
J u m e l e t (gest. 16 Febr. 1773), bezocht er de latijnsche school die hij 9 Sept.
1771 verliet met het uitspreken van een Oratio de Laudibus medicinae. Na den dood
zijner moeder bezocht hij ter bekwaming in het door hem gekozen beroep Parijs,
vanwaar hij in Mrt. 1775 met gunstige certificaten van het volgen van cursussen in
heel- en verloskunde (zie Cat. Prov. bibl. in Zeeland II (1907) 371) te Zierikzee
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terugkeerde. Bij admissie van 20 Sept. 1775 werd hij daar stedelijk heelmeester en
31 Mrt. 1782 geadmitteerd als verloskundige, in welke functie hij vooral bekwaam
werd geacht. Hij huwde 9 Mei 1779 C o r n e l i a d e C r a m e r en na haar overlijden
op 29 Juli 1804, opnieuw 14 Dec. 1806 C o r n e l i a L a s t e n , waaruit een zoon
Joost, die volgt.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Geneal. der Zzeesche familie van der B. (Zzee 1893)
10-12.
de Waard

[Baan, Joost van der]
BAAN (Joost v a n d e r ), geb. te Zierikzee 24 Aug. 1808, gest. te Wolphaartsdijk
27 Jan. 1896,
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zoon van den voorgaande en Cornelia Lasten, koos tegen den zin zijns vaders het
onderwijzersambt, werd in 1827 ondermeester te Dreischor en was van 1831 tot
Oct. 1836 werkzaam bij het onderwijs te Vlissingen o.a. op een fransche en
engelsche kostschool. 7 Oct. 1836 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer te
Zaamslag en huwde 14 Juni 1837 te Vlissingen met E l i s a b e t h P e t r o n e l l a
A l b l a s (geb. te Goes 17 Aug. 1800). Schreef hij in zijn jongelingsjaren in natuur-,
reken-, stel-, meet-, taal- en onderwijskundige tijdschriften, meer en meer werd hij
te Zaamslag beoefenaar der zeeuwsche geschiedenis, speciaal der
kerkgeschiedenis, waaromtrent hij uit de bronnen tallooze gegevens verzamelde,
en die, behalve in onder te noemen boekwerken, ten deele ook verwerkte in artikelen
in de Navorscher (sinds de oprichting in 1851), zeeuwsche jaarboekjes als
Cadsandria (sinds 1856) en de Bijdragen tot de gesch. van Zeeuwsch-Vlaanderen.
In meerdere mate nog werd dit het geval, toen hij zijne werkzaamheid te Zaamslag
einde 1862 beeindigde en zich 11 Febr. 1863 vestigde te Wolphaartsdijk, waar hij
verschillende administratieve functies ging bekleeden. Door nauwkeurigheid
uitmuntende artikelen van zijn hand verschenen o.a. in het Archief van het Zeeuwsch
Genootschap (1869) 203-27 en Kerkhistorisch archief (1866), talrijke genealogische
bijdragen in de Nederlandsche Leeuw (sinds 1883), het Algemeen Nederlandsch
Familieblad en den Navorscher. Van zijne andere geschriften (verschillende vindt
men vermeld in de Cat. der Prov. bibl. van Zeeland V, Midd. 1911, 778) zijn te
noemen: Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag (Neuzen 1859);
Wolphaartsdijk geschetst (Goes 1866); Kerkhist. bijdrage over de herv. gemeente
te Bruinisse (Zzee 1890); de Herv. gemeente van Ter Neuzen (ald. 1894) met portret
en Kerkhist. beschouwing van de herv. gemeente van Kerkwerve (Zzee 1896). Een
autobiografie komt voor in zijn Genealogie van het Zierikzeesche geslacht van der
Baan (Zzee 1893) 12-15; zie voorts N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I
(Midd. 1890) 15 en Middelburgsche courant van 29 Jan. 1896.
de Waard

[Baars, Hendrikus Johannes Adrianus]
BAARS (Hendrikus Johannes Adrianus), beeldhouwer en medailleur, geb. te
Amsterdam 4 Augustus 1875, aldaar overleden 25 Juni 1899, leerling van de
Quellinusschool en de Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij
behaalde den Prix de Rome voor zijn beeld ‘Illusie’, thans in 't Rijksmuseum; in 1898
behaalde hij in den prijskamp den tweeden prijs voor de voorzijde van den officieelen
penning bij de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Zijn voornaamste penningen
zijn: strooipenning bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina (de voorzijde 1898),
prijspenningen met borstbeeld van H.M. de Koningin, gegoten, eenzijdige
portretpenningen van Jhr. Mr. B.W. van Riemsdijk en den beeldhouwer F. Leenhof
(1899).
H.J. d e D o m p i e r r e d e C h a u f e p i é , Médailles et Plaquettes modernes,
beeldt zijne werken af pl. XXXVII, 47.
van Kerkwijk

[Backer, Johannes Cornelisz. of Backerus]
BACKER (Johannes Cornelisz.) of B a c k e r u s , kwam oorspronkelijk uit
Barsingerhorn en liet zich in 1640 bij de classis van Amsterdam aandienen als
adspirant-ziekentrooster naar Oost-Indië. Op 8 Oct. 1641 werd hij door de classis
van Amsterdam aan de Bewindh. der W.-I. Compagnie ter uitzending als predikant
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naar Curaçao, voorgesteld. Zijn vertrek ondervond vertraging; eerst 16 Oct. 1642
werd Backer als predikant naar Curaçao afgevaardigd, waar hij in 1643 zal zijn
aangekomen. Van hier vertrok
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hij in 1647 met den directeur-generaal Petrus Stuyvesant naar Nieuw-Nederland,
om daar als opvolger van Everhardus Bogardus dienst te doen. In Curaçao liet hij
slechts 7 of 8 lidmaten achter, wier godsdienstige belangen door Jan Walraven
aldaar werden behartigd. Backer kwam 11 Mei 1647 te Nieuw-Amsterdam aan,
waar hij op een traktement van honderd gld. per maand en tweehonderd gld. kostgeld
per jaar, tot predikant werd aangesteld. Telkens lezen wij in de acta van de classis
van Amsterdam klachten over de slechte uitbetaling van zijne soldij. In een brief,
d.d. 15 Aug. 1648 en 2 Sept. 1648, aan de classis van Amsterdam, beschrijft hij
den staat van zaken in Nieuw-Nederland. Zelf mengde hij zich in de politieke
oneenigheden, waarvan Stuyvesant's bestuur het middelpunt uitmaakte. Stuyvesant
verbood aan Backer derhalve, 8 Mei 1649, ‘geschreven schriften oft voorstellen
rakende de politie ende gemeene regieringe in de kercke van de predickstoel ofte
elders de gemeente voor te leesen ofte doen voorleesen’, aleer zij door hem of zijn
secretaris waren geviseerd. Na herhaalde aanvragen om ontslag, werd dit door
Stuyvesant en zijn raad 6 Juli 1649 aan Backer verleend. Na een verblijf van 27
maanden in Nieuw-Nederland keerde hij naar het vaderland terug, waar hij 1 Nov.
1649 voor de classis van Amsterdam zijne ‘getuigenissen’ overlegde, die in goede
orde werden bevonden. In Nederland teruggekeerd, spande hij samen met Adriaen
van der Donck, Cornelis Melijn en anderen, die uit Amerika waren overgekomen,
om Stuyvesant's bestuur over de kolonie, voor de Bewindh. der W.-I. Compagnie
aan een heftige critiek te onderwerpen. Backer ging nu voorloopig te
Heer-Hugowaard wonen, wachtend op een beroep. Toen dit niet spoedig genoeg
kwam, zeker ook al omdat hij ‘een ongeletterde persoon’ was, begon in 1651 bij
hem de lust te ontwaken, om weder buitenslands, nu in Oost-Indië, een gemeente
te dienen. De classis van Amsterdam besloot 4 Sept. 1651 hem, om zijne loffelijke
getuigschriften, goed gedrag en wegens het gebrek aan predikanten in Oost-Indië,
bij de Bewindhebberen voor te dragen. Deze lieten nog eens naar Backer
informeeren, hetgeen niet in zijn voordeel uitviel. Ten slotte werd hij toch als predikant
voor Oost-Indië aangesteld, en kwam 2 Aug. 1652 te Batavia op ‘den Olifant’ aan.
In Nov. 1652 nam hij den dienst op de reede van Batavia waar, deed daarna een
dienstreis naar het eiland Mauritius en werd 30 Juni 1653 op Formosa beroepen.
Zijn beroep naar Favorlangh in 1653 was voorbarig geweest; ‘een misslach’ toch,
‘wasser by den formosaanschen Raat begaen in 't beroepen van den predicant
Baccerus tot de favorlangsche schoolen, alwaar de menschen noch geen
bequaamheyt hadden, door haare brutaalheyt, om in eenige hooge leringe
onderwesen te werden’. Maar hij schijnt toch in het district van Favorlangh in de
jaren 1653-1656 werkzaam geweest te zijn. In Jan. 1657 is hij van Formosa in een
‘kwynenden staat’ naar Batavia met verlof vertrokken; dat hij hier ook kort daarop
gestorven zou zijn, hebben wij niet bevestigd kunnen vinden.
Zie voor de levensgeschiedenis van Backer: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk
in Noord-Amerika ('s Grav. 1913) I, 77-90, en de daar aangehaalde bronnen. Verder
ook: C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biographisch Woordenboek van
Oost-Indische predikanten (Nijm. 1893) 18; C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e
B r u y n , De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische
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Compagnie (1602-1795), (Arnhem 1884) 83, 282, 384; J.A. G r o t h e , in Archief
voor de geschiedenis der oude Hollandsche zending (Utr. 1887) IV, 165, 177, 179,
181; I, 48; II, 145; Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te
Utrecht III (1880) 229.
Eekhof

[Bacot, Gerard]
BACOT (Gerard), geb. te Leeuwarden 19 Mrt. 1684, gest. te Koudekerke 3 Jan.
1735, zoon van F r a n ç o i s B. en J o s i n a H u l s c h e r , studeerde te Franeker
onder Renferd, Andala, Vitringa en van der Waeyen, werd in 1709 legerpredikant,
maar 3 Jan. 1710 beroepen te Koudekerke (W.), waar hij 5 Mrt. is bevestigd en
huwde met een dochter van den zeeuwschen kaperkapitein W i l l e m C r e d o nl.
P a u l i n e , in verband waarmede staat zijn zonderling geschrift: Zeeuwsche spectator
over den boedel en het testament van capitein Willem Credo. Tot waerschuwing
van jonge predikanten om niet ligt voogdijen aan te nemen (30 Apr. 1734). Op B.'s
dood bestaat een spotdicht (Zeeuwsch Gen.); zijn zoon D a n i e l S c h a f f e r is de
vader van den volg.
Zie: Boekzaal 1735, I, 115, 377-78; N a g t g l a s , Het huisgezin van den
kaperkapitein (in Leeskabinet 1862) 12, 13; S e p p , Staatstoezicht op de godsd.
letterk. (Leiden 1891) 159.
de Waard

[Bacot, Gerard Jacob George]
BACOT (Gerard Jacob George), geb. te Doornik omstr. 1743, gest. te 's Gravenhage
14 Maart 1822, zoon van D a n i e l S c h a f f e r B. en A n n a A u r e l i a v a n d e r
U i j l , werd 7 Sept. 1762 student te Groningen, waar hij 11 Juni 1768 tot phil. doct.
promoveerde op een Diss. qua veras hujus mundi substantias simplices esse, vi
repraesentandi gaudere ex natura Dei et mentis humanae demonstratur (Gron.
1768) en 11 Febr. 1769 in de rechten een Prima diss. juris ecclesiastici universalis
de propaganda fide verdedigde. 12 Sept. 1769 werd hij bevorderd tot proponent en
7 Oct. 1770 bevestigd als predikant te Eenrum. Weldra deed hij zich als philosoof
kennen door de uitgave van De zedelijke natuur in verband met de burgerlijke
maatschappij door E e n m e n s c h (Amst. 1770) en als dichter door verschillende
stukken, bekroond en uitgegeven door het leidsch genootschap ‘Kunst wordt door
arbeid verkregen’ als 's Menschen plicht, afgeleid uit de beschouwing van het ijdele
en ellendige dezes levens (III), Gods wijsheid in zijne werken (IV) en Het ijdele des
waans omtrent de grootheid en bestaan des menschel. kenvermogens in vier zangen
(VI), de Eerkroon op de hoofden der doorl. staatsmannen (Dordr. 1782), gedichten
in: Voor Capelle tot den Pol, (Amst. 1785) en andere losse verzen in verschillende
werken. Ook deed hij zich als zeer vooruitstrevend en vurig patriot kennen, schreef
als J u s t u s V o l k s h a r t een Brief aan een Ommelander over het groot belang
en de noodzakelijkheid eener vrije, algemeene en standhoudende volkswapening
(Gron. 1786), werd gehouden voor den steller van het adres, waarin de
wapengenootschappen in Aug. 1787 aan het prinselijk hof van allerlei ten laste
legden en komt voor onder de veertig namen van personen, waaruit een 25-tal zou
worden samengesteld om als nationaal-geïnstitueerden te Parijs over een verbond
met Frankrijk te onderhandelen. Hij (zijne zuster P a u l i n e (geb. 1764) was gehuwd
met den middelburgschen notaris G e r . B e l j a a r t , wiens huis in 1787 werd
geplunderd) werd slachtoffer zijner overtuiging: na zijn vlucht stelden de Staten van
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Stad en Lande 1 Dec. 1788 een prijs op zijne gevangenneming, trachtten den graaf
van Bentheim - Steinfurt, wiens kinderen B. te Burg-Steinfurt onderwees, te vergeefs
te overreden hem uit te leveren en ver-
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banden hem ten slotte 5 Mrt. 1789 met eene boete uit hun gewest, een vonnis,
waarop B. antwoordde met de uitgave van zijne Verzameling van stukken ter
verdediging zijner eer en onschuld (B.-St. 1789). Later trok hij naar Duinkerken waar
hij, met andere predikanten, optrad voor een daar vooral door vele andere
uitgewekenen gevormde ‘Algemeene protestantsche kerk’ en uitgaf: Het vrije en
algemeene in de inrichting van Recht christelijke maatschappijen (Duink. 1791),
waarin hij het bindend stellen van eenige confessie verwierp, Leerrede over Rom.
15: 3 en 6 (ald. 1792) en verzen achter P. v a n S c h e l l e 's Nagelaten
opwakkeringen tot vaderl. moed (ald. 1792). Na de revolutie keerde B. evenwel
terug, was in Mei 1795 voorzitter van de vergadering der provisioneele
representanten des volks van de Ommelanden, werd spoedig lid van de Nationale
vergadering en lid van de commissie ter beraming van een ontwerp tot nationaal
onderwijs. Op zijn verzoek om schadeloosstelling voor geleden verliezen was hij
30 Oct. 1795 aangesteld als lid van het hof van justitie te Groningen. ‘Honoris et
amicitiae causa’ werd hij daar 15 Juli 1797 opnieuw als student ingeschreven en er
31 Juli 1797 na verdediging van een Specimen philosophico-juridicum inaugurale
obss. nonnullas exhibens ad prima maximeque universalia quaedam juris naturae
principia, ex vitiosa nimis Ulpiani definitione haud rite deducenda, onder zijn
leermeester van der Marck, dien hij in bijna alles volgde, bevorderd tot J.U.D. Als
raadsheer in het Hoog gerechtshof te 's Gravenhage legde hij daar 24 Jan. 1811
den eed af. Tweemaal is B. gehuwd geweest, een zijner vrouwen wikkelde hem in
een onkiesch proces; hij liet geen kinderen na.
Hij wordt geschetst als een streng, maar rechtvaardig rechter, echter driftig van
aard; zijn wijsgeerig hoofd vond tot het laatste ook genoegen in wiskundige
vraagstukken. Verschillende oudere en nieuwere zijner gedichten zijn herdrukt of
verzameld in zijne Wijsgerige en dichtlievende mengelstoffen (Gron. 1811).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: Vervolg op W a g e n a a r , Vaderl. historie VI (Amst. 1791) 271; XV (1795)
109; XXII (1799) 71-81 (met portret); XXXI (1803) 20; XXXII (1804) 205; XXXV
(1805) 73, 104, 129, 138, 328; XXXVI (1806) 36, 205; XXXVII (1806) 53, 191, 231,
33; XXXVIII (1807) 257; XXXIX (1807) 101, 135; XL (1808) 82, 138, 202; XLII (1809)
115, 271; XLIII (1809) 19, 185; XLIV (1810) 59; Navorscher XXII (1872) 250 over
een tweede portret; XLIX (1895) 69; Groninger Volksalmanak 1896 19 e.v., 42;
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) 282-83.
de Waard

[Baecx, Elisabeth van of de]
BAECX (Elisabeth v a n of d e ), B a c x , ook v a n B a a k s of B a a k s e n , geb. in
Gelre omstreeks 1458, overl. als abdis in de cisterienserabdij Leeuwenhorst te
Noordwijkerhout 6 Aug. 1531. J a n B a e c x onderschout van den Bosch was haar
broeder.
Voor Gerrit van Assendelft en den deken van Naaldwijk als afgevaardigden der
landsregeering te Brussel werd zij door het grootste gedeelte der kloosterlingen
aangeduid, als de meest bekwaamste om als abdis het klooster te besturen 14 Jun.
1527. Uit de akten van deze zoogenaamde verkiezing blijkt, hoe de regeering
plannen overlegde om geheel meester in de kloosters te zijn en de toeleg der
Ridderschap om de abdijen voor hunne familiën te verzekeren. De regeering durfde
niet rechtstreeks haar betwist recht van benoeming uitvoeren. Overtuigd, dat de
nonnen gehecht waren
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aan het recht van haren kerkelijken overste, den abt van Oudekamp, die, dat was
bekend, niet beducht was te ageeren tegen de inmenging van den staat, dreigden
de afgevaardigden, zoo men niet goedschiks voldeed aan het verlangen der
regeering aangaande de nominatie, de goederen der abdij aan te slaan.
Leeuwenhorst was een abdij van minder belang met meest vreemde geldersche
kloosterzusters; men moest echter een voorbeeld stellen aan de voornamere abdijen
van Holland. Hierom had men reeds 25 Maart, toen men de ziekte vernam der abdis
van Roon, doen aanzeggen, dat tot de keus eener abdis niet mocht overgegaan
worden zonder de commissarissen des Keizers. Ook de abt van Oudekamp werd
door de Gouvernante gewaarschuwd het recht des Keizers te erkennen. E. van
Baecx zal dan ook op 1 Juli, dag voor de keuze door den abt van Camp (bij
Rheinsberg in het Keulsche) gesteld, gekozen en bevestigd zijn. Zij was reeds zeer
bejaard en de oudste in rang van alle kloosterzusters. Onder abdis Eustachia van
Brakel, Dirksdochter 1481-1492 komt zij voor als onderkeinaerse (subcelleraria).
Zij bestuurde de abdij slechts 3 of 4 jaren. Waarschijnlijk was Elisabeth van Baecx
met andere geldersche nonnen in 1493 uit de abdij Furstenberg bij Xanten naar
Leeuwenhorst gekomen om de abdij te hervormen. Op last van roomsch-koning
Maximiliaan herstelde toen de abt van Kamp de clausuur en de overige kloostertucht,
waarop 8 nonnen het klooster verlieten. Zij werden vervangen door nonnen van
Furstenberg. Bat. Ill. noemt N. Drenkwaart abdis te Leeuwenhorst 1530. Tegelijk
met de abdis was nog een Elisabeth van Baecx en later nog een derde non in
Leeuwenhorst. Zij overleden 18 Mei 1555 en 31 Juli 1556.
Zie: Bijdr. bisd. Haarl. X 291; XX 284-295; Chron. Campens. in Annal des hist.
Vereins f.d. Niederrhein XX (1869) 347; M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. 449, 457,
458. Bat. Ill. 1037.
Fruytier

[Baecx, Joachim]
BAECX (Joachim), geb. te Utrecht 10 Aug. 1562, overl. aldaar 24 Sept. 1619. Eerst
was hij werkzaam op het platte land van Utrecht, daarna werd hij pastoor van de
St. Geertruida-kerk te Utrecht. Ook was hij secretaris van het Provinciale Hof. Hij
was een eenvoudig, geleerd en ijverig priester en gevierd predikant. Tot lijfspreuk
had hij zich gekozen: ‘Hic amo excubias.’ Hij schreef: De Tolk of de Advocaet van
alle opregte catholijken (Bruss. 1590); De waarom der quade Catholyken (Bosch
1614); De ban van alle ketters, staatkundige en verkeerde Catholyken (Antw. 1616);
Le Balai de la conscience (Bruss. 1610).
Zie: V a l . A n d r ., Bibl. Belg. 443; B u r m a n , T r a j . E r u d . 13; v. H e u s s e n
e n v. R h i j n , Hist. Utr. Bisd. I, 330, 566; Dietsche War. N.R. IX, 112; d e F e l l e r ,
Geschiedk. woordb. (Bosch 1829) III, 134.
van der Heijden

[Baerle, Adriaan van]
BAERLE (Adriaan v a n ), werd 15 April 1765 benoemd tot stempelsnijder aan de
Munt te Dordrecht, na het overlijden van Johannes Drappentier, welke betrekking
hij vervulde tot aan zijn dood in 1783. Zijn ongeveer 20-jarige zoon J o h a n n e s ,
door zijn vader tot het graveeren opgeleid, werd 30 Oct. 1783 benoemd om de
vacature ‘ad interim’ waar te nemen, terwijl 20 Apr. 1784 Joseph Everts Janszoon,
burger der stad 's Hertogenbosch, tot stempelsnijder benoemd werd.
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Zijn voornaamste penningen zijn: Tweede eeuwfeest der Unie van Utrecht (1779),
Gewapende neutraliteit (1780), Slag bij Doggersbank (1781), Vrijverklaring van
Amerika (1782), alle afgebeeld
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in het Vervolg op v. L o o n . Ze zijn geteekend: A.V. BAERLE, F, A.V. BAERLE,
A.V.B.
Zie: Astrea IV, 216; Vervolg v. L o o n VIII, 155 (noot 7).
van Kerkwijk

[Baert, Joannes Franciscus Benjamin]
BAERT (Joannes Franciscus Benjamin), agent der Nederl. Bank te Utrecht en
secretaris van het College van curatoren der Rijksuniversiteit dier stad, geb. 21 Oct.
1833 te Harmelen en overl. 22 Mei 1909 te Utrecht. Zijn ouders waren W i l h e m
C e c i l i u s B., eerst ontvanger der registratie te Woerden, later secretaris van de
Commissie van administratie over de gevangenissen te Leiden, en C o r n e l i a
M a r i a B u r g e r h o u d t . Hij studeerde aan de hoogeschool van laatstgen. stad
in de rechten (ingeschr. 1851) en promoveerde ald. 18 Juni 1858 op een proefschr.:
Adam Smith en zijn onderzoek naar den rijkdom der volken, welk geschrift zeer
gunstig werd beoordeeld. Het volgend jaar werd hij benoemd tot chef van het Bureau
voor Statistiek aan de Provinciale Griffie te Utrecht, welke betrekking hij in 1862
verwisselde voor die van commies ter Secretarie aan het Centrale Bureau der Ned.
Bank te Amsterdam, waarvan destijds Mr. W.C. Mees secretaris was. Reeds in 1864
werd hij tot chef der Secretarie aldaar bevorderd, wat hij gebleven is tot 1871. Zoo
gewaardeerd hier zijn groote, maar stille werkzaamheid was, zoo groot was er tevens
zijn invloed op den gang van zaken. Mr. H.P.G. Quack noemt hem in onderstaand
levensbericht ‘de onzichtbare, gedruischlooze spil van het raderwerk der Ned. Bank.’
Voortdurend zich wijdende aan de beoefening van economische en statistische
studiën, had Mr. Baert de laatste jaren inzonderheid de inrichting van het bankwezen
tot voorwerp zijner studie gekozen. ‘Hij kende dit door en door en was er in
doordrongen als weinigen.’ Buitengewoon groot was daarbij zijn invloed op het
personeel der Bank, waar allen werkten naar de door hem gegeven voorschriften.
‘Eenvoudig in zijn voorkomen, burgerlijk in zijn manieren, stotterend in zijn spreken,
was hij met zijn onaanzienlijk uiterlijk toch de spil, die alles in beweging bracht.’
Daarbij ‘onkreukbaar rechtvaardig’. In 1871 werd Mr. B. op zijn verzoek tot agent
der Ned. Bank te Utrecht benoemd, wat hij gebleven is tot 1904, toen ziekte hem
dwong ontslag te vragen. In 1875 was hij tevens tot secretaris van het College van
curatoren der Rijksuniversiteit te Utrecht aangesteld, in welke hoedanigheid zijn
administratief talent, zijn zin voor orde en netheid niet minder gewaardeerd werden
dan aan de Ned. Bank. ‘Het archief der Universiteit was onder zijn bestuur
voorbeeldig ingericht.’ In 1898 zag Mr. B. zich van secretaris tot curator der
utrechtsche hoogeschool benoemd. In 1905 legde hij ook deze betrekking wegens
ongesteldheid neder.
Zijn laatste levensjaren leed hij aan toenemende hardhoorigheid en aan
gezichtsverzwakking. Hij was gehuwd met M a r i a A n n a B e r g s m a , die hem
met een zoon overleefde. Mr. B. bezat groote liefde voor de bouwkunst en
geschiedenis. In zijn goede jaren bezocht hij bij herhaling het buitenland, vooral
steden als Brugge, Rheims, Tours, Dresden, Augsburg, Milaan, Venetië en Florence,
die hem aantrokken door hun architectonische schoonheden.
De voorn. geschriften van Mr. B. zijn opgenomen in de Economist en in het
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van d e B o s c h K e m p e r . In
eerstgenoemd tijdschrift vindt men o.a. de bijdragen: Turgot te Limoges (jaarg.
1860), De vrije zeevisscherij (ibid.), Is vrijheid
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van papieruitgifte wenschelijk? (1863), Een blik op de economische ontwikkeling
van ons vaderland in de 17de en 18de eeuw (1865), De provincie Groningen (1867)
en Een centrale spaarbank voor Nederland (1872). In het laatstgenoemd: De
verhouding tusschen kiezers en bevolking (1860 en '65), Statistiek en Lager
Onderwijs (1863), De Statistiek van het gevangeniswezen (1865) en Mededeelingen
betreffende de Nederlandsche Bank (1865, 69, 77 en 82). Verder schreef hij nog
een opstel over Simon Vissering in Eigen Haard, 1879.
Zie: Levensber. Letterk. 1909, 94; Utrechtsch Prov. en Sted. Dagbl. v. 24 Mei
1909, en Alg. Handelsbl. v. 17 Nov. 1909, avondbl. 3de st., ‘Van dag tot dag.’
Zuidema

[Baes, Franciscus]
BAES (Franciscus), geb. te Antwerpen 8 April 1615, gest. 17 Maart 1670 te 's
Gravenhage. 6 Oct. 1631 was hij lid geworden van de Societeit van Jezus en vertrok
als huiskapelaan van den spaanschen gezant, Don Esteban de Gamarra, in diens
gevolg naar 's Gravenhage (1655). Zijn geestelijke werkzaamheid bepaalde zich
echter niet enkel tot de huisgenooten, maar strekte zich ook uit over de katholieken
der stad. Dit wekte zoozeer den haat der andersdenkenden op, dat het
gezantschapsgebouw door een talrijke macht werd omringd, om te verhinderen, dat
een niet-huisgenoot deelnam aan de godsdienstoefeningen. Zelfs gaven de Staten
van Holland in 1655 een resolutie, waarbij de toegang tot het spaansche gezantschap
voor niet-huisgenooten werd afgesloten. Nog in hetzelfde jaar werd door een besluit
der Propaganda de werkkring van B. enkel tot het gezantschap teruggevoerd,
ofschoon dit in de practijk niet werd nageleefd. B. genoot van den spaanschen
koning een toelage van 2 gld. per dag, voor het overige voorzag de gezant zelf in
diens onderhoud.
Zie: P.G. B o n g a e r t s , De St. Theresiakerk ('s Gravenhage 1866) 25; Arch.
Bisd. Utrecht II 159; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Bake, Frans Cornelis]
BAKE (Frans Cornelis), geb. te Leiden 25 Febr. 1840, overl. te 's Hertogenbosch
22 Oct. 1893, was de zoon van Mr. John Bake, hoogleeraar te Leiden en Johanna
Maria van Roijen (II kol. 78). Hij studeerde van 1856 tot 1859 aan de Koninklijke
academie te Delft, en verwierf in laatstgenoemd jaar het diploma van civiel ingenieur.
Hij werd 1 Oct. 1859 met toezicht op waterstaatswerken van den Hollandschen IJsel
belast, en 1 Mei 1860 met opnemingen voor eene spoorlijn 's Gravenhage - Leiden
- Woerden. Op 14 Dec. 1860 werd hij opzichter bij den aanleg der Staatsspoorwegen
en te Maastricht geplaatst, 1 Jan. 1862 werd hij adjunct-ingenieur en 1 Apr. 1863
sectieingenieur. Onderwijl was hij in Juli 1861 belast met den aanleg der lijn Tilburg
- Helmond; hij woonde daarvoor achtereenvolgens te Breda, Bokstel en Eindhoven.
In 1866 kwam deze lijn gereed. Hij werd toen, ter standplaats Breda, belast met de
ontwerpen van een deel der brug over het Hollandsch Diep, wier uitvoering hij daarna
leidde, ter standplaats Moerdijk; de moeilijkste arbeid, de pneumatische fundeering
van 3 pijlers, werd o.a. door hem geleid. Met 1 Jan. 1872 nam hij, toen deze brug
gereed was, zijn ontslag uit den rijksdienst en kwam hij tegelijk in dienst bij de
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, waar hij eerst te Almelo en
sedert 1 Apr. 1873 te 's Hertogenbosch als sectie-ingenieur dienst deed. Hij werd
met ingang van 1 Jan. 1876, toen een afzonderlijke provinciale waterstaatsdienst
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in Noord-Brabant opgericht werd, tot hoofdingenieur voor dien diensttak gekozen,
en bleef dit tot zijn overlijden. Zijn
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optreden viel samen met het begin van een 7-jarig tijdvak van veelvuldig hoog
opperwater, en hij had een belangrijk aandeel in de onderhandelingen, welke voerden
tot de scheiding van Maas en Waal. In den aanvang van 1881 werd door hem met
veel moeite de doorbraak in den dijk van het land van Heusden bij Nieuwkuik gedicht.
Hij ontwierp een spoorweg van Bokstel en 's Hertogenbosch naar Zierikzee en
Brouwershaven, die onuitgevoerd bleef.
Als lid van den gemeenteraad zijner woonplaats had hij een groot aandeel in de
voorbereiding van de watervrijmaking van 's Hertogenbosch.
Bake huwde 18 Apr. 1863 W o u t r i n a J o h a n n a H o l l e m a n , geboren te
Oosterwijk (N.B.), bij wie hij een zoon en twee dochters had.
Zie: Ingenieur 1893, 523.
Ramaer

[Bake, Jan Willem]
BAKE (Jan Willem), geb. te Maastricht 17 Juni 1817, overl. te Amsterdam 4 Jan.
1893, zoon van den volg. Hij werd met ingang van 1 Jan. 1839 opzichter bij den
algemeenen dienst van den Waterstaat en deed dienst bij de vervaardiging der
rivierkaart. Met 1 Sept. 1842 werd hij opzichter bij den aanleg van den Rijnspoorweg,
en werd hij belast met het vak Utrecht - Driebergen. Hij klom spoedig op tot
hoofdopzichter en adjunct-ingenieur, en kwam in 1845 als ingenieur in dienst bij de
Overijselsche Spoorwegmaatschappij, voor welke hij tot 1848, toen deze
maatschappij in moeilijkheden geraakte, opnemingen verrichtte. Op 1 Jan. 1851
trad hij op als ingenieur van de Drentsche Kanaalmaatschappij te Hoogeveen, en
1 Juni 1852 werd hij door de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij tot ingenieur
aangesteld en belast met den aanleg der lijn Rotterdam-Utrecht. Op 1 Dec. 1855
werd hij administrateur bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, in wier
dienst hij tot zijn overlijden bleef. Tijdens zijn beheer werd deze maatschappij van
eene van weinig belang eene van de twee, die bijna het geheele nederlandsche
spoorwegnet in handen hebben.
In 1868 nam hij zitting in eene commissie, ingesteld om na te gaan of de
Exploitatiemaatschappij, die toen in desolaten toestand verkeerde, te redden was.
Men handelde volgens de voorstellen, die deze commissie deed, en zij hadden het
gewenschte gevolg.
Op 1 Aug. 1881 legde hij de betrekking van administrateur neder, om lid van den
uit 5 leden bestaanden raad van administratie der Hollandsche IJz. Sp.maatschappij
te worden.
Bake huwde te Amsterdam 28 Mei 1852 G i j s b e r t i n a E n g b e r t h a A d r i a n a
v a n G o o r , bij wie hij twee kinderen had.
Zie: Ingenieur 1893, 47.
Ramaer

[Bake, William Archibald]
BAKE (William Archibald), geb. 9 Sept. 1783 te Woerden, overl. 10 Dec. 1843 te
's Gravenhage, zoon van Hermanus Adrianus en Margaretha Mitchell (II kol. 77).
In 1799 kwam hij als cadet op de Genie- en Artillerieschool te 's Gravenhage. In
1802 tot luitenant der artillerie bevorderd was hij bestemd voor de bezetting van
Kaap de Goede Hoop, doch moest wegens ziekte achterblijven en ontkwam aldus
aan de scheepsramp op de engelsche kust. Als adjudant resp. van generaal Bruce
en van den Minister van Oorlog werd hij met verscheidene gewichtige zendingen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

belast. Als kapitein der artillerie maakte hij deel uit van de bezetting der vesting
Modlin, die zich aan de Russen moest overgeven. B. ging als krijgsgevangene naar
Rusland. In 1814 in
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het vaderland teruggekeerd, kwam hij in 1821 bij de geschutgieterij te Luik en in
1823 werd hij tot commissaris bij de fabrieken te Seraing benoemd. In die jaren
legde hij zich bijzonder toe op de studie der geschutindustrie. In 1830, na de
omwenteling, werd hij naar Engeland gezonden tot aankoop van geschut. In actieven
dienst teruggekeerd werd hij in 1832 belast met de verdediging van den Helder (als
luitenant-kolonel), en later van Lillo en Liefkenshoek. Hij vatte het eerst het plan op,
onze zeehavens door middel van een spoorweg in verbinding te brengen met
Duitschland. Van de pruisische regeering had hij reeds concessie hiertoe gekregen.
Ook onze regeering begunstigde het plan en stelde zelfs twee ingenieurs ter
beschikking van B. De geldleening van 12 millioen voor de uitwerking van het plan
mislukte echter in 1834. Tot kolonel bevorderd werd B. in 1838 benoemd tot directeur
der 1e Artillerie.-Directie te 's Gravenhage; twee jaar later werd hij tot generaal-majoor
bevorderd. B. schreef verscheidene verdienstelijke brochures over spoorwegen,
ijzerbewerking, ijzerconstructie enz.
Hij was gehuwd met J o h a n n a M a r i a v a n d e r W a l l .
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Ned. artillerie IV 31, 60, 79, 80, 105.
Eysten

[Bakhoven, Guillaume Henri Leignes]
BAKHOVEN (Guillaume Henri L e i g n e s ), geb. te Utrecht 20 Aug. 1845, overl. te
Goes 3 Maart 1906. Te Utrecht ontving hij zijn gymnasiale en universitaire opleiding;
in 1872 promoveerde hij tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift Over
eenen nieuwen amylalcohol. Twee jaren te voren was hij reeds leeraar aan de
hoogere burgerschool te Kampen geworden als opvolger van Dr. D.J. Boeke. Hij
bleef deze betrekking, met die van leeraar aan gymnasium, burgeravondschool,
enz., vervullen tot 1899, toen hij benoemd werd tot directeur van en leeraar in de
scheikunde en plant- en dierkunde aan de hoogere burgerschool te Goes.
Als lid van de openbare gezondheidscommissie der gemeente Kampen, waartoe
hij in September 1871 werd gekozen, hield hij zich bezig met praktisch-hygiënische
zaken. In verband hiermede schreef hij o.a. een artikel over beoordeeling van
drinkwater (in De Gezondheid 1879) en publiceerde hij een lijvig rapport over de
resultaten van het onderzoek van het water uit de openbare pompen en uit de
pompen der lagere scholen van de gemeente Kampen - Brunnepe (Handel. v.d.
openb. gezondh. commissie te Kampen 1882, 1883). Een verslag over IJselwater
(1881), in verband met de vraag of men IJselwater dan wel Heidewater voor de
drinkwaterleiding te Kampen zou gebruiken, beleefde een tweeden druk. In 1888
verscheen van zijn hand een verhandeling over saccharine, aangeboden aan den
Geneeskundigen Raad van Overijsel en Drenthe, in 1895 een werkje over
Vleeschkeuring in Nederland. Een volksbelang. Voor zijn verdere publicaties, o.a.
die, welke hij als medewerker van het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en
hygiëne schreef, zij verwezen naar de levensschets door D.J. H i s s i n k in Chem.
Weekbl. III (1906), 505.
Jorissen

[Balde, Jacobus]
BALDE (Jacobus), werd waarschijnlijk circa 1604 te Frankenthal geboren en is 31
Juli 1628 als student in de theologie te Leiden ingeschreven, 24 jaar oud. Hij schijnt
eerst in de buurt van Frankenthal predikant te zijn geweest, en werd 1637 te Tamen,
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kerkelijke goedkeuring aangeeft, een geschrift van
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A l e x . C o o k e getiteld: Worke, more work, and yet a little more worke for a
Masspriest (London 1626) als: Werck, Meer Werck En noch wat meer wercks voor
een Mis-priester (Amst. z.j.).
Zie: H e n r . v a n R h e n e n , Lyste van de Namen der Predikanten die de kerken
... onder de Provintie van Utrecht ... bedient hebben (Utr. 1705), 110.
Ruys

[Balde, Johannes]
BALDE (Johannes), verzamelde een in 1637 te Rotterdam verschenen
novellenbundel: Den Lusthof van de wonderlijcke gheschiedenissen ende avontueren
des Werelds. Inhoudende hondert ende thien uytghelesen Historien. Aangaande
hem is verder niets bekend.
Zie: J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der nederl. Letterk. II (1908) 541.
Ruys

[Ban, François du]
BAN (François d u ), of D u b a n , geb. te Autun omstr. 1592, gest. te Leiden Mei
1643, werd na studie te Pont-à-Mousson, Parijs en elders, sinds 1610 leeraar (ook
publiek) aan de hoogeschool te Pont-à-Mousson en verschillende colleges als te
La Flèche, Reims en Moulins in de humaniora, welsprekendheid en theologie en
beoefende sinds 1620 ook de philosophie. Te Parijs bekend geworden met den
hervormden godsdienst, werd hij door den hertog van Lansberg (verg. I kol. 132)
aanbevolen in Holland, waar hij paedagoog werd van de kinderen van den koning
van Bohemen en anderen, 1 Febr. 1630 te Leiden werd ingeschreven als stud.
theol. en plannen ontwierp ter publicatie van werken over logica, physica, ethica en
metaphysica. Toen bij de oprichting der illustre school te Utrecht zich Willem Nieuport
bij Vossius vervoegde om een geschikt hoogleeraar in de philosophie, beval Vossius,
na een bezoek van du B., dezen aan, evenals van Baerle, hoewel de plaats ten
slotte gegund werd aan Reneri (II kol. 1191), die 18 Juni 1634 zijn inaugureele rede
hield. Na den dood van Burgersdijk te Leiden, werd du B. 2 Mei 1635 opnieuw door
van Baerle aanbevolen aan den curator Jacob Cats en werd hij hetzelfde jaar
gemachtigd tot het houden van voorlezingen en disputen in de redeneerkunde. In
1636 werd hij hierin benoemd tot buitengewoon hoogleeraar, terwijl hem in 1638,
gedurende de afwezigheid van Bodecber Banning, het professoraat in de
natuurkunde is opgedragen. Hij deed van het onderwijs in de redeneerkunde afstand,
toen hij voor goed in dat der natuurkunde werd bevestigd, doch nam hier in 1641
de zedekunde bij. Waarschijnlijk heeft du B. zijn jongeren ambtgenoot in de
philosophie, Heereboord, voor het stelsel van zijn landgenoot Descartes (die 1604-12
leerling te La Flèche is geweest) weten te winnen: in den zomer van 1641 (‘ipsis
diebus canicularibus’) werden beide professoren, ten gevolge van een schrijven
van curatoren, door den rector Otto Heurnius uitgenoodigd hun lessen te geven
‘secundum textum Aristotelis’; met vijf anderen leverde du B. 7 Aug. 1641 het
merkwaardige reglement in omtrent de orde en den inhoud der akademische lessen
voor de wijsbegeerte (Documenten Academ. Senaat). Hij en Heereboord wisten
echter curatoren van hun goed recht te overtuigen, terwijl de rector ook zijn zaak
verloor, nadat zij 13 Dec. 1641 voor den senaat was gebracht. Nog 23 Mrt. 1643
werden onder hen cartesiaansche stellingen verdedigd. Nadat Adam Stuart du B.
was opgevolgd, barstten de geschillen echter hevig los.
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1691) 267-68, waar de datum verkeerd op 1636 is gesteld; S i e g e n b e e k , Gesch.
der leidsche hoogeschool
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I (ald. 1829) 149, 53; II (1832) 121, 269; S u r i n g a r , in Tijdschr. voor geneeskunde
VII (1863) 193 en Oeuvres de D e s c a r t e s IV (1901) 79, 80.
de Waard

[Banning, Henricus Adrianus]
BANNING (Henricus Adrianus), geb. te Utrecht 25 Aug. 1818, overl. te Vucht 10
Jan. 1909. Op jeugdigen leeftijd aan de redactie van het dagblad De Tijd verbonden,
verzorgde hij de rubriek ‘binnenland’, totdat in het jaar 1867 de Katholieke Illustratie
werd opgericht en aan hem de redactie daarvan opgedragen. Toen deze in 1876
overging in handen van een maatschappij werd hij haar directeur tevens. Talrijk zijn
de steeds met graagte gelezen novellen, waarmede hij de jaargangen der Katholieke
Illustratie vulde, en waarmede hij bij de nederlandsche Katholieken een groote
populariteit verwierf. Vele zijner novellen heeft hij gebundeld en in 17 deelen
uitgegeven onder den titel: Gezamenlijke novellen en vertellingen van H.A.
B a n n i n g vereenigd (Bosch 1885). Zijn voornaamste novellen zijn: Pieter van
Stralen, de Omroeper, De oude klepperman, Ko Folkes, De Heks van de
Amersfoortsche heide, De familie Walker, De man van den ouden stempel, Strijd
en overwinning, Oude kennissen, Tante Jet, Twee zusters, Betje de Naaister, In 's
levens maalstroom, Onder doktershanden, 't Was maar een muziekmeester. Verder
verschenen nog van zijn hand eenige historische romans o.a. Drie eeuwen (1868);
De beeldstormer en zijn dochter (1862); Cecile, Passiebloemen in Kennemerland
geplukt. 2 dln. (1868), alle uitg. den Bosch. Vele verhalen zijn meerdere malen
uitgegeven en komen thans nog telkens opnieuw van de pers.
Als vaardig polemist deed hij zich voor alles kennen in Het Dompertje, waarvan
hij als de ‘O u d e V a l e n t i j n ’ de hoofdredactie voerde, en onverzaagd den strijd
aanbond tegen moderne opvattingen en twijfelachtige of gevaarlijke theorieën. Als
geschoold journalist wist hij dadelijk Het Huisgezin, waaraan hij ook verbonden was,
door pakkende artikelen in te burgeren bij de roomsche lezers. Bij dit alles was hij
nog bestuurder van de Leesbibliotheek voor christelijke Huisgezinnen. Zoo trad hij
dus beurtelings op als novellist, criticus, wetenschappelijk en staatkundig schrijver
in een veel omvattende werkzaamheid, die echter aan alle details steeds een
bijzondere zorg besteedde. Op Banning is eenigermate van toepassing het woord
dat in Vlaanderenland van Conscience geschreven is: ‘hij leerde het volk lezen.’
Zijne laatste levensjaren bracht hij door op het buitengoed ‘de Braacken’ te Vucht.
In de wachtkamer eerste klasse van het station te 's Hertogenbosch hangt zijn
levensgroot portret, zeer mooi en verdienstelijk geschilderd.
Zie: Katholieke Illustratie 1898, 1908, 1909; De Katholieke Gids 1905, 520-527.
van der Heyden

[Banos, Theophile]
BANOS (Theophile), B a n o s i u s , d e B a n o s , was afkomstig uit Bordeau in
Guyenne. Na eerst een tijd te Parijs gestaan te hebben, werd hij 1570 predikant
van de waalsche vluchtelingenkerk te Frankfort a/d. Main, wat hij tot Sept. 1578
gebleven is. Kort voor dat hij zijn ambt neerlegde waren er, op de vergadering der
overlandsche of paltzische classis van 1 Mei, moeilijkheden, aangaande hem
gerezen, door een accoord uit den weg geruimd. Na zijn ambtsneerlegging bleef
hij, tot zijn dood in 1595, steeds te Frankfort woonachtig. Ook al zal hij in dien tijd
veel aan het zwerven zijn geweest; in verband met politiek werk dat hem toen was
opgedragen. In een brief van 1584 wordt hij zelfs officieel

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

60
‘ambassadeur et conseiller’ van den keurvorst van Keulen genoemd, voor wien hij
toen onderhandelde met den koning van Frankrijk, over van deze te ontvangen hulp.
Tegen het eind van 1575 heeft de Banos moeilijkheden gehad met zijn collega
de Salvard over de vraag hoe predikanten hadden te handelen in geval van
pestepidemie en andere - zeker besmettelijke - ziekten. In Juni 1577 woonde hij de
generale Synode der waalsche kerken te Dordrecht bij. Na afloop daarvan werd hij
gedeputeerd met eenige anderen om te Aken eenige moeilijkheden uit den weg te
gaan ruimen. Languet prijst hem als een ‘vir bonus et doctus’. Hij was een vriend
van Petrus Ramus, na wiens dood hij ook - met een levensbeschrijving - diens
Commentariorum de religione Christiana ll. IV, numquam antea editi (Frankf. 1576)
heeft uitgegeven. Verder is hij de schrijver geweest van De politia civitatis Dei et
hierarchia Romana liber unus (Francof. 1592) en Censura orthodoxa in
excommunicationem Sixti V P.P. contra Henricum Borbonum nunc Galliae et
Navarrae Regem Christianissimum innovata et aucta prooemio quo subducuntur
argumenta eorum qui contra praedictum Regem arma sumpserunt (Francof. 1592).
Eenige brieven van hem, o.a. aan de graven Lodewijk en Jan van Nassau en aan
Beza, zijn te vinden in G r o e n , Archives 1e Série IV, 375; V, LXXXI; VIII 323-325,
399, Suppl. 228; en in de Straatsburger Archieven, zie J. F i c k e r , Thesaurus
Baumianus. Verzeichnis der Briefe und Aktenstücke (Straatsb. 1905).
Behalve daar zie: Troisième jubilé séculaire de la fondation de l'église réformée
française de Francfort s/M. (Francf. 1854) 53; Livre Synodal des églises Wallonnes
I ('s Grav. 1896) 38, waar ten onrechte d e B a v o s wordt gelezen; Werken der
Marnix-vereeniging, S III, D. IV, 1; F.C. E b r a r d , Die französisch reformierte Kirche
zu Frankfurt am Main (Frankf. 1904) 161; F.W. C u n o , Daniel Tossanus der Aeltere
3

I (Amst. 1898) 121, 133; H e r z o g , Real Encycl. der Protest. Theol. u. Kirche XVI
428; Archiv der Franz. Ref. Kirche zu Frankfurt am Main, Kirchen Documente Vol.
L.A.B. 163; Archiv der Deutsch Ref. Kirche zu Frankfurt am Main, no. 215 A.
Presbyterial-protokolle von 1570-1581 sub 18 Aug. 1577.
van Schelven

[Barbaz, Abraham Louis]
BARBAZ (Abraham Louis), geb. te Amsterdam in 1770 en aldaar overl. 14 Juli
1833. Van de levensbijzonderheden van dezen veelschrijver is mij weinig bekend.
In zijn Mengelwerk en Ykant spreekt hij van een verblijf in zijn jeugd te St. Petersburg
(waarschijnlijk c. 1776-80), waar twee zijner zusters zijn geboren. Verder schijnt hij
zijn leven te Amsterdam te hebben doorgebracht, voor een deel in de betrekking
van (stedelijk?) boekhouder. Hij behoorde met Helmers, Loots, Kinker, Fokke,
Hoffham e.a. tot den kring van den boekhandelaar Uylenbroek, en was o.a. Tollens'
leermeester in het ‘verzen maken.’ B. werkte een veertig jaar voor de pers; zoowel
gedichten als geschriften in proza en tooneelstukken zijn van hem bekend; hoewel
onder deze laatste oorspronkelijk werk niet ontbreekt, hield hij zich met voorliefde
bezig met bewerkingen en vertalingen naar Racine, Corneille, Molière, Voltaire, ook
naar lateren als Jouy, Arnauld, C. le Brun. Bijna al zijn stukken voorzag hij van
uitvoerige inleidingen, waarin hij uiteenzette in hoeverre hij van zijn bron gebruik
maakte en z.i. verbeteringen aanbracht. Want naar zijn meening is ‘de eerste
vereischte en verhevenste waarde van een tooneelstuk ... dat de hoofdzaak iets
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leerzaams behelzen moet voor het volk in wiens midden dit vertoond wordt’ (voorrede
Ericia). Daarnaast is hem ‘de beklagelyke toestand waarin zich hedendaags onze
nederduitse zangberg, inzonderheid met betrekking tot het tooneelwerk bevind’
(Elmire) een reden tot schrijven; hij hoopt dat zijn Triomf van de poëet ‘aanleiding
moge geven om onze weinige goede vaderlandsche kluchtspellen weder in de
smaak te brengen, en bekwamen dichters aan te sporen tot het vervaardigen van
nieuwe geestige nastukjes,’ en stelt zich voor door zijn stukken ‘het schouwtooneel
te hervormen, dat reeds veel meer naar de kermistent der Vier Kroonen, dan naar
den tempel van Melpomené gelykt’ (Barnewel). Hoewel hij herhaaldelijk spreekt van
toejuiching, die hij bij kunstkenners ondervindt (zie o.a. Andromaché en
Tooneelparodiën) klaagt hij er meer dan eens over dat zijn stukken bijna niet
opgevoerd worden (Tooneelpar.; Weekblad De Fortuin, 47; Overzicht van den staat
des schouwburgs). De lijst zijner talrijke geschriften is de volgende; waar het
tegendeel niet vermeld is, staat de naam van den schrijver hetzij op het titelblad
hetzij onder de opdracht, of aan het slot, en is Amsterdam de plaats van uitgave.
De groote volksvergadering of de vryheid gestaafd door den Koning der Franschen
en begeerd door de natie. Te Parys ... plaats gehad hebbend ... den 14. van
Hooimaand 1790. (Zonder afz. titel). Zegengroet aan den grysaart Hendrik Hooft
Dz. ter gelegenheid zyner 75ste verjaring 23 Juny 1791. (z. pl. en j.). Philoctetes op
het eiland Lemnos, treurspel uit ... Sofokles; en naar d e l a H a r p e , 1793. De
nieuwsgierige; blyspel 1793. Ericia, of de Vestaalsche maagd; treurspel naar ... d e
F o n t a n e l l e ... 1794. De vrede; dichtstuk, 1794. Fabelen en vertelsels naar ...
d e F l o r i a n in nederd. vaerzen ... 1794. 2 dln. (blijkens de voorrede door B. en
door P.G. W i t s e n G e y s b e e k ). De gelykheid, blyspel ... 1795. Vaderl. lierzangen,
op de Bat. omwenteling in 1795 ... 1795. De tempel der vryheid in 3 zangen ... 1796.
De Scyten, treurspel ... naar ... V o l t a i r e ... 1796. De lof der weldadigheid ...
dichtstuk voorgedr. in 1796; ik ken slechts de 3e en verb. druk ... 1832. Aan Joh.
Corn. Wattiers na de opvoering van de rol van Obeïde in ... de Scythen ... 1797.
Agathocles, treurspel, grootend.... naar ... V o l t a i r e .. 1718 (lees 1798). Aan W.
Bingley, de rol van Nero spelende in ... Epicharis en Nero ... 1799. Lierzang op de
landing en aftogt der Engelschen en Russen ... in 1799 ... 1799. Elmire de Vilarez,
treurspel ... 1799; (‘eigen vinding’). Fabelen en vertelsels ... 2 dln. 1799 en 1801,
(grootendeels ‘eigen vinding’). Ofis, treurspel ... naar ... Lemercier, 1800. Ifigenia in
Aulis, treurspel ... naar ... R a c i n e .. 1800. Barnewel, tooneelspel, uit het Eng.
getrokken door D e l a H a r p e en gev. naar het Fransch, 1800. Herzilia, treurspel
... 1800 (‘getr. uit ... Numa Pompilius van F l o r i a n ... echter wat de behandeling
aangaat ... eigen vinding’). Makin, of de ontdekking van Madera, tooneelspel ... 1800
(‘getrokken uit één der zedelijke verhalen van d'A r n a u d .’). Andromaché, treurspel
... naar ... R a c i n e ... 1800. Mithridates, treurspel ... naar ... R a c i n e , 1800.
Farzalia, 1. en 7. zang ... naar L u k a n u s door d e l a H a r p e en gevolgd naar
het Fransch ... 1801. De Poëet, of de rymdrift, blyspel ... naar ... P i r o n ... 1801.
De huwelyksliefde, of de ware grootheid, tooneelspel ... 1801 (naar aanl. van Les
delassemens de l'homme sensible, van d'A r n a u d ). De triömf van den poëet of de
verrassing, blyspel ... 1802, (eigen maaksel, vervolg op De Poëet). De jaargetyden,
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dichtstuk; uit ... S a i n t -L a m b e r t ... 1802; (blijkens de voorrede door B. met H.
de F l i n e s en P.G. W i t s e n G e y s b e e k ). Blanka en Montcassin, of de
Venetianen, treurspel ... naar ... d'A r n a u d ... 1802. A Buonaparte, premier consul
de la Rép. fr. à l'occasion de la paix ... à Amiens .. 1802; doorloopend gepagineerd
met de vertaling: Aan Buonaparte ... 1802. Edipus, treurspel ... naar ... V o l t a i r e
... 1803; 2e druk 1821. Aan ... A. Snoek, wegens het spelen der rol van den Cid in
het treurspel van dien naam ... 1803. De mensch naakt en gekleed, dichtstuk ...
1803. De wysgeer, of de edele menschenhater; tooneelspel ... Rott. 1803 (uit
d'A r n a u d getrokken). De Abderiten, of de drift tot het schouwtooneel, blyspel.
Rott. 1804 (vrij naar de M o n c r i f ). Liefde en pligt, of de gevolgen der
onbedachtzaamheid, tooneelspel, uit het hgd. van Iffland ... 1804. De Fortuin,
weekblad bevattende ernstige en boertige mengelingen, in proza en in poëzy, 1
Oct. 1804-23 Sept. 1805; (hierin o.a. vier grootere dichtstukken: Frazine en Melidor
(naar B e r n a r d ); De luchtöorlog; De schoonheid der vrouwen; De zege des
menschdoms door de koepokinënting). Kosroës koning van Persië, treurspel .. naar
L e f è v r e , 1805. (‘mijn eerste tooneelwerk, met hetwelk ik in 19-jarigen ouderdom,
de loopbaan der fraaije letteren ben ingetreden’; toen verscheurd, nu opnieuw
bewerkt). Offerhande der vrouwen aan de zindelykheid, dichtstuk, 1805. Het
tooneelvermaak. Hekeldicht ... (1e druk 1805?) 2e druk 1825. La campagne des
trois empereurs, poëme, 1806. Amsteldam by nacht beschouwd, boertig dichtstuk,
1807, en 3e druk 1829. Feestplechtigheid ter verjaring (van) ... den koning van
Holland, (met de fr. vertaling in doorloopende pagineering, z.j. (1807). Aanspraak
gedaan door den akteur J.P. Kroese, bij het openen van den Holl. schouwburg te
Amst... 1807; (gedicht). De lichtzinnige of de gevaren der onbedachtzaamheid 1807;
(‘oorsprongkelijk’). Amstels schouwtooneel. 1808, 1-43 en 1809, 44-86; (kritiek op
opvoeringen in den Amst. schouwburg). Telemon en Polikletes, treurspel, naar het
Fransche van L. Barbaz, door hemzelven in nederd. vaerzen overgebracht, 1808;
(‘vyf jaren geleden ... in Fr. vaerzen opgesteld, doch ... niet uitgegeven; alleenlijk ...
proefje(s) in zeker tydschrift’). De oorlog om twee letters, of Amstel- en Amsterdam,
boertig heldendicht, 1808. Hommage à ... Louis Napoléon, roi de Hollande: féte
celebrée au théatre royal d' Amsterdam ... paroles de B ... 1808; (fr. en ndl. text).
Waardigheid der hollandsche natie in den tegenspoed ... dichtstuk, 1808. De
hoovaardige, blyspel naar ... D e s t o u c h e s , 1808. De tooneeldichtkunst, in zes
zangen, 1809; (bedoeld als ‘niet onnutte voorschriften’ voor ‘den jeugdigen
aankomeling in d(i)e kunst’). 's Waerelds bedrog of het zedelyk blanketsel, hekeldicht,
1810. Lierzang aan het tooneelminnend gezelschap ... Amicitia ... (1810). Hommage
à l'etre suprême en vers français et hollandais, 1819 (voorrede 1810). Mengelwerken
in nederd. en fransche vaerzen 1810; (ik ken alleen dl. I, in 5 stukken, bl. 1-408 met
bladwijzer; het bevat grootendeels werk, dat nog niet elders is gepubliceerd, en een
fransch gedicht van V i t a r t , A monsieur A.L. Barbaz). Melanië of vaderlyke dwang,
tooneelspel ... naar ... d e l a H a r p e , 1812. Nieuwe tooneelpoëzy, 1812-1814, 4
dln. [I: Erigone, (oorspr.) treurspel; Orestes, treurspel, naar ... V o l t a i r e ; Adelaide
du Guesclin, treurspel ... naar ... V o l t a i r e . II: Idomenéus, koning van Krete,
treurspel naar het Fransch van A.L. Barbaz, door hem zelven overgezet;
Rhadamistus en
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Zenobia, treurspel ... naar ... C r é b i l l o n ; Melanië of vaderl. dwang; (zie boven).
III. Don Pedro, treurspel ... naar ... V o l t a i r e : Ulisses, koning van Ithaka, treurspel;
De vleyer of oprechtheid beloond, (oorspr.) blyspel. IV. Semiramis, treurspel ... naar
... V o l t a i r e ; Crebillon, of de zegepraal der verdienste, historisch blyspel;
Pygmalion, koning van Tyrus, treurspel (getr. uit het 3e en 8e boek van F é n e l o n ,
Telemaque). Rhadamistus en Zenobia, 1812 (zie boven)]. De bediller, blyspel, zynde
een vervolg op ... De lichtzinnige, 1812. Nieuwe fabelen en vertelsels, 1813; (de
woorden ‘eerste deel’ op het titelblad zijn in het ex. dat ik raadpleegde overplakt;
hierin o.a. een fransche fabel ‘de eenigste welke ik immer in die taal heb
geschreven’). Helena, of de oorsprong des Trojaansche krygs; treurspel, 1813.
Sigismundus of het leven is een droom, treurspel, geheel nieuw bewerkt, 1813.
Saül, eerste koning van Israël, treurspel ... 1818 (gedateerd 1813). De algemeene
vrede, oorsprong van Neerlands geluk; lierdicht, 1814. Apologie des Français, faite
par un Hollandais; Leide, 1814; (anoniem, maar door B a r b i e r , Dict. des ouvr.
anon., aan B. toegeschreven). Othello, of de jaloersche zwart, hekelspel. (z. pl. en
j., gedat. 1814). Don Louis de Vargas, of de edele wreker, geheel nieuw bewerkt,
1815. Tooneelparodiën of hekelspellen, 2 dln., 1815 en 1816 (I: Hypermnaestra of
vyftig bruidegoms en bruiden. Othello of de jaloersche zwart. Elfride of het mooye
vrouwtje. II: Demophontes of de verruilde kinderen. De Malabaarsche weduwe of
de galante Franschman. De doodelijke minnenyd, of de ylhoofdige generaal. De
Cid, of de gevolgen van een' klap.) Wandeling langs den IJkant te Amst. Dichtmatig
tafereel ... 1816 en 2e druk 1828. Overzicht van den staat des schouwburgs in ons
vaderland ... 1816. Theâtre francais, 1817; [bevat: Télémon et Polyclète, tragédie
(1802). Agathocle tragédie de Voltaire ‘avec vers traduits du hollandais (vert. van
een verm. ndl. vert. door B. zelf), (1808). Idoménée, roi de Crète, tragédie (1811).
Les adieux d' Hector et d' Andromaque, dialogue dramatique (1805). Ten slotte het
reeds bovengenoemde gedicht van V i t a r t met antwoord van B.]. Dichterlyke
bloemhof, 1818. Het feest van Thalia, zinbeeldig divertissement, vertoont in den
Amst. schouwb... 1818. Johanna, koninginne van Napels, treurspel ... naar ... D e
l a H a r p e , 1818; (B. noemt dit zijn 57ste tooneelstuk). Omar, koning van Grenada,
treurspel, 1818. (eigen vinding). De logenaar, blyspel ... 1818 (niet naar Corneille,
maar oorspronkelijk). Aan ... D. Kamphuyzen, na de reprezentatie van ... De logenaar,
1818. De Henriade van V o l t a i r e , in gelyk getal van nederd. vaerzen overgebragt
... 1819. Maria Stuart ... treurspel ... naar ... P. l e B r u n ... 1820; 2e druk 1823.
Isménor ou la vengeance, tragédie ... 1820. Lof van Neerlands burgerstand. Dichtstuk
... 1821. Vergelijking der nederduitsche en fransche talen, met betr. tot de fraaije
letteren ... 1821. Pasquin, landsheer van Villa Rosa, blyspel ... 1821; (oorspr. stuk).
Sylla, of de bevryding van Rome, treurspel ... naar ... E. Jouy ... 1822 en 2e dr.
1824. Lofzang op de koepokinënting ... 1823: (‘hernieuwde uitdrukking der gevoelens
... reeds in 1805 geuit’; zie boven). Weelde en verval, of Amsteldamsch Parys,
hekeldicht ... 1825. Ter nagedachtenisse van mynen vrind ... H. van Munster, overl.
te Amst. 1825 (z. pl. en j., 1825). Apollo of de geestenoorlog: boertig heldendicht,
voorgedragen 1802 ... 1825. Dichterlijke herfstvruchten ... 1825. Lijkplechtigheid
van den ... tooneelsp. Talma (gedicht) 1826. Levensschets van den ... tooneelspeler
Talma,
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meerendeels ... naar ... Moreau ... waarachter een dichtstuk van den overzetter is
geplaatst, 1826. Willem van Nassau, treurspel ... naar Arnault, 1826. Gedenkzuil
voor ... Wattier Ziesenis, aan derzelver nagedachtenisse toegewyd ... 1827 (gedicht
met uitv. aant.). Mas Aniello, of Napels in de war, boertig heldendicht, 1828.
Gedenkzuil voor Andries Snoek, 1829 (gedicht met uitv. aant.). La gloire nationale,
poème, en deux chans; y joint sa traduction hollandaise, 1831. Bovendien vond ik
B. vermeld onder de redacteuren van de Oeconomische courant ter bevordering
van nationale huishoudkunde. Amst. 1799-1803. Verscheiden bijdragen van B.
komen voor in de Kleine dichterlijke handschriften (1788-1809); en in de Almanak
voor verstand en hart (voor 1824-26); voorts is van zijn hand no. 129 der Evang.
gezangen; v a n V l o t e n , Bloeml. ndl. dichters 19e eeuw II, 244, neemt zijn gedicht
Zeevaart op, dat eerst op naam van een ander auteur stond. Een parodie op Ericia
is J. K i n k e r 's Ericia of de Vestaalsche maagd, kermistreurspel ... 1799.
Niet zijn mij exemplaren bekend van de volgende, in v a n d e r A a , Biogr. Wdb.
genoemde werken: Washington's overgang ter onsterfelykheid, 1800; Ode à l'honneur
de Napoléon, 1806; Brief aan J. Meerman over de onbeschaamdheid der naamlooze
recensenten, 1810; Ernst en boert, 1830.
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Caspari.
Zie: B u s k e n H u e t , Lit. fant. dl. 24; S c h o t e l , Tollens en zijn tijd; B e n n i n k
J a n s s o n i u s , Gesch. van het kerkgezang.
Ebbinge Wubben

[Barghuijs, Jan Bernard]
BARGHUIJS (Jan Bernard), zich ook schrijvende B a r k h u i j s e n , komt voor als
ijzersnijder aan de Munt te Harderwijk, aangesteld 26 Maart 1719, en nog in 1743
werkzaam. Hij vroeg in 1720 aan Hof en Rekenkamer van Gelderland verlof tot het
slaan van een penning op het ‘termineren van de quaestie tusschen de drie
kwartieren van Gelderland over de provinciale quota’, welk verzoek echter bij
beschikking van 23 Nov. 1720 afgewezen werd.
Zijn voornaamste penningen zijn: Opening der muntbus van Dr. A.H. Feith,
muntmeester te Harderwijk (1726), Penning door den muntmeester J. Hensbergen
te Harderwijk aan de Raden en Generaalmuntmeester vereerd (1735), Nazien der
muntbus te Harderwijk (1748). Van hem bestaan verder vele in ivoor en perle d'amour
gesneden voorstellingen, bestemd als deksels voor tabaksdoozen.
11 Januari 1760 is hij, na in groote armoede te zijn gekomen, van koude en
ongemak op stroo gestorven. Zijn penningen zijn niet gemerkt.
Zie: d e V o o g t , Gesch. van het Muntwezen van Gelderland 167; d e z ., Bijdrage
tot de Numismatiek van Gelderland I, 98.
van Kerkwijk

[Bargius, Joannes]
BARGIUS (Joannes), geb. te Amsterdam 22 Sept. 1552 gest. te Haarlem 16 Juli
1600. Hij trad 5 Sept. 1578 in de Societeit van Jezus en was van 1584-1596
novicenmeester. In 1593 ondernam hij, op last zijner oversten, een visitatiereis door
de Noordelijke Nederlanden, waarheen in 1592 de eerste 2 Jezuïeten gezonden
waren. Hij bezocht de gewesten Overijsel, Utrecht en Holland en bracht daarna het
verslag van zijn bevindingen uit. Als gevolg daarvan werden nog twee Jezuïeten,
waarvan hij er één was, naar de Noordelijke Nederlanden gezonden. B. zelf werd
tot eersten overste benoemd der ‘Noord-Nederlandsche Jezuïeten-missie’ en
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het eerste plakkaat tegen hen uitgevaardigd. Grooter zorg nochtans baarde B. de
verhouding met den apost. vic. Mgr. Sasbout Vosmeer, die, om verschillende grieven,
hun vertrek eischte, althans van B. en pater de Leeuw. Door bemiddeling van den
nuntius te Brussel kwam echter 16 Nov. 1598 een ‘modus vivendi’ tot stand, welke
den apost. vic. slechts ten halve voldeed. F r . v. D u s s e l d o r p getuigt van B., dat
hij ‘onder de katholieken met veel vrucht gewerkt heeft en vele ketters tot den schoot
der Kerk heeft teruggevoerd.’ Zijn lijk werd in een kleerenkist in 't geheim naar
Utrecht vervoerd en door het hoofd der Johanniters der utrechtsche Balije in de kerk
zijner orde bijgezet.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht V, 306; VI, 405; O l . M a n a r e i , De Rebus Societatis
Jesu Commentarius (Florentiae 1886) 196; Annales F r . D u s s e l d o r p i i 271; R.
F r u i n , Wederopluiking van het Catholicisme in Verspreide Geschriften III, 323.
Derks

[Barkey, Antonius Cornelis]
BARKEY (Antonius Cornelis), geb. te Kleverskerke (Walcheren) 11 Apr. 1741, gest.
te Steinfurt 14 Juli 1782, zoon van den volg. en Debora Aletta Boott, kwam in 1753
op de latijnsche school te Middelburg en studeerde voorts te Bremen, Groningen,
Utrecht, Duisburg en Leiden, waar hij hon. c. 24 Sept. 1765 werd ingeschreven als
stud. theol., 3 Nov. 1766 proponent werd en 28 Apr. 1767 theol. doct. na verdediging
eener Diss. theologico-exegetica de pseudo-doctoribus quorum mentio fit etc.
Beroepen tot hoogleeraar in de theologie te Steinfurt, aanvaardde hij daar zijn ambt
16 Juli 1767 met eene Or. de doctrinae et ethices Christianae prae philosophica
praestantia et dignitate en volgde 19 Juli 1779 den rector magnificentissimus te
Burg-Steinfurt op met eene Or. de neglectu scientiarum ejusque causis praecipuis.
Hoewel meermalen elders beroepen verkoos hij te Steinfurt te blijven. Een wankele
gezondheid deed hem spoedig sterven, betreurd vooral door haar met wie hij spoedig
zou huwen. Hij gaf nog uit: Disputatio de affectibus veritati noxiis (1770) en Disputatio
in sex Codicis loca (1772).
Zie: Latijnsche levensber. door Prorector et Senatus Acad. ill. Arnoldi (Zeeuwsch
Gen.); brief van zijn vader dd. 's Grav. 22 Juli 1782 aan J.W. te Water (id.); Symb.
litt. Haganae cl. I, fasc. 3, 589; Boekzaal 1767, I, 557; 1766, II, 731; 1789, I, 63, 69,
70; A d e l u n g , Fortsetzung und Ergänz. v. J ö c h e r (Leipz. 1784) 1438.
de Waard

[Barkey, Nicolaas]
BARKEY (Nicolaas), geb. te Bremen 11 Sept. 1709, gest. te 's Gravenhage 18 Juni
1788, zoon van A n t o n i u s B. en V e r o n i c a N o n n e n , genoot op de latijnsche
school zijner geboorteplaats onderricht van Joh. Ph. Manger, later predikant te 's
Gravenhage, en J.J. Zimmermann, later prof. theol. te Genève. In 1724 werd hij
bevorderd naar het gymnasium illustre, waar hij 14 Dec. 1726 eene Diss. de
Monimento Pancadensi verdedigde. Met het doel hier als predikant op te treden
kwam hij, voorjaar 1732, naar Holland en werd 9 Juni bij de classis van Amsterdam
praeparatoir geëxamineerd. Van 20 Juli tot 12 Nov. 1732 nam hij beurten waar van
den middelburgschen predikant Jacob Willemsen en werd 19 Nov. beroepen naar
het naburige Kleverskerke (bev. 22 Mrt. 1733), waar hij huwde met de weduwe van
den Vrouwepolderschen predikant D a n i e l S c h e u r w a t e r (gest. 30 Dec. 1738)
nl. D e b o r a A l e t t a B o o t t (geb. te Utrecht 20 Mrt. 1709 als dochter van den
predikant C o r n e l i s B. en A n n a S m y t e g e l d ).
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Vanhier vertrok hij 5 Juli 1744 naar Hulst (bev. 12 Juli) waar hij hield een Aanspraak,
nadat de stad aan de Fransche kroon is overgegaan, met een korte schets van de
wijs waarop die stad is belegerd en overgegeven (Rott. 1747, achter het onder
eerstgenoemd geschrift) en 28 Jan. 1749 een dankzegging hield, gedrukt als Het
verloste Hulst tot bestendige dankbaarheid opgewekt wegens de langgewenschte
ontruiming (Amst. 1749). Van Hulst werd hij 14 Febr. 1751 beroepen naar Middelburg
(bev. 6 Juni) doch werd 19 Juni 1754 aangesteld tot predikant in de Stephanuskerk
te Bremen, waar hij 13 Oct. zijn intrede deed, en na 20 Dec. 1754 te Groningen
bevorderd te zijn tot theol. dr. (bij welke gelegenheid hij een Diss. inaug. over den
18en psalm uitgaf) 2 Jan. 1755 het hoogleeraarsambt aanvaardde met een rede
de Admiranda operum Dei harmonia. 21 Nov. 1765 werd hij gekozen tot hoogduitsch
predikant te 's Gravenhage, nam Juni 1766 van het Bremer gymnasium afscheid
met een Diss. valedictoria ad illustrationem quorundam locorum ex tribus prioribus
capitibus Actorum apostolorum en werd 20 Juli 1766 te 's Gravenhage bevestigd.
In 1774 geraakte hij hier in moeilijkheden wegens zijne niet geapprobeerde voorrede
tot de verdediging van een geschrift over het hooglied van den lutherschen
consistoriaalraad J a c o b i , een voorrede, waarin hij opkwam tegen de mystieke
opvatting van velen, kort daarop weer verdedigd o.a. door den rotterdamschen
predikant H o f s t e d e . Ondanks eene belofte van beterschap werd B. in 1779
opnieuw om een niet geapprobeerde voorrede aan de haagsche classis aanbevolen
en nogmaals in 1780, waarbij hij zich op ‘allerley wijse de verantwoordinge onttrok’,
doch zich bij de Synode beklaagde. In verband met zijn hoogen leeftijd vroeg B.
hangende de kwestie emeritaat, wat hem 16 Aug. 1781 werd verleend, echter met
uitdrukkelijke bepaling der Staten, dat hij zich bij het uitgeven van boeken naar de
placcaten zou regelen. Zijn vrouw (gest. te 's Gravenhage 30 Mei 1786) schonk
hem vier kinderen (zie vorig art.). B. wordt geschetst als een man van aangenaam
karakter en vriendelijken omgang, niet behoorend tot de erkend rechtzinnigen, doch
meer een geestverwant der toleranten. Met vele geleerden was hij in briefwisseling
(twee brieven aan J.W. te Water dd. 's Gravenhage 22 Juli 1782 (over het overlijden
van zijn zoon) en 20 Mei 1787 op het Zeeuwsch Gen.). Zijne voornaamste geschriften
zijn: De veilige weg tot een genoeglijk ligchaamelijk, gelukkig, geestelijk en het zalig
eeuwig leeven (Rott. 1747); Verklaaring van sommige hoofdstukken der H. Schriftuur
door K o r n . B o o t (zijn schoonbroeder) met een voorreden (Midd. 1760, met opdr.
aan de magistraat, waarvoor B. eene vereering ontving, zie K e s t e l o o , Stadsrek.
van Middelb. IX (ald. 1902) 106), maar vooral zijne uitgave der Bibliotheca Brem.
nova (Brem. en Amst. 1760-1767), Bibliotheca Hagana (Amst. et Lugd. Bat.
1768-1776), Museum Haganum (1774-1780) en Symbolae litterariae Haganae
(Hagae 1777-1781). Voorts gaf hij nog nederlandsche uitgaven en vertalingen o.a.
van J. F r . J a c o b i , Het Hoogelied (Leiden 1774); J.G. H e r d e r , Verhandeling
der twee van Jezus' broederen (Utr. 1777) en F. N u s c h e t e r , Leven van Mag.
Ulrich Zwingli ('s Grav. 1778).
Zie: 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)
316-19.
de Waard

[Barlandia, Johannes de]
BARLANDIA (Johannes d e ), d e B e r l a n d i a , overl. in 1455. Hij was in 1426
aan de uni-
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versiteit te Rostock, sinds 1431 aan die te Leuven, waar hij in 1433 magister artium
werd. Bovendien was hij licentiaat in het kanonieke recht. 22 Nov. 1433 werd hij
toegelaten tot de faculteit der vrije kunsten, waarvan hij 27 Juni tot 7 Sept. 1437
deken was. In 1442 was hij intrans voor de keuze des rectors. Hij was kanunnik van
Oudmunster te Utrecht, maar resideerde er niet; zelfs bij de door politieke
verhoudingen zoo belangrijke bisschopskeuze in 1455 was hij niet tegenwoordig.
Zie: A. H o f m e i s t e r , Matrikel der Univ. Rostock I, 24; E. R e u s e n s , Matricule
de l' Univ. de Louvain I, 109; d e z ., Actes.... de l' Univ. de Louvain I, 113, 394, 427,
431, 439, 463; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique I (1864) 404; II
(1865) 225, 227; Archief Aartsb. Utrecht XI, 225; M a t t h a e u s , Analecta II, 455.
van Kuyk

[Barnevelt, Jacob]
BARNEVELT (Jacob), kwam in 1728 als beeldnouwer in het schildersgild te Alkmaar;
huwde in 1729 met G e s i n a A s s c h e n b e r g , vervaardigde in 1743 een nieuw
houten trompetterbeeld voor den Waagtoren en werd begraven 3 Juni 1749.
Zie: Oud- Holland 1909, 116.
Bruinvis

[Bartelink, Antoni]
BARTELINK (Antoni), geb. vóór 1726, overl. te Enkhuizen 31 Juli 1786; aldaar
gehuwd 20 Juni 1751 met A a l t j e B e r k m a n als weduwnaar van H e n d r i k j e
K r a a k (overl. 1749). Hij was te Enkh. notaris, procureur en beëedigd makelaar,
voogd Aalmoeseniers weeshuis, diacon en ouderling.
Van hem bestaan gelegenheidsrijmen in druk, o.a. 1772 een tooneelstuk getiteld:
Enkhuizen of Grontsteen tot Vrijheit, geleyd door de Heeren Pieter Luytjesz. Buyskes,
Pieter Sijmonsz. Semeyns en Jacob Dirksz. Brouwer die den 21 Mey 1572 d'
Haringmaegd van het Jok van Spanje verloste (Enkh. 1772, 4o.) met opdracht aan
Mr. Gerrit Buyskes; en 1766 Op het agtiende verjaaren van Zijn Doorlugte Hoogheid
te Enkhuizen met vreugde bedrijven geviert.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Baselius, Jacobus (1)]
BASELIUS (Jacobus) (1) gewoonlijk M i n o r genoemd, geboren omstreeks 1563
in Vlaanderen, gestorven te Bergen-op-Zoom in de eerste maanden van 1604 (niet
1615, gelijk Rogge zegt), zoon van J a c o b u s B a s e l i u s M a j o r , studeerde
van 1579 tot 1581 te Leiden. In November van dat jaar was hij in Vlaanderen als
proponent werkzaam. 3 Juli 1582 werd hij tot den predikdienst geordend en
onmiddellijk te Vlissingen en Nieuwmunster en daarna te Brugge beroepen. Hij bleef
daar tot 25 Mei 1584, toen de stad door Parma werd veroverd; hij week toen naar
Brussel, vanwaar hij in Maart 1585 de wijk nam naar Bergen-op-Zoom, waar zijn
vader destijds predikant was en waar hij ook wel schijnt te hebben gepreekt. Kort
daarna werd hij beroepen tot predikant te Enkhuizen; in 1586 was hij predikant te
Bergen-op-Zoom, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed. Tevergeefs heeft de
amsterdamsche gemeente hem herhaaldelijk beroepen (zie o.a. M o l h u y s e n ,
Bronnen Leidsche Univ. I, 151, 412*). Hij had in zijn dagen een goeden naam als
predikant; zijn pastorale arbeid ook werd zeer geroemd; hij stichtte het weeshuis te
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Bergen-op-Zoom. Ook heeft hij zich tijdens het beleg der stad manmoedig gedragen
(23 Sept. - 13 Nov. 1588). Juist dit beleg is door hem beschreven in zijn De obsidione
Berg-op- Zomii ad ejus urbis senatum commentarius (Bergen-op-Zoom, J. Canin,
1603); ongeveer gelijktijdig verscheen bij denzelfden uitgever de
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nederlandsche uitgave De belegeringhe van Bergen opten Zoome: Beschreven
ende den Eersamen Raedt der voorsz. stadt toegheeijghent. Hij schijnt ook het
voornemen te hebben gehad een geschiedenis van Bergen-op-Zoom te schrijven,
waarvan evenwel niets is gekomen. Wel bezitten wij van zijn hand een Historisch
verhael, inhoudende sekere notable exploiten van oorloge in de Nederlanden, sedert
het oprechte van de Compagnien der Gouverneurs en Ritmeesteren Paulus ende
Marcelis Bax, dat in 1615 met opdracht aan Maurits het licht zag; wat hierin na Maart
1604 voorkomt, is natuurlijk van een andere hand. Evenmin is door hem geschreven
het Cort verhael van de entreprinse, die Albertus ghedaen heeft op Bergen op de
Zoom (Bergen-op-Zoom, 1605), dat soms op zijn naam gaat; Baselius heeft de twee
aanvallen van den aartshertog op Bergen-op-Zoom niet meer beleefd. Wel heeft hij
nog uitgegeven het Grondich bericht aengaende de bulle van Clemens den 8. Paus
(Bergen-op-Zoom, 1603), waarin hij den aflaat, welke in dat jaar te Brussel te
verdienen was, heftig aanvalt. Baselius schreef ook latijnsche gedichten vóór zijn
werken; hij was o.a. bevriend met Arminius, hoewel hij diens gevoelens niet schijnt
te hebben gedeeld.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h v a n L o o , die in 1629 nog leefde.
Zie: R o g g e , Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, VII, 73 vlg.;
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, 328 vlg. en
de daar aangegeven litteratuur
Brugmans

[Baselius, Jacob (2)]
BASELIUS (Jacob) (2), geb. en ged. te Bergen-op-Zoom 8 Dec. 1623, gest. te
Kerkwerve Febr. 1661, zoon van Samuel (2), die volgt en Elisabeth van de Perre,
werd 27 Febr. 1638 te Leiden ingeschreven als phil. stud., studeerende waarschijnlijk
op kosten van zijn geboorteplaats. Zoowel in het latijn als nederlandsch beoefende
hij sinds dien de dichtkunst blijkens de J a c . B a s e l i i Poemata vario tempore ab
eo conscripta 1638-1661 (ms. prov. bibl. in Zeeland), met o.a. gedichten op den
dood van zijn zuster S a r a B. (4 Mrt. 1638), Petrus Cunaeus en diens vrouw,
Antonius Walaeus, Festus Hommius (gedrukt in de Lyckclachten (Leiden 1642) op
dezen) en Louis Dieu (gedrukt in de Verscheyden lyckclachten (Leiden 1642 en 43)
op hem) (B. woonde zelf destijds bij den hoogleeraar Marcus Zuerius Boxhorn), een
gedrukt stuk De bruyloft van den deughdrycken Perdiccas en de eerbare Menace,
waarin de begonnen vryagie van Salis en Rasa (Leiden 1642), met verschillende
vervolgen op deze van B.'s hand, benevens een Collegium poeticum belgico-latinum
(begonnen 3 Jan. 1643), waarvan B. praetor en zijn bloedverwant L a m b e r t u s
d e R o u c k e (ingeschreven als stud. litt. 20 Febr. 1641), die later nog een gedicht
in het ms. schreef, waaruit B.'s geboortedag blijkt, medebestuurslid was, terwijl B.
zich ook bij vaderlandsche gebeurtenissen niet onbetuigd liet. Verloofd 4 Jan. 1643
met E l i s a b e t h D o d i u s , dochter van den predikant P e t r u s D. te Serooskerke
(Sch.) hield hij 18 Juni 1644 een Diss. de antichristo variisque ejus praecursoribus,
werd 4 Oct. 1644 proponent bij de classis van Tholen en 16 Nov. 1646 beroepen
als predikant te Kerkwerve (bev. 28 Oct.), waar hij 20 Juli 1649 huwde. Hij
vervaardigde toen nog gedichten op den dood van God. Udemans (20 Jan. 1649)
en andere op Rochus Hoffer, Edo Neuhusius, Richard Lubbaeus en boekwerken
van Joh. Hoornbeek en Hendrik Bruno, enkele daarvan hier en daar gedrukt. Toen
Boxhorn zijne Nederlandsche historien (Leyden 1644,
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2e druk ibid. 1649) vervaardigde, heeft B. hem volgens Metchior Leydekker ‘in het
opteickenen van de ondersogte oudheden met oog, hand en pen gedient’, waardoor
hij zich ‘uitnemend in de wetenschap derselve geoeffent had, sulx dat hij voor sig
een schat vergaarde, uit welke daerna zijn Sulpitius Belgicus, sive historia religionis,
instauratae, corruptae et reformatae in Belgio ct a Belgis a nato Christo ad annum
1500 (Lugd. Bat. 1656) voortgekomen is’, waarin B. de overtuiging uitsprak ‘dat de
wortel der kerkhervorming van de 16e eeuw op den bodem aan gindsche zijde van
het jaar 1517 is te zoeken’, doch dat als voorbeeld van wanordelijke en partijdige
geschiedbeschrijving kan gelden. Een brief van B. aan Cornelis Booth dd. 11 Sept.
1660 berust op het Britsch Museum; een levensbericht van zijn leermeester plaatste
B. nog vóór de uitgave van B o x h o r n 's Epp. et poemata (Amst. 1662). Melchior
Leydekker vertaalde B.'s Sulpitius als Historie van de chr. godsdienst en plaatste
het achter zijne nieuwe uitgave van B o x h o r n 's Nederlandsche Historien (Utr.
1700). B.'s vrouw, overl. te Zierikzee, is begraven te Kerkwerve 19 Febr. 1704.
Zie: Boekzaal 1724 II, 264; Navorscher XX (1870) 23, 226; XXI (1871) 229; XXII
(1874); M o l l , Kerkgesch. van Nederl. I (1864) xxv; S e p p , Godgel. onderwijs II
435; v a n d e r B a a n , Kerkhist. beschr. van Kerkwerve (Zzee 1896) 9-10; R o g g e
in Archief kerkgesch. VII (1899) 68, 69, V i s s c h e r en v a n L a n g e r a a d , Het
prot. vaderland I (Utr. 1904) 333-34.
de Waard

[Baselius, Samuel (1)]
BASELIUS (Samuel) (1), geb. te Hondschooten (Vl.) in 1582, gest. te Lisse einde
1635, zoon van A n g e l i s B. (geb. te Hondschoote in 1548, poorter te Leiden 5
Sept. 1583) werd 21 Mei 1598 ingeschreven als stud. litt. te Leiden en was in 1606
predikant te Katwijk aan Zee. Hij huwde 20 Juli 1607 te Leiden met S u s a n n a
A r d e n o y s , doch hertrouwde met A e c h t e D i r c x d r . In 1620 werd hij predikant
te Lisse. In 1622 had hij reeds acht kinderen, waarvan één 9 Nov. 1630 als
L a u r e n s B a s i l i u s , 20 jaren, te Leiden is ingeschreven als stud. phil.
Zie: Navorscher XXI (1871) 389, 90.
de Waard

[Baselius, Samuel (2)]
BASELIUS (Samuel) (2), ged. te Bergen-op-Zoom 2 Mei 1597, gest. aldaar 16 Nov.
1635, zoon van Jacobus B. (1) en Elisabeth van Loo, publiceerde in 1615 met een
of meer zijner broeders: J a c o b B. (minimus ged. 26 Juni 1589, P a u l u s ged. 21
Apr. 1599, J o h a n n e s 2 Mrt. 1601 en I s a a c 22 Aug. 1603, allen te B.o.Z.) met
opdracht aan de Staten-Generaal, hun vaders nagelaten geschrift Historisch verhael
inhoudende sekere notabele exploiten van oorloge in de Nederl., sedert het oprichten
van de compagnien der ritme steren P. ende M. Bax (Breda 1615), waarin ook
gebeurtenissen tusschen 1604 en 1611 worden beschreven. Wellicht bewerkten zij
ook de publicatie van Het hoogheliedt Salomons, overgheset in nederduytschen
dicht door J.B. (1616). S a m . B. werd eerst predikant te Ossendrecht, ondertrouwde
4 Sept. 1619 te Bergen-op-Zoom met E l i s a b e t h v a n d e P e r r e en werd in
die plaats zelf als predikant beroepen 23 Febr. 1628; hij nam ook den dienst in het
fransch waar. Uit zijn huwelijk sproten: (allen ged. te B. op Z.): S a r a B. (ged. 8
Apr. 1622), H i e r o n y m u s B. (ged. 19 Juli 1627), voor wien, toen hij door de Turken
was gevangen genomen, zijn broeder Jacob (2) uitwisseling vroeg (Notulen Staten
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Maria
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(2 Juli 1632) en A n n a (14 Nov. 1634). Hij wordt onder de geleerde mannen van
Bergen-op-Zoom geteld.
Zie: F a u r e , Hist. abregée de B.o.Z. (La Haye 1761) 72, 228; D o d t , Archief
voor kerk. en wereldt. gesch. van Utrecht VI (1846) 380; Navorscher X (1860), 37;
XX (1870) 23, 226, XXI (1871) 229; XXXII (1882) 159: Bulletin des égl. wall III (1888)
213.
de Waard

[Bassen, Bartholomeus van]
BASSEN (Bartholomeus v a n ), schilder en bouwmeester te 's Gravenhage, overl.
Nov. 1652, kwam van elders in 1613 in het gild te Delft en in 1622 in dat te 's
Gravenhage, waarvan hij in 1627 deken en in 1636 hoofdman was. Hij ondertrouwde
er 25 Jan. 1624 met A e l t j e P i e t e r s d r . v a n G i l s t . Vermoedelijk heeft hij
vóór zijn vestiging te Delft in het buitenland gereisd, want op verschillende van zijn
schilderijen zijn motieven uit Venetië en Rome te vinden (bv. in de musea te
Kopenhagen en Berlijn) en in het stedelijk museum te Frankfort a.M. is van zijn hand
een gezicht in de St. Romboutskerk te Mechelen. Hij zond wel eens schilderijen
naar Antwerpen, waar Fr. Francken er dan figuurtjes in schilderde; op een andere
wijze is het niet te verklaren, dat een kerkgezicht in het museum te Berlijn van 1624
door beiden gesigneerd is; immers hij was in 1624 stellig te 's Gravenhage, en
Francken te Antwerpen. In zijn vroege schilderijen - het vroegste dat wij kennen is
een kerkgezicht van 1615, 1825 in de coll. Rincolini te Brünn - beeldt hij vrij
nauwkeurig af wat hij zag, maar hij werd met de jaren fantastischer, en een
kerkgezicht van 1645 in het museum te Glasgow is geheel en al fantasie, evenals
trouwens de afbeeldingen van feestzalen, die men van hem nog al eens aantreft,
en waarin Esaias van de Velde, Anthonie Palamedesz, e.a. soms figuurtjes
geschilderd hebben. Behalve als schilder heeft hij zich doen kennen als een
verdienstelijk bouwmeester. Als zoodanig werd hij in 1634 naar Arnhem ontboden
voor de restauratie van het stadhuis. In 1638 kreeg hij het toezicht over wat te 's
Gravenhage van stadswege gebouwd werd en in 1639 werd hij benoemd tot
stadsbouwmeester. Hij heeft in 1647 den stadhuistoren gebouwd en ontwierp in
1648 een eerepoort ter herdenking van Frederik Hendrik. In 1649 ontwierp hij een
plan voor de Nieuwe Kerk te 's Gravenhage, dat evenwel niet gevolgd werd. 13 April
1652 werd zijn vrouw, 28 Nov. van hetzelfde jaar hij zelf in de Groote Kerk te 's
Gravenhage begraven. Zijn zoon A e r n o u t , advocaat voor het Hof van Holland,
was gehuwd met A d r i a n a v a n P o e l e n b u r g , een dochter van den schilder
Cornelis. Tot zijn leerlingen behoorde vermoedelijk Gerrit Houckgeest, die een
kerkgezicht naar hem geëtst heeft. Op het regentenstuk van 1647 van Cornelis
Janssens van Ceulen in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage staat zijn portret
Zie: Haagsch Jaarboekje 1894; verder Oud-Holland III, 63; Obreen's Archief I,
12; III, 258; V, 73, 74; Catalogus van het Stedelijk Museum te 's Gravenhage (1900)
5, 6; Ned. Kunstbode III, 308; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce; H.E. v a n G e l d e r in Bull. Oudheidk. Bond 1911, 234.
Moes

[Bastiaanse, J.H. van Boudyck]
BASTIAANSE (J.H. v a n B o u d y c k ), geb. 21 Mei 1793 te Grave, overl. 20 Oct.
1861 te 's Gravenhage. Zijn vader was commissaris van politie te Middelburg. Reeds
vroeg trad hij in zeedienst en bracht van 1824-1842 bij de Koloniale Marine in O.I.
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hij commandant was, onder den
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kapit. luit. t.z. Steenboom medemaakte, die onze eerste vestiging op Nieuw-Guinea
ten doel had. In 1844 deed hij als commandant van Zr. Ms. brik ‘Lansier’ een reis
naar de Westkust van Afrika. Na zijne pensionneering (31 Dec. 1844) verscheen te
Parijs in 1845: Voyages faits dans les Moluques, à la Nouvelle Guinée, à Célèbes,
avec le Comte de Vidua de Conzano (wereldreiziger) à bord de la Goëlette Royale
l' Iris. In 1853 volgde: Voyage à la côte de Guinée, dans le Golfe de Biafra, à l'ile
de Fernando Po, l'ile de St. Hélène et autres iles à bord du ‘Lancier’ par le capitaine
de frégate J.H. d e B.B. (la Haye).
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen i.v. (Midd. 1893); H a g a , Ned.
N.-Guinea (Batavia 1884); A. W i c h m a n n , Nova Guinea II, 1re partie (Leiden
1910); J. M o d e r a , Verhaal van eene reize naar de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea
(Haarlem 1830); Lettere del Conte C a r l o V i d u a , pubblicate da C e s a r e B a l b o
(Torino 1834); Tijdschrift Ned. Indië 1843.
Mulert

[Batenburg, Frederik Hendrik]
BATENBURG (Frederik Hendrik), geb. te Kuilenburg, gest. te Middelburg 14 Mrt.
1859, werd 15 Aug. 1818 te Utrecht ingeschreven als stud. litt. en was candidaat
toen bij in Juli 1823 werd benoemd als praeceptor aan de latijnsche school te
Middelburg om ook les te geven in de wiskunde. Hij behoorde tot de weinigen, die
destijds de orde in de klassen wist te handhaven en werd 12 Nov. 1828 met ingang
van 1 Jan. 1829 benoemd tot conrector, werkzaam zijnde onder Epkema, sinds
1829 onder Schneither en sinds 1839 onder Polman Kruseman. Hij had een zwakke
gezondheid, leed onder huiselijke omstandigheden en had met tegenwerking te
kampen door zijne liberale berichten in de door hem geredigeerde Vlissingsche
Courant. Men heeft van hem een Redevoering over den gouden tijd van Nederland
('s Gravenh. 1835).
Zie: V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. gymnasium II (Midd. 1891) 194 vv.; d e
M a n , de Geneeskundige school te Middelburg I (Midd. 1902) 31-32, 44.
de Waard

[Baudartius, Willem]
BAUDARTIUS (Willem), geb. te Deinse 13 Februari 1565, zoon van W i l l e m B.
en M a r i a Z a c h - M a r t e l , gest. te Zutphen 15 December 1640. Reeds in zijn
prille jeugd verliet hij met zijn ouders zijn geboorteland; hij kwam zoo in Engeland,
waar hij te Canterbury school ging. In 1577 keerde hij naar Gent terug, waar hij ook
aan de in 1584 opgeheven doorluchte school studeerde. 20 Juni 1586 werd hij als
student in de godgeleerdheid te Leiden ingeschreven; het volgende jaar ging hij
naar Franeker, waar hij zijn studiën voltooide. In 1589 werd hij conrector te Sneek,
waar hij anderhalf jaar bleef om zich vervolgens naar Heidelberg te begeven. In
1593 was hij nog eens in Franeker, maar nog in hetzelfde jaar werd hij te Leiden
tot de evangeliebediening toegelaten. Nog vóór het einde van dat jaar deed hij zijn
intrede te Kampen. Ten gevolge van een geschil met den raad liet hij zich in 1596
te Lisse beroepen. Maar reeds in 1598 werd hij predikant te Zutphen (niet Deventer,
zooals Het Prot. Vad. heeft), waar hij tot zijn dood toe is gebleven.
Baudartius was meer geleerde en polemist dan prediker. Als strijdvaardig Calvinist
heeft hij de Arminianen en ook de Katholieken met groote felheid bestreden. Hij
heeft krachtig gearbeid om een nationale synode te verkrijgen: hij was lid van de
haagsche vergadering van 1612 en van de vergaderingen van correspondentie te
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Amsterdam in 1615 en 1616. Maar vooral is Baudartius bekend als bijbelvertaler
en als geschiedschrijver
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van het Bestand. In 1586 besloot de Synode Nationaal van Den Haag en in 1593
nogmaals de zuidhollandsche synode van Brielle aan Marnix een nieuwe
Bijbelvertaling op te dragen. De laatste synode besloot tevens, dat door Holland
twee revisoren zouden worden benoemd, door Zeeland en Friesland ieder een,
door de andere provinciën samen een vijfden. In 1594 benoemde de synode van
Overijsel Baudartius dus tot vijfden revisor; in 1596 besloten ook Gelderland en
Utrecht daartoe; eerst in 1598 nam hij echter na lange aarzeling de benoeming aan.
Marnix stierf in hetzelfde jaar; het bleek, dat de vertaling nog slechts weinig was
gevorderd. Ook Marnix' opvolgers, Kroese en Helmichius, gaven aan den arbeid
weinig spoed. Ook daarom vroeg Baudartius in 1605 aan de geldersche synode
verlof den duitschen Bijbel van Piscator in het Nederlandsch te vertalen; door de
tegenwerking van de beide hollandsche synoden moest hij evenwel reeds in 1607
den aangevangen arbeid staken. Intusschen had hij, overtuigd van de
noodzakelijkheid van een nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven den Wechbereyder Op
de Verbeteringhe van den Nederlantschen Bijbel, die, door de ghenade des Heeren,
corts aen den dach sal ghegheven worden. Daer in verhaelt ende aenghewesen
worden vele oorsaken van de verscheydenheyt der oude Translatien (Arnhem, Jan
o

Jansen, 1606, 12 ); hij durft een geheel nieuwe vertaling uit de oorspronkelijke talen
wegens de groote moeilijkheden niet aanbevelen, maar wil ‘den arbeyt die ghedaen
hebben de fransoysche ofte hoogduytsche oversetters’ vertalen en bewerken. De
Wechbereyder wekte in kerkelijke kringen eenige beroering, die echter werd gestuit;
maar voorloopig moest Baudartius zijn plan toch opgeven. Eerst op de nationale
synode te Dordrecht kwam de zaak weer aan de orde; de synode besloot tot een
nieuwe Bijbelvertaling en benoemde Baudartius met Bogerman en Bucerus tot
vertalers van het Oude Testament. Eerst in 1626 kon Baudartius met dezen arbeid
beginnen; hij moest zich daarvoor verplaatsen naar Leiden. Nadat Bucerus in 1631
was gestorven, heeft Baudartius met Bogerman alleen de vertaling van het Oude
Testament voltooid; hij bezorgde ook de tweede correctie van den druk. In 1637
verscheen de Statenvertaling; in datzelfde jaar kwam Baudartius voor goed in
Zutphen terug.
Baudartius heeft zeer veel geschreven; hij vermeldt zelf 23 geschriften, waarvan
echter 10 niet meer voorhanden zijn; misschien hebben deze alleen in handschrift
bestaan. Behalve Hebraicus was hij vooral geschiedkundige. Van zijn kleinere
geschriften is vooral te noemen de in zijn dagen zeer veel gelezen Morghen-wecker
der vrije nederl. provintien, ofte een cort verhael van de... wreetheden door de
Spanjaerden... begaen ... Dienende tot ... vermaninghe aen allen, die de regieringhe
deser landen bevolen is. Tot Danswick bij Cryn Vermeulen de Jonge op de leege
o

o

zijde van Schotlandt (Pamflet Knuttel n . 1729 vlg. en vooral Tiele n . 859 vlg. met
Bijlage); het is een dialoog tusschen een ‘Vrijen Nederlander en een
Ghespanioliseerden Nederlander’, geschreven met het doel om ‘een yeder eenen
grouwel van de Spaenjaerden te doen hebben.’ Het is zeer veel verspreid en gelezen;
de amsterdamsche koster H e r m a n A l l e r t s z . maakte er onder den titel Spiegel
der jeucht een schoolboek van, dat minstens 21 uitgaven beleefde; J e r e m i e d e
P o u r s vertaalde dit in het Fransch onder den titel Le miroir de Jeunesse: in 1616
nam J o h a n n e s G h y s i u s den Morghen-Wecker zelf op in zijn
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Oorsprong en voortgang der Nederlandtsche beroerten. Zeer bekend is ook
Baudartius' plaatwerk Afbeeldinge ende Beschryvinghe van alle de Veldslagen,
Belegeringen ende and're notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden,
geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien, onder het beleydt
van den Prince van Oraengien ende Prince Maurits (Amsterdam, Michiel Colijn,
1616). Het verscheen ook onder den titel De Nassausche oorloghen en werd in het
Fransch (waarschijnlijk met verkeerd jaartal 1614) en in het Latijn (1621) vertaald;
het heeft als plaatwerk nog altijd zijn waarde behouden.
Maar boven alles is Baudartius bekend als de geschiedschrijver van het Bestand;
zijn Memorien ofte kort verhael der ghedenckweerdighste geschiedenissen van
Nederlandt ende Vranckerijck principalijck, alsoock van Hooghduytschland, Groot
Britanien, Hispanien, Italien, Hungarien, Bohemen, Savoyen, Sevenbergen ende
Turkyen, van den jare 1612 (daer het Em. van Meteren ghelaten heeft) tot het begin
des jaers 1620 (Arnhem, Jan Jansz. 1620) zijn nog altijd de hoofdbron voor de
geschiedenis van het Bestand. In 1624 verscheen bij denzelfden uitgever de ‘tweede
editie grootelicx vermeerdert’, die de geschiedenis beschrijft van 1603 tot 1624.
Baudartius is in zijn Memorien evenals in zijn overige werken zeer partijdig en zelfs
hatelijk tegen Oldenbarnevelt en zijn partij en de Remonstranten; ook is eigenlijk
historisch onderzoek en historische zin hem vreemd; zijn stijl is bovendien zeer
slecht en slordig. Maar zijn waarde ontleent het werk aan de vele officieele en andere
stukken, die ongeveer een derde gedeelte ervan beslaan, en aan de vele berichten,
die nergens anders worden aangetroffen.
Baudartius was 3 Oct. 1595 gehuwd met B a r b a r a M a e r t e n s , die 5
September 1612 stierf, daarna in September 1617 met J o s i n a M u m , die in Maart
1626 stierf.
Zijn portret is gegraveerd door A. Poel.
Zie: v a n d e r K e m p in Archief voor Ned. Kerkgeschiedenis VII, 225 vlg.
Brugmans

[Baudous, Willem de]
BAUDOUS (Willem d e ). Weinig kan met zekerheid van zijn leven worden
meegedeeld. 17de eeuwsch dichter, was hij lid van Coster's Academie, bevriend
met Bredero en bewerkte hij, vrij naar R. G a r n i e r 's Antigone (1580), het Treurspel
van Edipus en Antigone (Amst. 1618). Hij vervaardigde het, toen hij, na een langdurig
verblijf in Engeland, sinds een jaar of drie, vier in Amsterdam woonde, daar zich
sinds eenigen tijd vruchteloos in de rijmkunst geoefend en zich met de fransche en
duitsche letterkunde bezig gehouden had. In 1620 nam hij ‘particulier’ deel aan het
refereinfeest der ‘Peoene’ te Mechelen, waarvoor hij een Nieuw Liedeken leverde,
ook in de Schadtkiste der Philosophen ende Poeten (Mechelen 1621) 326 een jaar
later opgenomen, en onderteekend ‘Leert in tijts, wel hem die soo boud'.’ Uit de
italiaansche wijsopgave kan men afleiden dat hij ook Italiaansch kende. Waarschijnlijk
was hij Zuid-Nederlander van afkomst en zal hij een bloedverwant (vader of broeder?)
geweest zijn van den plaatsnijder Robert de Baudous (II kol. 105). Was hij de
vervaardiger van het Lof-dicht van alle de voornaemste exployten, ghedaen onder
het bewint van de Gheoctr. Westind. Compagnie, door het cloeck beleyt van ... P.
Pz. Heyn, beginn. v.d. jare 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1628. (Dordr. 1629).
(Pamflet Tiele 2258), waarvan de ‘Toe-eygeningh’ met Wilh. de Baudous in 't grieksch
met de spreuk ‘Travaillie pour repos’ onderteekend is, dan zou hij chirurgijn van
beroep zijn geweest.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

74
Zie: Oud- Holland I (1883) 117; IV (1886) 75; XXII (1904) 41.
Ruys

[Bax, Casparus]
BAX (Casparus), rector van het gymnasium te 's Gravenhage, geb. te Kampen 4
Apr. 1792 en overl. 2 Jan. 1871 in den Haag. Hij studeerde te Utrecht, waar hij in
1816 tot phil. theor. mag. et lit. hum. dr. promoveerde op een diss. de Naturae
simplicitate in Euripidis Oreste. In 1826 werd hij tot praeceptor aan de toenmalige
latijnsche school in den Haag benoemd en volgde in 1833 bij den dood van Dr. J.
Kappeijne van de Coppello dezen als rector dier inrichting op. Vijf jaar later werd
de lat. school in een stedelijk gymnasium veranderd, bleef echter voorloopig nog
gevestigd in de Raamstraat, vanwaar de ‘Palladis Haganae sedes’ in 1869 naar het
Westeinde, gelijk in 1907 van hier naar de Laan van Meerdervoort, verplaatst werd.
In 1862 ontving Dr. Bax, op 70-jar. leeftijd, eervol ontslag als rector en werd als
zoodanig opgevolgd door Dr. L.R. Beijnen. ‘Pater Bax’, gelijk hij in de wandeling
genoemd werd, stond bekend als een uitnemend latinist. Zijn leerlingen vereerden
hem om zijn beminnelijken ernst als ‘pater hominum atque deorum.’ Hij overleed
als weduwnaar van L u b a r t a C o r n e l i a d e L e t h , zonder kinderen na te laten.
Behalve zijn dissertatie gaf hij nog in 't licht een hulde aan zijn voorganger onder
den titel: Laudatio Joh. Kappeijne van de Coppello, gymnasii Hagani rectoris (Hag.
Com. 1833) en een Prolusio Scholastica, qua felicem gymn. cursus eventum
commemoravit et memoriam coluit viri nobilissimi amplissimi Henrici van Royen,
gymn. Hag. curatoris (1844).
Een volledige biografie van Dr. C. Bax bestaat niet. Het een en ander over hem
kan men vinden in het Dagbl. v. Zuid- Holl. en 's Gravenhage v. 3 en 6 Jan. 1871,
in Het Vaderland van 4 Jan. 1871, in de Levensber. Letterk. 1911, 149 en 150, en
in S.A. N a b e r , Vier tijdgenooten (1894), 69-74.
Zuidema

[Bax van Herenthals, Johan]
BAX VAN HERENTHALS (Johan), uit 's Hertogenbosch, klom van gewoon soldaat
op tot majoor en secunde op Ceylon, werd in November 1674 door Heeren XVII
benoemd tot gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, en kwam 1 Jan. 1676 per
schip ‘Voorhout’ in Zuid-Afrika. 14 Maart aanvaardde hij zijn ambt. Onder zijn bestuur
kwam een eind aan den tweeden Hottentotten-oorlog, veeteelt werd op veel grooter
schaal dan ooit tevoren gedreven, scheepstochten werden gedaan op Oost- en
Westkust, en hij stelde een invoerrecht in. Bekend is hoe hij met zijn gezin meehielp
om mandjes aarde te dragen om de kasteelgracht spoedig gereed te krijgen en aan
alle ingezetenen zulk werk oplegde. 29 Juni 1678 overleed hij na een korte
ongesteldheid. Zijn vrouw was A l e t t a H i n l o p e n , zijn zoon overleed in 1680 te
Batavia.
Zie: V a l e n t i j n , V: 2 b. bl. 243, f. bl. 135; G. M c . C a l l T h e a l , History of
South-Africa (1897) 225-240.
Godée Molsbergen

[Beausobre, Isaac de]
BEAUSOBRE (Isaac d e ), predikant, geb. te Niort, 8 Mrt. 1659, overl. te Berlijn 5
Juni 1738, oudste der 7 kinderen van I s a a c d e B. en L o u i s e G a c h e t ,
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studeerde te Saumur in de godgeleerdheid en huwde met C l a u d e L o u i s e
A r n a u d e a u , die hem 3 zoons en 2 dochters schonk. Van 1683-85 was hij
predikant te Châtillon-sur-Indres en vluchtte, toen zijn kerk bij de herroeping van
het Edict van Nantes gesloten werd, naar Rotterdam (1685), waar Jurieu hem onder
zijn bescherming nam. Hoewel de synode van Delft hem tot predikant benoem-
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baar stelde, verliet hij Holland reeds in 1686 en werd hofprediker bij den prins van
Anhalt Dessau. In 1693 vertrok hij van Dessau naar Berlijn, waar de keurvorst hem
tot hofprediker en in 1695 tot waalsch predikant bij een der fransche kerken
benoemde. Hij stond daar weldra in hoog aanzien en bekleedde nog verschillende
kerkelijke waardigheden. Op 71-jarigen leeftijd (22 Jan. 1730) hertrouwde hij met
C h a r l o t t e S c h w a r z die hem nog 2 zoons schonk. Een zijner hoofdverdiensten
is dat hij zijn invloed aanwendde om de stemming van Lodewijk XIV ten opzichte
der fransche uitgewekenen te verzachten. Als kanselredenaar, apologist en exegeet
verwierf hij een goeden naam. Ook schijnt hij een beminnelijk mensch in de
samenleving te zijn geweest: volgens Formey werd hij ‘de glimlach van Brandenburg’
genoemd! Zijne meeste werken verschenen na zijn dood.
Voornaamste geschriften: Défense de la Doctrine des Réformés sur la Providence,
sur la Prédestination, sur la Grâce et sur l' Eucharistie (Magdeburg 1693); hierin
verdedigt hij de leer van Calvijn tegen de luthersche beginselen. In samenwerking
met Jacques Lenfant: Le N. Testament de N.S.J. Christ, trad. en franç. sur l'original
grec, avec des notes littérales pour éclaircir le texte (Amst. Humbert 1718, Lausanne
1735-36, Amst. 1741, Lausanne 1776, Ulm 1771); Hist. critique de Manichée et du
Manichéisme, (Amst. Bernard 1734 en 1739) waarin een Eloge de Beausobre door
F o r m e y . Dit werk wordt door Gibbon zeer geroemd; Remarques hist. crit. et théol.
sur le N. Testament (La Haye 1742) met zijne levensbeschrijving door L a
C h a p e l l e ). Verwer gaf (Amst. 1745) eene holl. vertaling van dit geschrift;
Supplément à l' Hist. de la guerre des Hussites (Lausanne 1745), in het Duitsch
vertaald door Hirsch (Weenen en Leipzig 1785). Verder bezorgde hij eene, volgens
H a a g uitstekende, uitgave der Mémoires de Frédéric- Henri, prince d' Orange
(Amst. 1733), waarvan hij de voorrede schreef. Als lid der Société des Anonymes
was hij ijverig medewerker der Bibliothèque Germanique.
Zie: F i r m i n D i d o t , Nouv. Biogr. Universelle en (ook voor volledige
bibliographie) H a a g , La France protestante i.v.
Serrurier

[Beckers, Adam]
BECKERS (Adam), geb. 15 Juli 1744 te Maastricht, gest. 1 Aug. 1806 te Amsterdam.
Na zijn opleiding genoten te hebben aan het Jezuïetencollege te Maastricht, trad
hij 30 Sept. 1762 te Mechelen in de Societeit van Jezus. Van 1765-1773 was hij
leeraar te Maastricht, Mechelen en Roermond. De opheffingsbreve der Societeit
van Jezus door Clemens XIV in 1773 deed hem besluiten te Leuven zijn theologische
studiën te beginnen, welke hij in Keulen, waar hij 23 April 1775 priester werd gewijd,
voortzette. In 1777 werd hij te Leuven baccalaureus in de godgeleerdheid, werkte
als priester gedurende 7 jaren te Mechelen en trachtte in 1783 te Maastricht pastoor
te worden der St. Jacobsparochie, wat hem mislukte. Omstreeks dienzelfden tijd
riep hem de ex-jezuïet Thomassen naar Amsterdam, om zijn opvolger te zijn in het
beheer en de bediening van de ‘Krijtbergkerk.’ In 1787 legde B. als amsterdamsch
burger den gevorderden poorterseed af in handen van W.S. Huydecoper en verwierf
zich de persoonlijke vriendschap van den machtigen Mr. Joachim Rendorp, heer
van Marquette. B. verkreeg in dat jaar door tusschenkomst van den plaatselijken
commandant in pruisischen dienst, Friedrich Adolf, graaf von Kalckreuth, verlof de
Krijtbergkerk te heropenen, die sinds 1708 officieel gesloten was. Naar aanleiding
der
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omwenteling van 1795 protesteerde B. tegen een onvoorzichtige uitlating van den
aartspriester H.F. Ten Hulscher, wat aanleiding gaf tot een pamflettenstrijd. In 1798
bedreigde hij den heer Hulew van Rolduc met een proces, omdat deze van B.
beweerd had, dat hij den gevraagden eed van souvereiniteit des volks, haat aan
het koningschap etc. voor geoorloofd verklaarde. B. trad in briefwisseling met den
algemeenen overste der Jezuïeten in Rusland, Gabriel Gruber, die hem 13 Dec.
1803 in de societeit van Jezus weer opnam, en in 1805 benoemde tot eersten
overste der herstelde Jezuïetenmissie in Nederland. In deze hoedanigheid zond hij
jeugdige krachten naar Rusland om daar Jezuïet te worden o.a. Roothaan, en werkte
ook mede om in Noord-Amerika de societeit van Jezus uit te breiden.
Zijn portret is in 1791 gegraveerd.
Zie: H.J. A l l a r d , De St. Franciscus- Xaveriuskerk te Amsterdam (Amsterdam
1904) 107-145; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles
1890) I, 1117; Studiën LXXVIII, 39; LXXIX, 13.
Derks

[Bedaulx, Johan Hendrik]
BEDAULX (Johan Hendrik), geb. in 1713 in Zwitserland. Na zeven jaren in vreemden
krijgsdienst te zijn geweest, trad hij in 1736 in dienst van de Republiek der Ver.
Nederlanden. Sedert Aug. 1790 was hij gouverneur van Geertruidenberg en moest
op 4 Maart 1793 deze stad, na een vierdaagsch beleg, aan de Franschen overgeven.
B. was toen ruim 80 jaar oud. Wegens den slechten toestand der verdedigingswerken
werd hij, wat deze overgave betreft, door den krijgsraad later vrijgesproken. Na het
vertrek der Franschen weder tot gouverneur van Geertruidenberg benoemd moest
hij deze vesting op 29 Januari 1795 nogmaals bij capitulatie aan de Franschen
overgeven.
Zie: C. v a n d e r A a , Gesch. v.d. oorlog van 1793-1802, 356, 357; B o s s c h a ,
Heldend. te L. III, 24, 25 en 137 en S a b r o n , Oorlog van 1793, 1794.
Eysten

[Beeck, Wynandus Gerardi van der]
BEECK (Wynandus Gerardi v a n d e r ), W i n a n d u s G e r y t s e n , G h e r y t s s ,
W i j n a n t v a n B e e c k , B e e c k , v a n d e r B e k e , werd 1575 predikant te
Zoetermeer en Zegwaart, waar hij 1605 stierf, na vermoedelijk kort na Nov. 1599
emeritus te zijn geworden. Na de inneming van Antwerpen in 1585 heeft hij eenigen
tijd in 't geheim de kerk aldaar gediend. Een aantal brieven, tusschen de jaren 1582
tot 1586 door hem geschreven aan Arent Cornelisz. te Delft, zijn uitgegeven in
Kerkhistorisch Archief 1910, 246 vv. Niet onmogelijk was hij een neef van dezen
bekenden predikant; een zekere C a s p a r B e e c k te Dordrecht, was dat althans
zeker. Blijkens 't geen hij 20 Nov. 1585 schreef, was zijn vrouw toen niet jong meer.
Zijn stiefdochter M e c h t e l t C l a e s d r . was de tweede vrouw van zekeren W i l l e m
V i n c k , zoon van D i e r i c k en C o m m e r J a n s d r .
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (hs. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, II en III registers in voce; Werken der
Marnixvereeniging S. III D. II, register sub Winandus, sub Gerytsen en 201.
van Schelven

[Beeckerts van Thienen, Adriaan]
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BEECKERTS VAN THIENEN (Adriaan), geb. te Leiden in 1623, aldaar overl. 5
Sept. 1669. Hij studeerde te Leiden in de rechten; in het Album Studiosorum is,
zooals van tal van leidsche jongelingen, zijn naam reeds vóór den aanvang der
eigenlijke studie ingeschreven op 26 Oct. 1634. Daarna wordt hij nog vier maal
vermeld: 4 Juni 1636, 6 Juni 1642, 17 Mrt. 1643 en 28 Apr. 1647.
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De laatste maal als J.U. Dr. Van zijn leermeesters is vooral de hoogleeraar Vinnius
te noemen. Na zijn promotie was hij eenige jaren advocaat voor den Hove van
Holland, totdat hij in 1654 aangesteld werd tot buitengewoon hoogleeraar in de
rechten te Leiden. Reeds in 1655 volgde zijn bevordering tot ordinarius, terwijl hem
sinds 1667, nevens het civiele recht, ook het staats- en volkenrecht ter onderwijzing
was opgedragen. In 1663 trad hij op als rector-magnificus. Hij bekleedde het
professoraat tot zijn dood, opgevolgd wordende door Böckelmann.
Geschriften van zijn hand bestaan niet. Zijn leermeester, later vriend en
ambtgenoot Vinnius herdacht hij in 1657 met een van groote vereering getuigende
lijkrede, gedrukt als: Oratio funebris in obitum nob: et toto orbe celeberrimi viri D.
Arn. Vinnii JCt (Lugd. Bat. 1657), welks inhoud de bron was voor Vinnius'
levensschets in N e t t e l b r a d t 's Hall. Beyträge z.d. Jur. Gelehrten-Historie II,
638-680. Verder verscheen in druk de rede, waarmede hij in 1667 den curator der
leidsche hoogeschool Cornelis de Witt toesprak ter gelukwensching met de
overwinning bij Chattam: Panegyricus dictus illustri et strenuo viro Cornelio Wittio
7 Idus Novembris anno 1667 in auditorio theologico (Lugd. Bat. 1667). Er zijn enkele
adviezen van zijn hand bekend (vgl. I. v a n d e n B e r g , Neder-lands Advys-Boek
o

o

II (Amst. 1722) n . 78, 121; Holl. Consultatiën V (Rott. 1664) n . 60.
Zijn portret is gegraveerd door J. Suyderhoef naar een schilderij van 1657 door
J. de Vos.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool, I, 185; II T. en B.
135.
van Kuyk

[Beeckman, Elias]
BEECKMAN (Elias), geb. omstr. 1642 te Vlissingen, overl. 21 Juni 1677 te
Dixmuiden, zoon waarschijnlijk van den rector A b r a h a m B. en M a r i a C o p p i n ,
en dezelfde, die 8 April 1661 te Leiden als stud. phil. et math. en nogmaals 21 Mei
1664 als stud. jur. is ingeschreven, trad in krijgsdienst, streed bij Naarden en
Bodegraven en verdedigde op 25 Juni 1672, bij afwezigheid van den commandant
Joan Cau, als vaandrig met 37 soldaten en 186 gewapende burgers het stadje
Aardenburg tegen 5000 Franschen onder de Nancré; later werd de bezetting versterkt
door troepen uit Cadzand en Sluis en kwam het bevel aan den kolonel Spindler. De
vijand moest afdeinzen en verloor vele gevangenen en dooden. Tot belooning voor
zijn heldhaftig gedrag werd B. op 29 Juli 1672 bevorderd tot kapitein. Later streed
hij nog in den slag bij Mont-Cassel en werd in een twist met den kapitein Drijwegen
door dezen gedood. In de kerk te Tholen, waar hij echter niet begraven ligt, prijkte
eertijds een grafschrift te zijner eere.
Zie: H. C o l l o t d'E s c u r y , Holl. Roem V, Aant. 9; J. S c h e l t e m a , Geschieden Letterk. Mengelwerk V, 2e st.; B o s s c h a , Heldendaden te Land II, 48 e.v.; H.
d e V r i e s e , Oprecht en bondigh verhael van de attacque der Franse (Middelburg
1675); P. M e e s t e r s in de Rec. der Recensenten XXVIII (1835) 239 e.v.;
R e t h a a n M a c a r é in Kron. Hist. Genootsch. 1850, 347 e.v.; C a l l e n f e l s , in
Zeeuwsch Jaarboekje 1852; v. D a l e in Handel. Maatsch. Ned. Letterk. 1865, 261
en V o r s t e r m a n v. O y e n , De Berenning v. Aardenburg (Schoonhoven 1872).
Eysten

[Beek, Jacob van der]
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BEEK (Jacob v a n d e r ), kwam 21 Aug. 1711 als beeld- en steenhouwer in het
schildersgilde te Alkmaar en overleed aldaar 24 Sept. 1737. Hij vervaardigde voor
ƒ 550 het kolossale wildemansbeeld en de 2 kleinere, voorstellende de
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armoede en den ouderdom, welke het poortgebouw versieren van het aanzienlijke,
in 1714, uit de nalatenschap van Gerrit Wildeman, gebouwde provenhuis.
Bruinvis

[Beekman, Hermanus Johannes]
BEEKMAN (Hermanus Johannes), verdienstelijk onderwijzer, 2 Sept. 1778 te Veur
geb. en 13 Mrt. 1843 te 's Gravenhage overl. Opgeleid door zijn vader, die
onderwijzer was eerst te Veur, later te Voorschoten, genoot hij voor zijn verdere
studie tevens de leiding van van Campen, Schneither en Dellebarren, destijds
bekwame schoolhoofden in den Haag en Leiden. In 1804 werd hij tot
hoofdonderwijzer der departementale school van 't ‘Nut’ in den Haag benoemd,
terwijl hij van 1832 tot zijn dood aan 't hoofd stond van een bijzondere school der
2de klasse, zooals men destijds de inrichtingen voor M.U.L.O., meerendeels dagen kostscholen, noemde. Het instituut van Beekman in den Haag genoot jaren lang
een bijzondere reputatie. Van der Palm getuigde ‘dat hij zich gelukkig achtte een
Beekman gevonden te hebben, om zijne denkbeelden over opvoeding en onderwijs
te verwezenlijken.’
Van 1820 tot 1843 was B. voorzitter van het haagsche Onderwijzersgezelschap
en als zoodanig oefende hij een heilzamen invloed uit op de vorming van jeugdige
onderwijzers. Hij was gehuwd met L. D o r r e p a a l , die hem een viertal dochters
en een zoon schonk.
Zijn portret is door C.C.A. Last gelithographeerd.
Zie: D. B u d d i n g h in Jaarboekje voor Hooger-, Middelbaar- en Lager Onderwijs
1843, 93.
Zuidema

[Beelthouwer, Jan Pietersz.]
BEELTHOUWER (Jan Pietersz.), B e e l d h o u w e r of B e e l d t h o u w e r , omstreeks
1603 waarschijnlijk te Enkhuizen geboren en, naar zijn beroep ‘Beelthouwer’
genoemd, overl. omstr. 1665. Van eenvoudige afkomst, was hij een man van
ontwikkeling, die Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch kende. Hij heeft zich naam
gemaakt als ijverig en vurig Collegiant met libertijnsche opvattingen, die steeds en
overal ‘naar het ware geloof’ zocht. Om zijn kettersche begrippen werd hij in 1656
van de kerk afgesneden en door het enkhuizer stadsbestuur uit de stad gebannen.
Hij vertrok naar Amsterdam, waar de kerkeraad van Enkhuizen den predikant
Rulaeus reeds gewaarschuwd had, die verdere maatregelen wist te doen nemen
met het gevolg dat burgemeesteren hem een scherpe berisping toedienden, maar
hem overigens met rust lieten. Meermalen gaf hij later het kerkbestuur ergernis
wegens zijn vrijmoedig optreden o.a. tegen Ds. Homma, zijn ouden tegenstander,
en zijn gewaagde traktaten, maar zóóveel wisten ze nimmer tot zijn nadeel bij te
brengen dat hem ergers geschiedde. Reeds vroeger moet hij zich in Amsterdam
opgehouden hebben; in 1644 en 45 verscheen hij meermalen in de portugeesche
synode aldaar - waar ook Spinoza hem hoorde - om, gewapend met den
hebreeuwschen Bijbel, tegen de joodsche godgeleerden te disputeeren, gelijk hij
zelf verhaalt in zijn: Schildt der Christenen, tegen alle on- Christenen, waarvan de
eerste druk in 1660, de tweede te Amst. in 1671 in zijn verzamelde werken
verscheen. Strijdlustig als hij was, bestreed hij andersdenkenden van elke richting;
zoo het geruchtmakende werk van den Cartesiaan L o d . M e y e r , Philosophia S.
Scripturae Interpres, in 1666 anoniem te Eleutheropolis uitgegeven (andere dr.
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1673, 1676 (?) en 1776), waartegen hij de goddelijke waarde van den Bijbel
verdedigde in zijn: Antwoort op het Boeck, genaemt d' Uyl-
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leghster der H. Schrifture, dat hij onderteekende ‘In Amsterdam, 16 Maert 1667,’ in
welk jaar het ook voor 't eerst uitkwam; later werd het in zijn verzamelde werken
herdrukt. Toen van Spinoza's vriend A d r i a a n K o e r b a g h Een Bloemhof van
allerley lieflijkheid zonder verdriet in 1668 verscheen, een woordenboekje, waarin
de schrijver gelegenheid vond zijn op wijsgeerig en theologisch gebied afwijkende
opinies te verkondigen, schreef B. een weerlegging die echter alleen in handschrift
bleef, daar de overheid het geraden vond, die niet in druk te doen verschijnen: hij
verwierf zich echter voor zijn ijver den dank der regeering. Merkwaardig is zijn aanval
op V o n d e l 's Adam in Ballingschap (1663) in zijn kort hekelspel: Adams Antwoordt
tegen Joost van den Vondel over Adam in Ballingschap (in 1664 te Amst. in 4o.
uitgeg., in 1671 in 8o. herdr.), waarin hij o.a. over de leer van den val en de erfzonde
van het gewone zeer afwijkende leerstellingen verkondigde, waarvan hij later echter
schijnt te zijn teruggekomen.
Ook als dichter kennen we hem. Behalve dat meerdere zijner werkjes berijmd
verschenen, weten we ook dat hij behoorde tot den dichterlijken kring die ten huize
van Jan Zoet in de Haarlemmerstraat bijeenkwam, wier werk bewaard is in den
bundel Parnassus aan 't IJ, of Konstschoole ter deugd. (Amsteld. 1663). Meer dan
één antwoord treffen we er in aan van zijn hand. In plano verschenen er twee
vredesgedichten van hem, op dien in 1648: De Fama singht het Voor-gesangh, over
o
de Vrede ... z.p.e.j. (Pamflet Knuttel n . 5752) en op dien van 1667: Dancksegginghe
aen Godt Almachtigh, over de Victorieuse Vrede ... verklaert in Breda den 24 Aug.
o
1667 (Amst. 1667) (Tiele, n . 5541). In 1671 moet hij reeds overleden zijn, vandaar
dat van hem geen lijkdicht op Jan Zoet voorkomt. Waarschijnlijk valt zijn sterfjaar
omstreeks 1665. In 1671 verschijnen: Alle de Wercken van zalr J a n P i e t e r s z .
B e e l t h o u w e r , in sijn leven beschreven (Amst. 1671) waarin: De hooghste en
laetste bedenckinge over Godt, en Goddelijcke Saken, reeds in 1661 in 't licht
gegeven, waarin hij een soort mystiek pantheisme verdedigt, Adams Antwoordt
tegen Joost van den Vondel, Dialogus ... over Godt, Godsdienst, en H. Schrifture,
tusschen een Theologant en Philosooph ... En Antwoort op de Vrage die eenige
Predikanten ... mij voorstelden, hoe na, ofte verre dese hedendaegsche Joden met
de Christenen over-een-komen en verschelen, voor 't eerst in 1664 verschenen, de
2de druk van zijn Schildt der Christenen tegen alle on-christenen en zijn Antwoort
op het Boeck, genaemt de Philosophie d' Uytleghster der H. Schrifture.
Zie: H.L. B e n t h e m , Holländischer Kirchund Schulen Staat (Franckf.-Leipz.
1698) I, 900; K.O. M e i n s m a , Spinoza en zijn kring ('s Grav. 1896) pass.; C.B.
H y l k e m a , Reformateurs I (1900) 158, 180.
Ruys

[Beer, Thomas de]
BEER (Thomas d e ), geb. te Brussel 21 Dec. 1635, gest. te Mechelen 29 Dec. 1703.
Hij was 28 Sept. 1659 in de Societeit van Jezus getreden en vertrok 4 jaar na zijn
priesterwijding (1668) naar de noordelijke Nederlanden. Te Arnhem verbleef hij van
1672-1679. Toen de Franschen de stad hadden genomen, kwam hij uit zijn
schuilhoek te voorschijn en vertoonde zich op straat, gekleed in een Jezuïetentoog.
Hij stond spoedig in hooge gunst bij den prins van Condé en den kardinaal van
Bouillon, waarvan hij gebruik maakte om aan de protestantsche ingezetenen eenige
verzachting in hun behandeling te bezorgen. Tevens richtte hij de lokalen zijner
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woning tot een Jezuïetencollege in en verkreeg tot dit doel van zijn oversten drie
medehelpers. Maar nog voordat een jaarcursus doorloopen was, ging zijn stichting,
door het vertrek der fransche troepen, weer te niet. De protestanten bleven echter
de B. dankbaar voor zijn bemiddeling. Inzonderheid genoot hij de vriendschap van
den graaf van Athlone, bevelhebber der staatsche troepen. Herhaaldelijk bezocht
de B. Nijmegen, om ook daar de katholieken moed in te spreken. In 1579 keerde
hij naar de zuidelijke Nederlanden weer.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht I, 444; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Beets, Gerrit]
BEETS (Gerrit), geb. 21 Dec. 1707, werd in 1727 tot doopsg. leeraar te Hamburg
Altona gekozen - terzelfdertijd werd P i e t e r B e e t s tot assistent benoemd - en 5
Dec. 1732 in den kerkeraad opgenomen en hem tevens een traktement van 600
Mark toegekend. Tot oudste gekozen werd hij 6 Juli 1749 tot den vollen dienst door
G. Karsdorp bevestigd. Hij schreef: Ter gedagtenisse van Gerrit Karsdorp (Hamb.
1750). Toen hij 9 Dec. 1776 overleden was, hield een andere G. Karsdorp op hem
een lijkrede, te Altona in 1777 uitgegeven. Zijn zoon J a n B e e t s werd in 1765 tot
proponent te Hamburg aangesteld, maar legde in 1769 wegens borstlijden zijn ambt
neder. Zijn vader was J a n B e e t s , die van 1703-1712 diaken te Hamburg was,
wiens broeder C o r n e l i s B e e t s , van 1697 tot 1708 diaken bij de Zon te
Amsterdam was, alwaar hij in 1710 als leeraar wordt genoemd.
Zie: B.C. R o o s e n , Gesch. Menn. Gem. Hamburg I, 77; II; 11-13, 25, 51, 59-64;
Archief Doopsg. Gem. te Amst.
Vos

[Beets, Jan]
BEETS (Jan), broeder van Pieter Beets, die volgt en een neef van Gerrit, die
voorafgaat. Hij was doopsgezind leeraar te Hoorn. Hij schreef: Brief tot vermaning
en waarschuwing .... betreffende de Hernhuttersche gemeente (Hoorn 1749),
Liefderijke raad .... aan die van Leeuwarden (Leeuw. 1751), Brief aan N.N. over de
algemeene en bijzondere genade Gods (Hoorn 1755), Onderscheidene schriften
(H. 1756), Gods regtvaardige heyligheid ... ter gelegentheid van de vreeselijke
aardbevinge, (H. 1756), Verklaringe van eenige hoofdleeringen des geloofs aan
A.v.d. Os. (H. 1765), Christus alles in allen, 2 dln., (H. 1765-66), Brief aan de
kommissarissen der N. Holl Waterl. Societeit over C. Vethman (H. 1766),
Verantwoording tegen C. Vethman (H. 1766), Een kudde en een herder ...
opgedragen aan alle ware Zioniten (H.z. jr.). C. Vethman heeft hem beantwoord het ging over de geruchtmakende zaak van ds. A.v.d. Os te Beverwijk - in Antwoord
op de brieven van J. Beets (Alkm. 1767).
Zie: Catal. Bibl. Doopsg. Gem. te Amst.
Vos

[Beets, Mr. Johan]
BEETS (Mr. Johan), zag waarschijnlijk te Hoorn, in het begin der 17e eeuw het
levenslicht; hij was een bloedverwant van Rombout Hogerbeets, in welken graad
is niet zeker. Die bekende aanhanger van Oldenbarnevelt noemt hem in zijn brieven
zijn neef Jan Beets, ééns ook Jan Dirksz. Beets; de moeder zijn nicht A n n a
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J a n s d r ., en haar man alleen S i m o n A r e n t z o o n of A e r t s z o o n ; deze Simon
is niet Beets' vader, maar stiefvader, blijkens een Latijnsch briefje, w.i. Hogerbeets
hem de groeten verzoekt: ‘vitrico, matri’ etc. Hij onderteekent zich tegenover elk
dier drie: ‘vriend’ of ‘cognatus’, niet ‘oom.’ Aangaande de verwantschap tusschen
de familie Beets en Hogerbeets vindt men bij V e l i u s , Chronyk van Hoorn de
volgende (aange-
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haalde) mededeeling: ‘Rombout Hogerbeets ... (gekomen en geboren van der rechter
zwaerts zijde van der Beets, en door de selve van der Beets, desgelijken van rechten
sweerde van der Borringe Hoofstede van Amerongen), is geboren tot Hoorn... alwaer
sijn Over-groot Vader Dirk Heyndriksz. Hogerbeets metter woon gekomen is van
sijne Hof-stad Hoogerbeets gelegen in 't Dorp Beets’ (bl. 648). De jonge man schijnt
zijn ongelukkigen, doch zijn lot zoo waardig dragenden bloedverwant zeer langen
tijd gezelschap gehouden te hebben. In een lofdicht zegt Johan Blasius: ‘Het
Loevesteinsche Lot (lees: Slot), welk Beets vijf Jaar-getijen, Als Neef en Metgezel
van Hoogerbeets besloot.’ Dit doelt echter niet op een onafgebroken verblijf. Beets
zegt zelf in een gedicht: ‘Dit droeve Loevesteinsche gat Heeft mij weêr haast een
jaer gehadt.’
Toen in 1623 de jonge man naar de leidsche academie zou gaan, hield
Hogerbeets, die terecht zeer op hem gesteld was, ja een vaderlijke liefde voor hem
schijnt gevoeld te hebben, ernstige vertoogen over de gevaren van het
studentenleven. In 1625 was hij weder voor een tijdje op Loevestein en schrijft
Hogerbeets aan den stiefvader, dat hij in goede orde bij hem aangekomen was, en
zijn gezelschap hem zeer aangenaam is, vooral omdat ‘hy te voren mijn met liefde
bij geweest is’; dat hij hem in zijn studiën zal raden en helpen, en vooral ‘tot
Godsaligheid vermanen’, en zijn best doen ‘hem van drinken, sweren, en andere
lichtvaardigheden af te trekken.’ De bijvoeging, dat hij dit doen zou, omdat de vader
‘sulkx op hem [was] begerende’, zoude doen denken, dat deze er eenigszins de
noodzakelijkheid van inzag.
In 1626 was hij, blijkens een lofdicht op zijn Melissa, doctor in de beide rechten.
Uit een gedicht zien wij, dat Beets als fiscaal naar West-Indië gegaan is, in welk
jaar is niet zeker, maar het feit, dat zijn verzen bijna alle uit zijn jongeren tijd zijn,
doet veronderstellen, dat dit niet lang na zijn promotie zal geweest zijn.
In 1626 heeft hij een blijeindespel Melissa uitgegeven, een tooneelwerk, dat niet
veel aanlokkends heeft, alleen de comische rol is niet onaardig. In de voorrede zegt
hij: ‘Mijn jaren ..., die noch niet veel zijnde, met geen mannelijk verstant begaeft
zijn’. Waarschijnlijk is hij in 1630 (24 Nov.) gehuwd; indien althans op hem zelf doelt
een bruiloftsdicht op Tyter en Daphne. Bij dit gedicht staan niet de werkelijke namen,
zooals bij verscheidene andere; daarbij gebruikte hij die beide namen ook in andere
gedichten voor zich en zijn meisje, terwijl erin vermeld wordt, dat de bruigom reeds
naar verre landen geweest is, waar hij ‘zagh als een gouwen vlinder’, en een ‘lange
sleep van dienst'bre slaven’ had, wat zeer goed zou kunnen slaan op zijn verblijf in
W.-Indië (Brazilië). De lof, die er in toegezwaaid wordt aan den bruigom, zou dan
echter eer doen denken, dat het gedicht niet van Beets zelf was, maar van een
vriend, en tusschen de zijne geraakt, wat te eer mogelijk is, daar ze eerst na zijn
dood verschenen. Is dit alles zóó, dan zou hierdoor zeer waarschijnlijk worden mijn
veronderstelling, dat het tooneelstuk Daphne, ook eerst na zijn dood uitgegeven,
waarin ook Daphne en Tyter de hoofdrollen spelen, een stukje autobiographie bevat.
Uit kleinere versjes zien wij, dat Beets zijn latere bruid reeds liefhad voor hij ging
studeeren, en dat zij niet altijd zoo vriendelijk was, als hij wel gewenscht had.
Daphne, of Boschvrijagie is verdeeld in drie deelen, waarvan het eerste en tweede
Blijhoopspel, het derde Blijeindspel heet.
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De volgende feiten komen er in voor: Tyter gaat een zeereis maken, en hoopt haar
terug te vinden. In 't tweede deel klaagt in den vreemde een herder (Tyter), dat
Dahpne, een herderin in 't land van zijn herkomst, hem niet mint; in 't derde deel
komt Tyter terug, en na een kwestie van laster, die wordt opgelost, komt het tot een
goed eind tusschen Daphne en Tyter. Ligt hieraan zelfgeschiedenis ten grondslag,
dan zou de Daphne gemaakt zijn tusschen het verschijnen van de Melissa en het
jaar 1630; en wel elk deel op een verschillend tijdstip.
Omtrent zijn verder leven is weinig bekend. Reeds in zijn studietijd was hij blijkbaar
op familiaren voet met Vossius; bij zijn overlijden in 1667 was hij Ordinaris Advocaat
der Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier. Zeer vleiend was het
grafschrift, dat in de Groote Kerk te Hoorn geplaatst werd: ‘Die als apol in dicht, en
Baldus waer in pleyt, Die 's bij apol in 't ligt, en 't lijff hier onder leyt.’ Na zijn dood
gaf zijn schoonzoon Dr. F. A z . P i ë n s zijn gedichten uit, waarachter hij eenige
brieven liet volgen van Beets, Hogerbeets, en anderen, die den bundel zeer belangrijk
maken, en een grooter belangstelling in den dichter Beets wekken, dan zijn gedichten
zouden kunnen doen. In het jaar daarop volgend liet de uitgever nog eenige brieven
volgen, in hetzelfde formaat, en tevens een nieuwen algemeenen titel voor het
geheel plaatsen. Omtrent den inhoud van den bundel kan het oordeel niet heel
gunstig zijn, het beste zijn nog eenige gedichtjes aan zijn meisje, en een wat Ianger
vers op den tulpenhandel (‘Bol-worm’) dat onze belangstelling wekt door 't onderwerp,
en vrij leesbaar is. Hoewel de titelbladen der verschillende gedeelten van de
Dichtkonst het jaar 1668 en 1669 dragen, moet de dood van Beets toch in 1667
gesteld worden, daar de voorrede van Piëns voor het 1e gedeelte van Daphne
gedateerd is 25 Nov. 1667. Daar een lofdicht op de Mengeldichten en de Melissa
bij Beets' leven schijnt gemaakt, zou men moeten aannemen, dat de in de Dichtkonst
een afzonderlijk deel vormende en van een afzonderlijk titelblad voorziene
Mengeldichten bij zijn leven, beide in 1626 of daaromtrent uitgegeven zijn. Al wat
van Beets' werken bekend is, vindt men dus vereenigd in den bundel, zooals die
ten slotte tot stand kwam met op den titel: M r . J o h a n B e e t s Dichtkonst van
verscheide stoffen; waar achter bijgevoeghde Brieven van R. Hogerbeets en andren,
Rakende den Auteur en vrunden, zijn toegepast (Hoorn 1669).
Zie: A b b i n g , Gesch. d. stad Hoorn 100-105; d e z ., Bekn. Gesch. d. stad Hoorn
98; K a l f f , Letterk. V, 101, 109 en 140; t e W i n k e l , Ontwikkelingsg. Lett. II, 29.
C.H.Ph. Meijer

[Beets, Dr. Nicolaas]
BEETS (Dr. Nicolaas), geb 13 Sept. 1814 te Haarlem, overl. te Utrecht 13 Maart
1903. Zijn ouders waren de verdienstelijke apotheker en scheikundige M.N. B e e t s
en M.E. d e W a a l M a l e f i j t . Van de 6 broeders en zusters vermelden wij alleen
de oudste, D o r o t h e a P e t r o n e l l a , de Serena zijner verzen, later de echtgenoote
van den uitgever Bohn. Hij bezocht de school van meester Koning; bij zijn opvoeding
speelde zoowel de ‘leerwijze van Prinsen’ als de Brave Hendrik van Anslijn een rol,
terwijl hij later de klassieken leerde kennen onder leiding van Dr. P. Epkema. Reeds
vroeg ontwaakte het dichterlijk talent van den knaap: de indrukken der natuur in
‘Hollands tuin’, de poëzie van Bilderdijk, de engelsche litteratuur die hem in het
gezin van een engel-
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schen makker (Lockhart) bekend werd: dit alles werkte samen om hem tot navolger
der romantische poëzie dier dagen te maken. Onder de Engelschen boeiden hem
vooral W. Scott en Byron. Maar reeds uit 1832 is zijn oorspronkelijk Veld-viooltjen
(later omgewerkt als het Maartschviooltje). Van 1833-1839 was hij student te Leiden,
onder van der Palm, Clarisse, van Hengel. Van zijn medestudenten vermelden wij
Hasebroek, Gewin, Bakhuizen van den Brink, Kneppelhout, van Foreest, Scholl van
Egmond, Beijnen; met de meesten bleef hij voor 't leven verbonden. Het clubje
vertegenwoordigde litterair talent, bekendheid met vreemde litteratuur, nieuwere
kunstvormen, aan de brave geleerden van Leiden vreemd, in hun oog veelal
roekeloos, gelijk dan ook J. Geel een spotstukje schreef tegen Beets' opstel
Vooruitgang. Rijk is de litteraire oogst van Beets in deze jaren; de reeks van
dichterlijke verhalen: José (1834), de Masquerade (met de strofe aan de romantiek),
Kuser, Gwy de Vlaming, Ada van Holland (1840); daarnaast een groot aantal van
gedichten en vertalingen. In zijn poëzie heerschte voor een deel een sombere,
‘mijmerzieke’, ziekelijke stemming, de mode dier dagen, waarmede Beets in zijn
opstel de Zwarte tijd brak. Dat zijn oog voor de werkelijkheid en een gezonde zin
hem inmiddels niet begeven hadden bewezen wel de Liedekens in den volkstoon
door hem 1840 in den Enkhuizer Almanak geplaatst en de opstellen in proza in
beschouwenden, beschrijvenden, verhalenden trant meest in zijn studententijd
ontstaan en waaruit de Camera obscura zou groeien. De eerste uitgaaf is van 1839,
de 3e, vermeerderd met de Familie Kegge, Gerrit Witse, 's Winters buiten, van 1851,
bij de vierde van 1854 kwamen nog verspreide stukken en de 12 ‘schetsen’ waarvan
elf in 1842 in de Nederlanden verschenen. Over de beteekenis van H i l d e b r a n d 's
Camera voor de nederlandsche letterkunde kunnen wij hier niet uitweiden. Tot het
einde van zijn leven heeft Beets zijn zorgen aan dit boek gewijd, de drukproeven
van den 22en druk liepen toen hij stierf, de firma Bohn heeft in 1909 den 25en druk
laten voorafgaan door uitspraken van tal van Nederlanders die van hun bewondering
en dankbaarheid getuigen. In 1839 promoveerde Beets summa cum laude met een
dissertatie de Aeneae Sylvii, qui postea Pius papa Secundus, morum mentisque
mutationis rationibus. In October 1840 betrok hij de pastorie van Heemstede, na
een maand te voren gehuwd te zijn met A l i d a v a n F o r e e s t , de Aleide zijner
verzen. Het dorp Heilo bij Alkmaar, waar de familie van Foreest het Witte huis
bewoonde, en nog bewoont, waar zijn vriend Jonathan Hasebroek in de pastorie
vaak een kring van letterkundigen bijeenbracht, tot welke ook mejuffrouw Toussaint
behoorde, heeft in 't leven van Beets een groote rol gespeeld; daar vond hij later
ook (1859) na den dood zijner eerste gade (1856) in een jongere zuster (J a c o b a
E l i s a b e t h ) de tweede. De ontwikkeling van Beets te Heemstede is een andere
geweest dan zijn academische roem had doen verwachten. Wel was zijn eerste
pennevrucht van daar een levensschets van den grootvader zijner vrouw, van der
Palm, maar overigens keerde hij zich al meer af van litterarische bezigheden. Zijn
Muze dichtte al schaarscher. Het instrument door hem in de Camera bespeeld,
achtte hij voortaan beter te kunnen gebruiken, de tijd van het ‘incidere ludum’
waarover zijn motto sprak, scheen aangebroken. en of het ‘non lusisse pudet’ nog
altijd bij hem gold,
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betwijfelde men; toch werden de ‘nieuwe vertooningen’ der Camera, die in portefeuille
waren, en eerst 1851 er uit kwamen, althans niet vernietigd. In deze jaren kwam hij
tot dieper inzicht in, warmer gevoel voor het evangelie dat hij preekte; dit uitte zich
in vormen van belijdenis krasser, soms smakeloozer (de Kruiswoorden 1843) dan
men later van hem zou hooren; maar zeer ten onrechte werd hij door de
onverdraagzame liberalen dier dagen tot de ultra's de drijvers gerekend. Wel had
hij zich aangesloten bij den kring van 't Reveil, was bevriend met da Costa, Willem
de Clercq, - men zie de fraaie verzen aan beiden - schoon hij lang niet in alles met
hen meeging, behoorde hij tot den kring van de ‘Vrienden der waarheid.’ Zonder dit
verleden te Heemstede ooit te verloochenen, heeft Beets bij rijper oordeel en vaster
eigen leven meer evenwicht van geest erlangd. Theologisch gesproken: tegen den
invloed der engelsche methodistische vroomheid begon allengs de duitsche, toch
eenigszins anders getinte, van R. Stier op te wegen, en steeds meer zou Vinet zijn
leidsman worden en hem tot erkentenis en bezit van zijn eigen persoonlijke gaven
brengen. Het jaar 1848 toonde deze kentering of liever deze faze zijne ontwikkeling.
Toen gaf hij een nieuwe uitgaaf zijner Dichterlijke verhalen. Toen begon hij met zijn
Stichtelijke uren, waarvan met pauzen 9 à 10 deelen (eigenl. 9 deelen onder dezen
titel maar een 10e dat er bij behoort) in den loop der jaren (tot 1891) het licht zouden
zien. Vooral de eerste reeks (4 bundels tot 1851) werd en bleef het stichtelijk voedsel
van talloos velen. Nu kon men ook niet meer klagen dat de letterkundige was
ondergegaan; zoowel in stijl als door breede en diepe menschenkennis heeft deze
arbeid blijvende waarde. Daarnaast begon ook de dichtader opnieuw te vloeien; de
dichter zelf meende dat met de poëzie, die hij 1853 bijeenbracht onder den titel
Korenbloemen hij pas ten volle meester was geworden over zijn speeltuig. De lijst
van grootere en kleinere uitgaven in proza en poëzie groeide in de latere jaren te
Heemstede belangrijk aan. Daarvan zij genoemd: Fantasie en werkelijkheid met
betrekking tot het openbaar onderwijs, ‘openlijk schrijven’ aan dr. H.J. Spijker pred.
te Amsterdam 1852; een brochure, waarin de bekrompenheid van het zelftevreden
liberalisme der periode van 1848 met zegevierende ironie is geteekend, gelijk een
20 jaar later in de opstellen van A. Pierson uit zijn Heidelberger periode; Paulus een
geïllustreerde biografie van den Apostel, meest naar engelsche beschrijvingen, het
boek bracht het tot 5 drukken; - de voorrede aan den lezer van het tijdschrift Ernst
en Vrede in 1853 verschenen onder redactie van Beets, I.J. Doedes en D. Chantepie
de la Saussaye; jaren daarna leefde de herinnering daarvan nog bij Beets toen hij
in Februari 1874 bij het graf van de la Saussaye dien teekende als ‘een hart vol
ernst, als 't hart moet zijn, van hen die naar den vrede jagen.’
Inmiddels had Beets zijn koperen bruiloft te Heemstede al gevierd. Hij had nu en
dan voor een beroep bedankt, o.a. naar Middelburg, en het aanbod van een
professoraat in de Kaapkolonie afgewezen. Eindelijk in 1854 kwam het beroep naar
Utrecht dat hij aanvaardde. Hij zou er bijna 50 jaar wonen in het ruime huis in de
Boothstraat met den grooten tuin; als predikant tot 1875, daarna als hoogleeraar,
sedert 1884 rustend.
De eerste jaren te Utrecht hebben Beets donkere dagen gebracht van ziekte en
verlies. Na de geboorte van het 9e kind bezweek de moeder
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van het gezin; eenige jaren daarna 1857 moest de vader zijn veelbeloovenden
oudsten zoon M a a r t e n zien heengaan Eerst in 1859 bracht de tweede vrouw
weer gezelligheid in het groote gezin; ook van haar had Beets nog 6 kinderen,
zoodat het geheele getal tot 15 klom. Hij verloor echter in den loop der jaren een
viertal zonen, en in één jaar (1878) twee volwassen dochters, C o o s j e (die met
haar neef van Foreest gehuwd was) en J e a n n e t t e . Al deze gebeurtenissen,
gelijk ook het geluk van het huiselijk leven, zijn door de poëzie van den vader, die
daarbij zoo echte tonen wist aan te slaan, overvloedig bekend.
Te Utrecht heeft Beets zoowel als prediker zijn ouden roem gehandhaafd als op
menig gebied zijn invloed laten gelden. Aan de geestelijke belangen zijns volks
heeft hij blijvend deel genomen. Maar van de kerkelijke partij, tot welke men hem
in de eerste periode te Heemstede rekende, is hij steeds losser geworden. Kerkelijke
manifesten en maatregelen, het geheele partijwezen waarvan zij uiting zijn, stond
hem steeds meer tegen. De politieke richting, die toen reeds aanspraak maakte om
alle christen-belijders te vereenigen, was de zijne steeds minder. Ja, zijn verzet
tegen Groen van Prinsterer is bij oogenblikken zoo fel geweest, dat hij diens streven
om de openbare school ten behoeve der bijzondere te ontkerstenen ‘misdadig’ heeft
genoemd. Hij bleef staan op het standpunt van de ‘christelijke’ deugden der
schoolwet, en bewoog zich in de richting van het ministerie van der Brugghen.
Minder theologisch werkende dan D. Chantepie de la Saussaye was hij diens besliste
geestverwant in wat door hemzelf als de ‘ethisch-irenische’ richting was gekenschetst.
Met O.G. Heldring te Hemmen werkte hij in den arbeid der christelijke philanthropie;
na diens dood was hij het die den opvolger als directeur der Zettensche gestichten,
H. Pierson inleidde. Bij den overvloedigen arbeid door Beets op menig gebied
geleverd, moet het verbazen dat men hem den naam heeft gegeven van zich
onverschillig, wijs en voorzichtig, steeds buiten schot te houden en terug te trekken
van veel. In dit oordeel sprak de teleurstelling der velen die Beets niet konden
overhalen tot hun kring en zijn naam niet konden verbinden aan hun maatregelen;
het was de wraak dergenen die niet dulden dat een man op wien men meent te
kunnen rekenen zelfstandig is en op zijn eigen wijze spreekt en handelt.
Ook zijn letterkundige roem stak velen in de oogen. Meer dan in vroegere perioden
van zijn leven heeft Beets zich te Utrecht aan de beoefening van taal en letteren
gewijd. Voor het groote Woordenboek, tot welks instandkoming hij op de congressen
had medegewerkt, leverde hij zijn aandeel. Neologismen en allerlei taalbederf
bestreed hij in tal van opstellen. Studiën over Vondel, Tollens, de
Paradijsgeschiedenis en de Nederlandsche dichters en tal van andere verzamelde
hij in zijn Verscheidenheden. Daar vindt men ook die bekende lezingen (Beets hield
veelal een geheele wintercampagne door het land) over het doen door laten en over
het populaire. Aan de uitgaaf van dichters: Staring, Bogaers, Anna Roemers wijdde
hij zijn zorgen. Ook aan de poëzie bleef hij tot zijn hoogen ouderdom getrouw. Op
de Korenbloemen volgden Madelieven, daarna Najaarsbladen, Winterloof, eindelijk
Dennenaalden, in 't geheel elf bundels. Onder de verscheiden tonen die daarin
klonken: huiselijke, schaarscher natuurpoëzie, ook veel stichtelijke en
gelegenheidsverzen, kwam het oud-hollandsch genre van spreuken, epigrammen
steeds meer op den voor-
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grond. Beets heeft er in uitgemunt, vroomheid en wijsheid op eigenaardige, zeer
persoonlijke wijze vereenigend, de gevoelvolle vriend met een hart voor velen en
voor veel, en daarbij nog altijd de ironische opmerker.
Een grondtoon in al zijn werken, dichten, spreken was de vaderlandsche. ‘Een
christen en een Nederlander’: dit wilde hij bovenal zijn en is hij in waarheid geweest.
Zijn 70e jaardag 13 Sept. 1884 is een nationale feestdag geweest. Zijn liefde tot het
Oranjehuis was warm en is zoowel door Willem III als door Koningin Wilhelmina
erkend en beantwoord.
De laatste 9 jaren van zijn ambtelijk leven was hij hoogleeraar te Utrecht. Zijn
onderwijs in kerkgeschiedenis en christelijke ethiek was rijpe vrucht van lectuur en
vooral van levenservaring, en als zoodanig door zijn studenten dankbaar
gewaardeerd. Aan deze periode heeft onze letterkunde de twee fraaie redevoeringen
te danken Karakter, Karakterschaarschte, Karaktervorming (1875) en Groote mannen
en ware grootheid (als rector magnificus 1878).
Nog ruim 18 jaren van werkzame rust bracht hij te Utrecht door, alleen belemmerd
door ooglijden; en 13 Maart 1903 is hij ontslapen. Bij zijn graf legden Prof. v a n
d e r W i j c k voor de Universiteit, dr. B r o n s v e l d voor de Kerk, Jhr. J. R o ë l l
namens de vrienden getuigenis af van de dankbaarheid en vereering van Nederland
voor dezen man die in zoo menig opzicht vertegenwoordiger en sieraad was geweest
van zijn volk.
De ‘volledige lijst’ der geschriften van Beets, met zorg bijeengebracht door Mr.
D. B e e t s en Mejuffrouw A. B e e t s (zij beslaat 54 pagina's) vindt men in P.D.
C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Het leven van Nicolaas Beets (Haarlem 1904;
2e druk 1906); J. D y s e r i n c k had in de Gids Dec. 1881 een belangrijk opstel
gegeven over Hildebrands Camera obscura, een vermeerderde druk verscheen
afzonderlijk 1882; G. v a n R i j n bibliothecaris van Rotterdam, zette een zeer
uitvoerige levensbeschrijving van Beets op 't getouw, waarvan in 1910 't eerste deel
(579 pag.) verscheen. Voor de volgende 3 à 4 deelen was veel materieel verzameld,
waar waarschijnlijk een vriend van den inmiddels overleden schrijver nog iets van
zal kunnen ter perse leggen.
Zijn portret is gegraveerd door J.C. Lange, D.J Sluyter, gelithographeerd door
A.J. Ehnle, Jan Veth, enz.
Chantepie de la Saussaye

[Beets, Pieter]
BEETS (Pieter), geb. 8 Maart 1727 te Hoorn, overl. 25 Aug. 1776 te Altona,
afstammeling van J a n C o r n e l i s , in 1570 te de Rijp wonende, vanwaar hij wegens
de geloofsvervolgingen vluchtte naar Beets, alwaar hij zich in een hooiberg verstopte.
Naar dit avontuur noemde de familie zich voortaan Beets. Zijn opleiding tot
doopsgezind leeraar ontving hij te Amsterdam bij prof. P. Smidt. Na in 1752 te
Medemblik tot proponent te zijn aangesteld, werd hij in 't zelfde jaar te Middelharnis
beroepen. Hij stond achtereenvolgens te Aardenburg (1753), Almelo (1756), en
Altona (1771). In deze laatste plaats richtte hij in 1774 met goedkeuring van de
deensche regeering een bijzondere school voor jongelieden op. Hij behoorde tot
de deputatie der Doopsgezinden in Overijsel, die in 1766 prins Willem V bij zijn
bezoek aan Kampen verwelkomde. Hij schreef Afscheidsrede te Almelo en intreerede
te Hamburg (Hamb. 1771), Schetsen van leerredenen (Hamb. 1777), Geestelijke
liederen (Hamb. 1777), XXX Nagelaten Predikaties, met een voorrede van ds. C.
R i s , 2 dln., (Hoorn 1778-79). Zijn ambtge-
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noot G. K a r s d o r p schreef: Het character van wijlen den Eerw. P. Beets (Altona
1776). Deze streng-behoudende of zonistische leeraar heeft aanteekeningen
nagelaten over de geschiedenis der Doopsgezinden die door S. Blaupot ten Cate
zijn gebruikt. Tot zijn familie hebben behoord P i e t e r J a n s z . B e e t s , die van
1682 tot 1710 oudste bij de Zon te Amsterdam was en als zoodanig ook te
Hamburg-Altona den doop heeft bediend - schrijver van: Leerrede op Michiel
Fortgens (Hoorn 1695) - en vermoedelijk ook D i r k F r e d e r i k s e B e e t s , schipper
te Edam, die door den doopsgezinden kerkeraad aldaar in 1717 onder tucht werd
geplaatst wegens het voeren van eenige kanonnen op zijn schip.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. d. Doopsg., Groningen, I, 171-172; Doopsg.
Bijdr., Register 1912; Archief Doopsg. Gem. te Amst.; B.C. R o o s e n , Gesch.
Mennon. Gem. Hamburg I, 60, II, 7, 50, 64-71.
Vos

[Beets, Pieter Pietersz.]
BEETS (Pieter Pietersz.), zoon van den voorgaande. Na te Groningen te hebben
gestudeerd, en op verschillende plaatsen leeraar der Doopsgezinden te zijn geweest,
werd hij leeraar te Hamburg-Altona. Hier leidde hij, evenals zijn vader had gedaan,
jongelieden voor het predikambt op, wat hij na 1789 te Zaandam voortzette.
Daarmede voorzag hij in de opleiding der behoudende proponenten, terwijl de meer
vrijzinnigen te Amsterdam aan de kweekschool studeerden. In 1801 werd hij voor
't departement Texel schoolopziener. Hij overleed in 1813 te Zaandam. Hij schreef:
Onderwijs in den godsdienst (Gron 1788), Korte verhalen voor kinderen, 2 dln. m.
pl. (Dordr. 1800), Drie leerredenen over de gelijkenis van den Verloren Zoon (Amst.
1802), De vriend der jeugd 3 dln. m. pl. (Amst. 1803) (in 1827 door G. v a n
S a n d w i j k herdrukt), Handleiding tot onderwijs in de Chr. godsdienst (Amst. 1806).
Vos

[Beets, Hendrik van der]
BEETS (Hendrik v a n d e r ), geb. te Amsterdam omstr. 1625, gest. 2 Aug. 1697 te
Antwerpen. Te Rome in de Societeit van Jezus getreden (10 Nov. 1645) keerde hij
spoedig naar de zuidelijke Nederlanden weder. Na zijn priesterwijding was hij als
missionaris in verschillende plaatsen van Noord-Nederland o.a. te Vianen,
Wijk-bij-Duurstede en Langenbroek werkzaam, tot hij naar Leiden werd overgeplaatst,
waar hij omstreeks 14 jaar verbleef. Met zooveel ijver bevorderde hij aldaar het
katholieke leven, dat de predikanten in 1675 zich bij de Staten beklaagden, omdat
de katholieken hun kerk aan de Pieterskerkgracht verruimden en er zelfs Jezuleten
preekten en de Mis deden. Van 1683-1686 was v.d.B. overste der nederlandsche
Jezuïetenmissie en kwam als dusdanig in een onaangename verhouding tot den
apost. vic. Mgr. van Neercassel. In 1686 keerde hij voorgoed naar de Zuidelijke
Nederlanden weer, waar hij nog eenige voorname posten der Orde waarnam.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht II, 458; Bijdr. Bisd. Haarlem II, 80; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Behr, Johan Martin]
BEHR (Johan Martin), geb. omstreeks 1776. In 1792 trad hij als cadet in dienst bij
een regiment Zwitsers, in dienst van de Republiek. 5 Aug. 1798 tot 2den luitenant
aangesteld bij het 3e Bataillon Jagers werd hij op 19 Sept. 1799 tot kapitein
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bevorderd wegens zijn moedig gedrag tijdens de gevechten bij Schoorldam, tegen
de Russen en Engelschen. Als kapitein, toegevoegd aan den generaal Dumonceau,
maakte hij den veldtocht naar Ulm in 1806 mede. 1 Aug. 1808 benoemd tot kolonel,
comdt. van het 6e regiment infan-
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terie, onderscheidde hij zich met dat regiment in den oorlog in het noorden van
Duitschland (1809). Hij leidde de expeditie tegen het eiland Rügen en hielp onder
Gratien Stralsund innemen. In 1810 diende hij onder Dumonceau in Zeeland, in
1811-1815 in Spanje waar hij zich meermalen onderscheidde. 21 April 1815 tot
generaal-majoor bevorderd was hij tijdens den opmarsch van Napoleon commandant
van de vesting Bergen. 24 Nov. 1816 luitenant-generaal geworden werd hij 21 Dec.
1818 gepensionneerd.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 268, 274, 445; Mil. Spectator III, 135.
Eysten

[Beins, Dr. Hendrik]
BEINS (Dr. Hendrik), geb. 20 Jan. 1835 te Hoogezand en overl. 20 Sept. 1888 te
Groningen. Zijn vader, J a n F r e d e r i k B., was hoofdonderwijzer op eerstgenoemde
plaats en schreef o.a. een brochure: De sterke dranken en de cholera, benevens
watergeneeskundige voorschriften voor onmagt, zenuwzwakheid enz. (1854).
Hendrik B., ontving zijn opleiding voor de academische lessen op het instituut
van zijn oom Dr. L. Dikema (I, kol. 717), studeerde te Groningen in de medicijnen
en promoveerde 24 Juni 1858 op een diss. over de Galvanische polarisatie met
betrekking tot de leer der dierlijke electriciteit enz.; en wel met zoo schitterend gevolg,
dat hij gedurende twee jaren op rijkskosten de universiteiten van Berlijn en Parijs
mocht bezoeken. Hier kwam hij in kennis met Virchow, Alex. von Humboldt, Du Bois
Raymond e.a. beroemde mannen van dien tijd. Na afloop van deze
wetenschappelijke reis vestigde hij zich als arts te Groningen. De geneeskundige
praktijk beviel hem echter weinig; meer voelde hij zich aangetrokken door
voortgezette studiën op 't gebied van natuur- en scheikunde. Bijgestaan door zijn
broeder J a n F r e d e r i k B e i n s (geb. 29 Apr. 1841, overl. 7 Aug. 1913; hij was
van 1868 tot 72 leeraar in de wis- en natuurkunde aan het gymnasium te Assen,
maar wijdde zich sedert uitsluitend aan natuur- en scheikundige studiën), zocht hij
naar een beweegkracht die den stoom zou kunnen vervangen en ontdekte eindelijk,
dat dubbel koolzuur natrium, in gesloten vaten verhit, een gedeelte van het koolzuur
afstaat, zoodat men hieraan een willekeurige spanning kan geven. Op grond van
deze uitvinding, waarvoor in verschillende landen octrooi werd aangevraagd, ontstond
te Groningen de firma B e i n s , H o e n en C o r v e r , die een eenvoudig toestel
leverde voor 't bereiden van vloeibaar koolzuur. Tevens bedacht J.F. Beins een
toestel tot het brengen van minerale wateren in zoogenaamde kogelflesschen, die
vrij zijn van metaal en sinds langen tijd algemeen gebruikt worden. Tal van jaren
hielden de gebroeders H. en J.F. Beins zich onverdroten ook met andere
onderzoekingen bezig, o.a. met het plan om gecomprimeerd koolzuur als
beweegkracht aan te wenden. Zelfs beproefden zij, ter toepassing van dit denkbeeld,
een onderzeesch schip te doen bouwen, waarvoor zij in 1868 in den Haag een
ontwerp bij het Ministerie van Marine indienden. De zaak werd onderzocht, vond
veel bijval, maar leverde toch niet het gewenschte resultaat.
Als geschriften van Dr. H. Beins vinden wij vermeld: Spierarbeid en voedsel. Een
bijdrage tot de voedingsleer (1864); Compendium voor vrouwenziekten. Uit het
Duitsch van G.A. B r a u n (1864) en Het acute gewrichtsrheumatisme. Uit het Duitsch
van H. L e b e r t (1862; 2de dr. 1873).
De jongere broeder J.F. Beins, schreef o.a.: Het koolzuur, zijne eigenschappen,
bereiding en toepassingen (1875 e.v.).
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Zie over beide broeders: Zeitschrift für die gesammte Kohlensäure- Industrie, red.
M. W e n d e r , 10 Febr. 1900.
Zuidema

[Beka, Gualtherus de]
BEKA (Gualtherus d e ), rechtsgeleerde, geb. te Beek, nabij Helmond, overl. te
Brussel 18 Mrt. 1517. De naam de Beka ontleende hij aan zijn geboorteplaats; zijn
eigenlijke naam was d e L e e u w e . Hij verwierf den magistersgraad, werd licentiaat
in de beide rechten en 8 Oct. 1498 te Leuven doctor utriusque juris. In 1495 werd
hij hoogleeraar te Leuven en doceerde de Pandecten, sinds 1502 was hij professor
primarius legum. 28 Febr. 1486 was hij tot dictator der universiteit gekozen, terwijl
hij driemaal tot rector gekozen werd (Febr. 1495, Aug. 1501 en Febr. 1509). Bij
testament stichtte hij 4 beurzen in de leuvensche universiteit. Hij werd te Leuven
begraven, waar een gedenksteen zijn naam vereeuwigt.
Zie: R e u s e n s in Biogr. Nat. de Belgique V, 378; Analectes pour servir à l'hist.
eccl. de la Belgique XX (1886) 57, 58, 121; XXVII (1898) 308, 309, 310, 361, 362;
J. d e W a l , Collectanea (hs. univ. bibl. te Leiden) IV, 155.
van Kuyk

[Bekerke, Mr. Jan van]
BEKERKE (Mr. Jan v a n ), zoon van Mr. J a n v.B., overl. te Middelburg in 1569,
studeerde o.a. te Orleans in de rechten, behoorde daar in 1532 tot de officiarii der
germaansche natie, keerde naar zijn geboorteplaats Middelburg terug, werd
procureur bij de suppoosten van den Grooten Raad, klerk van de weeskamer, en
als zoodanig wegens klachten in 1552 ontslagen. 20 Maart 1556 werd hij
aangenomen tot pensionaris van Middelburg op 24 pond vlaams 's jaars en
bekleedde dit ambt tot zijn dood.
Zie: H.M. K e s t e l o o , Stadsrekeningen van Middelburg, in Archief uitg. door het
Z. Gen. der Wetenschappen; J.H. de S t o p p e l a a r , Inventaris oud-archief
o

Middelburg (Midd. 1883) n . 2190, 2204, 2214; Bijdr. Hist. Gen. XXXIV (1913) 310.
van Kuyk

[Bell, Frederik Wilhelm Bernard van]
BELL (Frederik Wilhelm Bernard v a n ), geb. 15 Juni 1822 te Rotterdam, overl. 28
Mei 1896 te Utrecht. Na zijne studiën te Leiden voltooid te hebben met promotie op
eene dissertatie over de beide N. T.ische woorden voor Openbaring, was hij
achtereenvolgens predikant te Noordwijkerhout, Hoorn en Amsterdam, vanwaar hij,
overtuigd modern, in 1872 naar Groningen vertrok, om er het hoogleeraarsambt te
aanvaarden met eene, veel besproken, rede over Het karakter der onafhankelijke
theologie. Hij mocht er tot het najaar van 1892 werkzaam blijven.
Had hij reeds als student tweemaal eene prijsvraag beantwoord over N. T.ische
onderwerpen, De redevoeringen van Petrus in de Handelingen en De laatste pericoop
van Marcus, ook als hoogleeraar bleef hij zich op dit gebied bewegen. Maar meer
trokken hem wijsgeerige studiën in modernen zin aan, waarvan vooral het Theol.
Tijdschr. de vruchten plukte. Groot was zijne ingenomenheid met den Göttingschen
hoogleeraar Lotze en diens anthropologische studiën. Een werk over de ethiek is
niet voltooid. Van het Haagsch Genootschap was hij sedert 1868 bestuurder. Hij
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was gehuwd met J o h a n n a B r o w n en te Groningen algemeen bemind om zijn
vriendelijk karakter en zijn groote humaniteit.
Zie: R o v e r s in Levensb. Letterk. 1897, 21, met bibliografie en karakteriseering
van eenige geschriften; B e r l a g e in Theol. Tijdschr. Juli 1896, 451.
Herderscheê

[Beloys, Johannes Cornelii van]
BELOYS (Johannes Cornelii v a n ) of B e l o s i u s , is waarschijnlijk geboren te
Middelburg. Als Zelandus werd hij 5 Sept. 1580 - tegelijk
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met P e t r u s C o r n e l i i B e l o y s , die wel zijn broer zal zijn geweest - te Leiden
ingeschreven. In Mrt. 1589 geëxamineerd door de classe Walcheren, heeft hij zich
eerst eenigen tijd bezig gehouden met het geven van onderwijs. Vervolgens is hij,
volgens B o r g e r van 1593-1596, volgens v a n A l p h e n van 1594-1597 predikant
geweest te Gapinge. Na daar - om onbekende redenen - zijn dienstwerk te hebben
neergelegd, heeft hij te Vlissingen zijn vroegeren arbeid waarschijnlijk weer opgevat.
Zoo doende is hij ook een der leermeesters van den beroemden Daniel Heinsius
geworden, die in verband daarmee aan hem en aan Olivarius een gedicht heeft
opgedragen: In Obitum Paludani dat hij in zijn studententijd te Franeker maakte.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (h.s. univ. bibl. te Amsterdam) in voce;
v a n A l p h e n , Nieuw- Kerkelijk Handboek 1909 Bijlage Q, 129.
van Schelven

[Bendinger, Philip Godfried]
BENDINGER (Philip Godfried), geb. in Nassau-Oesingen in 1736, gest. 2 Oct. 1811
te 's Hertogenbosch werd hier 23 Febr. 1780 benoemd tot lector in de oostersche
talen aan de illustre school, 2 Mrt. 1786 aangesteld tot praeceptor in de laagste
klasse der latijnsche en in 1804 tot praeceptor der derde school daarvan. Zijn zoon
P h i l i p G o d f r i e d B. was in 1815 praeceptor te Arnhem.
Zie: C.R. H e r m a n s , Gesch. der ill. en lat. scholen te 's Hertogenb. (Amst. 1852)
35, 55, 60.
de Waard

[Benningh, Laes R.]
BENNINGH (Laes R.), goudsmid en graveur te Leeuwarden, in 1679 aldaar in het
gilde opgenomen, overleden 23 Oct. 1717. Vervaardigde een penning met borstbeeld
en ter eere van Hendrik Casimier II, erfstadhouder van Friesland (v. L o o n III, 176,
2), een frieschen landdagspenning met borstbeeld van Johan Willem Friso (1708),
en een penning bij het aanvaarden van het muntmeestersschap van H. Cramer aan
de munt te Harderwijk. Van 1694 tot 1717 komt hij voor als ijzersnijder aan de munt
te Harderwijk; terwijl hij hoogstwaarschijnlijk dezelfde is als L u i s B e n n i n c k , die
de stempels maakte voor den emmerikschen muntmeester Willem van Harn en ook
voor den deventerschen muntmeester Petrus Sluijsken (Gelre XV, 395). Zijn
penningen zijn geteekend: L.B. en L.R.B.
Zie: d e V o o g t , Gesch. van het Muntwezen van Gelderland 167; d e V r i e s
e n d e J o n g e , Nederlandsche Gedenkpenningen verklaard I, 34; Obreen's Archief
II, pl. V.
van Kerkwijk

[Benningius, Johannes]
BENNINGIUS (Johannes), geb. te Amersfoort, overl. te Leuven 30 Jan. 1632. Hij
studeerde te Leuven, waar hij in 1594 doctoreerde in de beide rechten; ook was hij
Magister Artium. Hij was procurator-generaal van den Hoogen Raad van België te
Mechelen en in 1611 president van den Raad van Luxemburg. Hij schreef: Historia
Luxemburgensis (onuitgeg. H.S.).
Zie: V a l . A n d r . Bibl. Belg. 457; Fast. Acad Lov. 202; S w e e r t i u s , Athen. Belg.
395; M a t t h a e u s , Rer. Amersf. 55; F o p p e n s , Bibl. Belg. 578; B u r m a n , Traj.
Erud. 23; W i t t e , Diar. Biograph. ad an. 1632.
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van der Heijden

[Berch, H. van den]
BERCH (H. v a n d e n ), factor der leidsche rederijkerskamer ‘De witte Acoleye.’ In
Oct. 1613 hield deze onder zijn leiding een landjuweel, waarvoor hij een openingsspel
schreef, onderteekend met zijn naam en zijn spreuk: ‘Verbercht gheen const’ en
getiteld: Slecht rouw ontwerp, speelwys verclaert. Met een sonnet van zijn hand is
het afgedrukt in: Const-Riick Beroep ofte Ant-
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woort, op de kaerte uyt-gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden, onder
't woort Liefd' es t' fondament (Leyden 1614), maar verscheen later blijkbaar
afzonderlijk (zie Auctie Catalogus, Leempoel (Rotterdam 1772) 6). Voor het
rederijkersfeest te Kethel door de ‘Son-bloem’ 2-7 Aug. 1615 gevierd, leverde hij
een refrein (Der RedenRyckers stichtighe aenwijsinghe, van des Werelts
dwael-paden met hare verwerringe ... redenrijckelick vertoont binnen den Dorpe
vande Kethel (Schiedam 1616) 105, terwijl hij op hetzelfde feest een prijs verwierf
voor het ‘best pronunceeren.’
Ruys

[Berck, Henricus]
BERCK (Henricus), ook B a r c k of B o r c k , geb. te Zutphen 1531 of 1532, overl.
te Utrecht 1602. Deze is de laatste baliër of landcommandeur geweest van de Sint
Jansorde hier te lande. Nog over een tiental commanderijen had hij het oppertoezicht.
Als landcommandeur stond hij tevens aan het hoofd van het Sint Catharijne convent
te Utrecht, dat onder Karel V naar een terrein tusschen de Zuilenstraat en
Catharijnesteeg was verlegd. Ridderlijke oefeningen werden sinds lang niet meer
in de huizen der Sint Jansheeren van ons vaderland verricht; alleen bracht men
jaarlijks nog de respons, een zekere som gelds, op aan den Grootmeester om te
voorzien in de belangen van het Heilige Land. Een ander gedeelte van hun
oorspronkelijke taak hadden de utrechtsche heeren echter wel aangehouden; voor
het verplegen van ‘alle miserabele personen’, ook al leden zij aan de pest, bleef
hun huis open staan. Het werd daarom het ‘Catharijne gasthuis’ geheeten en was
als zoodanig het oudste van de stad. Als conventualen waren de Johanniters
bovendien verplicht tot het koorgebed, zoowel des nachts als overdag, en hadden
zij tevens te zorgen voor de overige diensten in hun kerk. Hoewel sedert het
wegvallen der ridderlijke oefeningen de meeste Sint Jansheeren tot den ‘onadelijcken,
borgelijcken’ stand behoorden, was B. toch van adellijke afkomst. Te Zutphen
geboren, had hij de lagere school van Deventer bezocht, was in 1552 te Utrecht in
de orde van Sint Jan getreden, had daar theologie gestudeerd, ook onder Vairlenius,
die in het convent zelf zijne lessen kwam geven, en was in 1554 tot priester gewijd.
De meeste van laatst genoemde bijzonderheden zijn ontleend aan een proces, dat
de Regeering tegen hem heeft gevoerd. Aanleiding daartoe was zijn verkiezing tot
baliër in den nacht van 14 op 15 Aug. 1561. Nadat de baliër Willem van Heteren
onverwacht en zelfs ‘sonder sacrament’ was gestorven, hadden de conventualen
onmiddelijk en met algemeene stemmen den keukenmeester Hendrik B. tot diens
opvolger gekozen, vreezende, dat anders de Regeering zich in de keuze zou
mengen. Een pauselijk indult van 12 Juni 1412 gaf hun daartoe werkelijk het recht.
Later waren de overige commandeurs naar Utrecht gekomen en hadden, althans
het meerendeel van hen, zich bij deze keuze aangesloten. De landvoogdes betoonde
zich echter allesbehalve ingenomen met deze verkiezing; zij gelastte een gerechtelijk
onderzoek zoowel naar het karakter van den verkozene als naar de geldigheid der
keuze. De getuigenissen waren zoo gunstig voor B., dat de Regeering ten slotte in
Dec. 1561 haar placet heeft gegeven, al stelde zij daarbij ook eenige voorwaarden,
welke voor de toekomst moesten onderhouden worden. Wij ontmoeten den laatsten
baliër eerst wederom in 1572 als gastheer van den haarlemschen commandeur
Philips van Hogesteyn en één van diens conventualen, welke op 24 Juni van dat
jaar
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uit hun convent in de Sint Jansstraat waren verjaagd. Toen de landcommandeur
dat vernam, had hij hun een onderkomen aangeboden in het Sint Catharijne convent,
een daad van gastvrijheid welke te hooger moest aangeslagen worden, omdat de
haarlemsche heeren reeds in 1469 zich hadden losgemaakt van het verband met
de landscommanderij te Utrecht. Nadat Philips van Hogesteyn in 1573 naar Haarlem
had kunnen terugkeeren, zond hij aan den baliër uit dankbaarheid ‘een ruynpaert,
waart honderd vijf en twintig gulden.’ Van Heussen deelt een schrijven mede van
Aegidius de Monte, den tweeden bisschop van Deventer, gedateerd 9 Mei 1576,
waarbij deze zijn vriend, den baliër, uitnoodigt om naar Deventer te komen en hem
tevens een pastei toezendt. Moeielijke dagen braken voor B. aan, toen bij
raadsbesluit van 18 Juni 1580 de uitoefening van den R.K. eeredienst in alle kerken
en godshuizen van Utrecht werd verboden. Het is hem niettemin gelukt zijn kerk
voor den roomschen cultus te bewaren. Wel zijn reeds in datzelfde jaar 1580 de
klokken uit zijn convent weggenomen om te worden opgehangen in het nieuwe
torentje, dat op het dak van het raadhuis was aangebracht. Ook kreeg ‘mijnheer de
baliër’ op 29 Jan. 1582 van den magistraat in last de Sint Catharijne kerk voor
gedeputeerden van de stad te openen, want men wilde zich in het bezit stellen van
het kerkgebouw en in het ruime choor een bibliotheek opstellen. Daartegen is B.
toen in verzet gekomen met een request, waarschijnlijk zich beroepende op het
internationaal karakter van de ridderorde. Hoewel op 12 Maart 1582 dit request
werd afgewezen, met bevel binnen acht dagen de kerk in handen te stellen van de
gecommitteerden, heeft de baliër deze beschikking toch weten te verijdelen. Eerst
na zijn dood in 1602 is de Sint Catharijne kerk aan den katholieken eeredienst
onttrokken; de Staten van Utrecht hebben toen aanstonds het gansche convent
zich toegeëigend, volgens Dusseldorpius daartoe aangespoord door eenige
verwereldlijkte conventualen en commandeurs. Geen baliërs werden sinds meer
benoemd, wel echter tot aan het eind van de 18e eeuw z.g. ridders van Sint Jan,
eene loutere sinecure. Het hospitaal van Sint Catharijne bleef tot 1812 voortbestaan;
de kerk, aanvankelijk gebruikt voor een pakhuis van ijzerwaren, werd in 1622 voor
den gereformeerden eeredienst bestemd, in 1813 als garnizoenskerk aan de R.K.
afgestaan en is in 1853 verheven tot kathedrale kerk van het aartsbisdom Utrecht.
Zie: M a t t h a e u s , Analecta (ed. 1738) V, 956; v. H e u s s e n , Hist. Ep. Ultraj.
542; F r u i n , Uittreksel uit Fr. Dusseldorpii Annales, 315; v.d. M o n d e , Tijdschr. v.
Gesch. oudh. en statistiek I, 155; L i e f l a n d , Utrecht's oudheid 114; A l l a n , Gesch.
en beschr. v. Haarlem II, 283, 343; Archief aartsb. Utrecht, XXVII, 48; A r e n d v.
B u c h e l , Diarium 8.
Hensen

[Berge, Bernardus Gerardus ten]
BERGE (Bernardus Gerardus t e n ), te Alkmaar geb. 10 Sept. 1825, overl. 24 Nov.
1875, zoon van een goud- en zilversmid, oefende zich in de kunst bij zijn zwager
P l a s en schilderde, als deze, landschappen met vee en ook wel eens
stadsgezichten. Er bestaan vrij goede stukken van hem, maar toenemende
onmatigheid was van schadelijken invloed op zijn werk. In 1862 zijn uitgegeven 6
door hem op steen geteekende gezichten op Alkmaar. Zijn zuster J o h a n n a
F r a n c i n a huwde 10 Sept. 1854 met W i l l e m V e s t e r .
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905) 6.
Bruinvis
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[Bergh, Mr. Adriaan van den (1)]
BERGH (Mr. Adriaan v a n d e n ) (1), geb. te Nijmegen 11 Maart 1725, overl. 5 Juni
1787; zoon van L a u r e n s v a n d e n B e r g h en C a t h a r i n a G e r a r d a v a n
A l t e n a , raad, schepen en burgemeester van Nijmegen, schepen voor het Rijk
van Nijmegen, hopman der burgerij, gecommitteerde ter Gedeputeerde Staten van
Gelderland, gecommitteerde namens Gelderland ter Staten-Generaal en der
Generaliteits rekenkamer, heemraad in Over-Betuwe, richter van Ubbergen.
Zijn portret bij Jhr. Mr. L. van den Berch van Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Adriaen van den (2)]
BERGH (Adriaen v a n d e n ) (2), utrechtsch rederijker en tooneelspeler uit de eerste
helft der 17e eeuw. Hij schreef twee treurspelen Jeronimo (Utrecht 1621), een
nederlandsche bewerking van T h o m a s K y d , The first part of Jeronimo, en The
Spanish Tragedy, die hij waarschijnlijk door engelsche komedianten in ons land zal
hebben zien opvoeren, en Treurspel van Polidoor (Utrecht 1622). Van beide stukken
weten we dat ze in 1621 en 1622 door de utrechtsche kamer ‘Wt-rechte liefde’
vertoond werden. Volgens T e n g n a g e l vervaardigde hij ook het tooneelspel
Andronicus, vermoedelijk eveneens een vertaling uit het Engelsch, dat echter niet
bewaard is gebleven; het werd blijkbaar door iemand anders op betere wijze
omgewerkt, een feit dat Tengnagel spottend vermeldt. Ook Jeronimo werd door een
onbekend dichter als Don Jeronimo, marschalk van Spanjen omgewerkt en bleef
tot ver in de 18e eeuw op het tooneel. Dezelfde Tengnagel vermeldt dat hij twee
dochters had, beiden aan het tooneel verbonden en dat hij zelf als tooneelspeler
verdienste had; hij schijnt een zwervend leven geleid te hebben, althans in 1645
speelde hij te Leiden in een reizenden troep. In de Amsteldamse Vrolikheit (Amsteld
1649), een liedboekje in 12mc obl., komen naast gedichten van andere
tooneelspelers als J. N o o z e m a n , ook eenige onbeteekenende liederen van hem
voor, die onderteekend zijn: ‘A.V.B. Uyt d'een in d'ander krijgh’, een spreuk die we
eveneens aan 't slot van zijn Polidoor vinden. Misschien kan hij ook de dichter zijn
van het door T i e l e (Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten no. 4853) als van
A. van den Bergh vermelde: Nassous Bedryf, of Heerlycke Daden. Bedreven sedert
het Jaar 1567 tot den Jare 1646 ... Is noch bygev... den Vreughdengalm over de
wonderlijcke Herstellingh van Karel Stuart (Dordr. 1660).
Zie: De Geest van Mattheus Gansneb Tengnagel, in d'andere werelt by de
verstorvene Poëeten (Rott. 1652) 19; J.A. W o r p , Geschiedenis van het drama en
het tooneel in Nederland (Gron. 1908) 2 dln. pass.
Ruys

[Bergh, Adriana van den]
BERGH (Adriana v a n d e n ), dochter van den voorgaande. Ze wordt gewoonlijk
als een der eerste vrouwelijke tooneelspeelsters in ons land beschouwd.
Van haar leven weten we alleen wat T e n g n a g e l van haar zegt: dat zij zeer
lichtzinnig van levenswijze was, en de minnares eerst van ‘Frans, de gek in 't spelen’,
de komiek van den schouwburg, die te gelijkertijd herbergier ‘op 't hoekje vande
Wortelmarkt, by de hal’ was, en daarna van Tengnagel zelf. Van haar zuster zegt
hij (in 1652) dat zij ‘speelt noch met vlijt.’ Deze is verder onbekend. Er is, o.a. door
W o r p en t e W i n k e l , beweerd dat zij dezelfde is als A d r i a n a N o o z e m a n ,
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echtgenoote van den in zijn tijd zeer bekenden tooneelspeler J a n N o o z e m a n .
Zij trad van April tot Sept. 1655 33 maal op, 19 Apr. voor het eerst in de
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titelrol van Ariane. Ook in 1658 en 1659 vinden we haar onder de optredende acteurs.
Aan haar droeg de uitgever P a u l u s M a t t h i j s z . in 1649 het door hem uitgegeven
werk: 't Uitnemend Kabinet vol Pavanen, Almanden, Sorbanden enz. (t' Amst. 1649)
op.
Zie: De Geest van Mattheus Gansneb Tengnagel, in d'andere werelt by de
verstorvene Poëeten (Rott. 1652) 19; Oud-Holland I (1883) 110, 212, 216; J.A.
W o r p , Geschiedenis van het drama en van het Tooneel in Nederland II (1908) 34,
35; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. II (1908) 456, 457;
Het Tooneel 1877, 235; C.N. W y b r a n d s , Het Amsterdamsch Tooneel van
1617-1772. (Utr. 1873) 85.
Ruys

[Bergh, Christoffel van den (1)]
BERGH (Christoffel v a n d e n ) (1), geb. te Nijmegen 31 Dec. 1639, ald. overl. 18
Juli 1719; zoon van Isaac (1) en Maria de Buissonet, burgemeester, schepen en
raad van Nijmegen (Raadsignaten 1672-1719), gerechtsman in het Neder-Rijksche
Wald, controleur van de Convoyen en Licenten binnen Nijmegen (Commissieboeken
der Vereenigde Nederlanden) 30 April 1708 en folio 895, 5 Mei 1711), kolonel der
burgerhopmanschappen te Nijmegen, hoogheemraad van Overbetuwe,
gecommitteerde ter Staten van Gelderland, gecommitteerde ter Staten-Generaal,
raad in de Admiraliteit van Holland en W. Friesland.
Hij huwde te Leiden 1 Jan. 1675 S a r a C r u c i u s (d e l a C r o i x ), (zie
Geslachtsregister Leidsch Regeeringsgeslacht Crusius), geb. te Nijmegen 2 Aug.
1651, overl. aldaar 10 Juni 1687, dochter van D i o n y s i u s C r u c i u s en M a r i a
H e y d a n u s (v a n d e r H e y d e n ).
Zijn en haar in 1684 door J. Victoors geschilderd portret bevindt zich bij Jhr. Mr.
L.v.d. Berch v. Heemstede te 's-Gravenhage.
Zie: Ned. Heraut II, 197.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Mr. Christoffel van den (2)]
BERGH (Mr. Christoffel v a n d e n ) (2), geb. te Nijmegen 22 Dec. 1702, overl. ald.
4 Juni 1762; zoon van Isaac (2) en jkvr. Cornelia van Leeuwen, ontvanger-generaal
van het Nijmeegsche Kwartier, provisor van het Burger Kinderweeshuis, hopman
der burgerij, rentmeester der broederschappen. Hij huwde aldaar 8 April 1725 A n n a
M a r t i n a v a n B e n t h e m , geb. te Nijmegen 17 Jan. 1700, overl. aldaar 18 Maart
1793, dochter van E d u a r d G o d f r i e d v a n B e n t h e m , brigadegeneraal en
A b i g a ë l v a n H o e c k e l u m t o t C r o n e s t e y n , dochter van Jonker W i l l e m
v a n H o e c k e l u m , burgemeester en hopman van Nijmegen, lid van de admiraliteit
op de Maze, gecommitteerde ter Staten-Generaal en A g n e t a F a g e l .
Zijn en haar portret bij Jhr. Mr. L.v.d. Berch v. Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Eduard Christiaan van den]
BERGH (Eduard Christiaan v a n d e n ), geb. te Nijmegen 22 Mei 1729 als zoon
van den voorg. en Anna Martina van Benthem, kapitein bij de Hollandsche garde,
kanunnik van het kapittel van den Dom te Utrecht, overl. aldaar en begraven in de
Buurkerk 11 Juni 1763; huwde te Utrecht 19 Maart 1758 J o h a n n a J a c o b a

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

v a n S o e s t d i j c k v a n C l o o n , geb. 17 Febr. 1740, overl. te Utrecht 29 Juli
1780, dochter van Mr. P h i l i p p u s J a c o b u s H e n d r i k v a n S o e s t d i j c k
v a n C l o o n , raad en schepen van Utrecht, hoofdofficier dier stad, drossaard van
Vreeswijk, domheer ter Dom, kanunnik van St. Marie en A n n a A g n e t a d e
W i j s . Zij hertrouwde 10 Maart 1777 te Nijmegen T h e o d o r e d e P é p i n baron
d u C a y l a , ko-
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lonel van een regiment ten dienste der Staten-Generaal.
Zijn en haar portret bij Jhr. Mr. L. van den Berch van Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Isaac van den (1)]
BERGH (Isaac v a n d e n ) (1), genaamd P o i r t m a n , geb. te Nijmegen 25 Maart
1595, ald. overl. 29 Sept. 1665; zoon van Laurens en Metta van Kessel (kol. 96),
rentmeester der geestelijke goederen (Raadsignaat 1617), gemeensman 1626,
rentmeester der stad Nijmegen 1638, hopman der burgerij, provisor van het Burger
Kinderweeshuls, raad en schepen van Nijmegen (Raadsignaat 1659-1665); hij
huwde aldaar 27 Sept. 1617 M a r i a d e B u i s s o n e t , geb. te 's Hertogenbosch
in 1599, overl. te Nijmegen 14 Juli 1669, dochter van G u i l l a u m e (markies) d e
B u i s s o n e t d e l a C a n e en K a t h a r i n a v a n B r e c h t .
Zijn en haar portret bij Jhr. Mr. L.v.d. Berch v. Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Isaac van den (2)]
BERGH (Isaac v a n d e n ) (2), geb. te Nijmegen 5 Aug. 1677, ald. overl. 28 Aug.
1728; zoon van Christoffel (1) en Sara Crucius, rentmeester der geestelijke goederen,
gecommitteerde voor het beheer der nijmeegsche fortificatiën, provisor van het
Groot Burger Gasthuis te Nijmegen, hopman van de burgerij, verdedigde in 1702
moedig Nijmegen tegen de Franschen (zie B o s s c h a Nederl. Heldendaden te
Land en A r k s t e é 123), begraven in de St. Stefanuskerk; hij huwde te Hees 21
Febr. 1702 jkvr. C o r n e l i a v a n L e e u w e n , geb. te Nijmegen 2 Nov. 1675,
overl. aldaar 2 Oct. 1753, dochter van J a n v a n L e e u w e n uit het geldersch
riddermatig geslacht v a n L e e u w e n , raad, schepen, burgemeester en hopman
van Nijmegen, gedeputeerde ter Staten van Gelderland van het kwartier Nijmegen,
en A n n a R e y n d e r s (dochter van den nijmeegschen burgemeester W i l l e m
R e y n d e r s ).
Zijn en haar door N. Mees geschilderd portret bevindt zich bij Jhr. Mr. L.v.d. Berch
v. Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Jacob van den]
BERGH (Jacob v a n d e n ), geb. te Nijmegen 26 Dec. 1634, zoon van Isaac (1) en
Maria de Buissonet, Juris Utriusque Doctor, kocht in 1672 bij de verheffing van den
Prins van Oranje een commissie als kapitein van een Compagnie voetvolk (zie
Ontroerde Nederland II, 693) woonde als kapitein in staatschen dienst verschillende
gevechten bij, werd in den slag bij Fleurus 6 Februari 1699 zwaar gewond en
gevangen genomen en overleed aan zijn wonden te Boxmeer 4 Mei 1699.
Zijn in 1684 door J. Victoors geschilderd portret bevindt zich bij Jhr. Mr. L.v.d.
Berch v. Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Mr. Lambertus van den]
BERGH (Mr. Lambertus v a n d e n ), geb. te Nijmegen 13 Juli 1735, zoon van Mr.
Christoffel (2) en Anna Martina van Benthem, Juris Utriusque Doctor,
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ontvanger-generaal van het Nijmeegsche kwartier, provisor van het Burger
Kinderweeshuis, overl. op het landgoed Malden bij Nijmegen 31 Aug. 1779, huwde
te Utrecht 19 Maart 1758 A n t h o n i a T h e o d o r a v a n S o e s t d i j c k v a n
C l o o n , geb. te Utrecht 2 Jan. 1743, overl. aldaar 2 Maart 1786, een zuster van
de echtgenoote van zijn broeder Eduard Christiaan (zie kol. 94). Hun zoon Mr.
I s a a c G o d f r i e d , geb. 11 Jan. 1759, overl. 9 Mrt. 1816, was advocaat te
Nijmegen en Utrecht en provisor van het St. Bartholomeushuis aldaar.
Zijn en haar in 1684 door J. Victoors geschilderd
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portret bevindt zich bij Jhr. Mr. L.v.d. Berch v. Heemstede te 's Gravenhage.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Mr. Pieter van den]
BERGH (Mr. Pieter v a n d e n ), geb. te Nijmegen 29 Nov. 1708, overl. aldaar 29
Juni 1783; zoon van Isaac (2) en jkvr. Cornelia van Leeuwen, schepen en raad van
Nijmegen, provisor van het Cellebroedershuis, gedeputeerde ter Staten van
Gelderland, raad namens Gelderland in de Admiraliteit van Holland en W.-Friesland,
beziender van den Grooten gelderschen tol. Hij huwde te Drumpt bij Tiel 29 Mei
1746 J o h a n n a H a d e w i c h C o c k , geb. te Tiel 12 Mei 1702, overl. aldaar 26
November 1768, weduwe van M i c h i e l G a l l a r t , oud-opperhoofd van Paliatten
op de kust van Coromandel, kanunnik van het Kapittel van Oud Munster te Utrecht,
dochter van M a t t h e u s C o c k , burgemeester en schepen van Tiel, en H e n d r i c a
Cornelia Bouwman.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Ansem Poirtman genaamd van den]
BERGH (Ansem P o i r t m a n genaamd v a n d e n ), behoorde tot het aanzienlijke
nijmeegsche regeeringsgeslacht, dat een grooten rol gespeeld heeft in de
geschiedenis dier stad en steeds krachtig de partij der Oranje's gesteund heeft. Tot
dit geslacht behooren de tegenwoordige jonkheeren v a n d e n B e r c h v a n
H e e m s t e d e . Hij werd geb. circa 1520, was 1597 overleden; zoon van L a u r e n s
P o r t m a n of T h e r P o i r t e . Hij was provisor van het Heiligen Geesthuis
(J o o s t e n , Charters Nijmeegsche Broederschappen), rekenmeester der stad
Nijmegen, kerkmeester der Groote Kerk (katholiek), meester van het St. Nicolaas
Gilde (politiek lichaam), raad, schepen en policiemeester (Nijmeegsche Raadsignaten
o

1568-1590); huwde 1 . circa 1548 O t t o n i a B i e s m a n , dochter van G e r r i t
B i e s m a n , schepen van Nijmegen (Zie over dit geslacht Geld. Volksalmanak 1890
o

en Geldersch leenregister) en G e e r t r u y d C a n i s ; 2 . H e n d r i c a (Schepenprot.
1562). Hij vluchtte uit Nijmegen bij de inneming dier stad door Prins Maurits met de
sleutels van de Groote Kerk, die men hem echter dwong weder in te leveren
(Raadsignaat 1590).
Wittert van Hoogland

[Bergh, Johan Poirtman genaamd van den]
BERGH (Johan P o i r t m a n genaamd v a n d e n ), geb. omstreeks 1535, zoon van
J a c o b v a n d e n B e r c h gen. P o i r t m a n en A n n a v a n H a e f t e n , was
burgemeester, schepen en raad van Nijmegen en werd verbannen als protestant
in 1565, omdat hij weigerde zijn kind te laten doopen. Hij huwde in 1560
Geertruyd Hoeft.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Laurens Poirtman genaamd van den]
BERGH (Laurens P o i r t m a n genaamd v a n d e n ), geb. te Nijmegen omstreeks
1562, ald. overl. 1599; zoon van den voorg. en Geertruyd Hoeft, weigerde in 1585
bij de overgave van Nijmegen aan Parma den eed aan den koning van Spanje en
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werd daarom verbannen uit Nijmegen. Hij vertrok naar Dordrecht, daarna naar
Oldenburg, waar hij 21 Juli 1585 het poorterschap kocht, vervolgens naar Staden,
naar Middelburg en keerde 15 Jan. 1592, nadat Nijmegen door Prins Maurits weder
bemachtigd was, uit zijn ballingschap terug en werd raad zijner vaderstad. Hij was
aldaar gehuwd 11 Juni 1584 met M e t t a v a n K e s s e l , overl. te Nijmegen 14
Juni 1622 dochter van S e v e r i j n v a n K e s s e l en A l e i d a v a n W a n r o y .
Zij hertrouwde 28 Aug. 1600 met F r a n s d e B e y e r , rentmeester van de
nijmeegsche domeinen en praefectus van het Valkenhof door Prins Maurits
aangesteld in plaats van den Burggraaf Bernard van Welderen.
Zie verder voor de bovengenoemde leden van
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het geslacht van den Bergh: Geneal. Herald. Bladen 1911.
Wittert van Hoogland

[Bergh, Samuel Johannes van den]
BERGH (Samuel Johannes v a n d e n ), geb. 10 Jan. 1814 te 's Gravenhage, aldaar
overl. 24 Dec. 1868, was een zoon van den drogist J o h a n n e s v a n d e n B e r g h
en J o h a n n a E v e r s . Zijn vader overleed, toen hij 7 jaar oud was. Op 15-jarigen
leeftijd werd hij als leerling bij den apotheker Kruyt geplaatst, in 1832 kwam hij aan
het hoofd van de zaak van zijn vader, die tot dien tijd toe door een provisor was
bestuurd. Na zijn huwelijk (29 Mei 1840) met M a r i a J o h a n n a K r u y t , uit welk
huwelijk een zoon en zes dochters werden geboren, ging de zaak aan hem over.
Van den Bergh heeft bekendheid verkregen als dichter en als stichter van de
letterkundige vereeniging ‘Oefening kweekt kennis’, die op zijn initiatief in 1834 door
N. Bosboom, A.v. Heel, W.P.v. Stockum en W.J. van Zeggelen werd opgericht.
Aanvankelijk was hij secretaris van deze club, in 1845 werd hij voorzitter. Tot aan
zijn dood bleef hij de ziel van deze stichting, waarop hij zeer trotsch was. ‘Oefening
kweekt kennis’ nam de zorg voor zijn begrafenis op zich en herdacht hem 4 Jan.
1869 plechtig. Tot zijn trouwe vrienden behoorden A.C. Kruseman en W.J.v.
Zeggelen; door ‘Oefening kweekt kennis’ kwam hij met de meeste letterkundigen
van naam in aanraking. In 1848 werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Van den Bergh had veel gevoel van eigenwaarde en zag hoog tegen zich zelf als
dichter op. Daarmee is datgene, wat hij voortbracht, niet in overeenstemming. Hij
heeft vooral gedichten aan het vaderland gewijd. Zijn vaderlandsche gevoelens
gingen echter evenmin diep als zijn democratische, die hij vooral omstreeks 1848
ten toon spreidde. Hij schreef en vertaalde veel, het meeste daarvan heeft weinig
waarde. Van hem zijn de dichtbundels: Edmund's Mandoline, gedichten, geschreven
tusschen 1835-1844 (Haarl. 1844, beoordeeld door t e n K a t e in Ned. Spectator
van 1845); Een dichtbundel voor mijn Vaderland (Haarl. 1848, beoordeeld door
K n e p p e l h o u t in de Gids van 1849); Balladen en Gedichten (Schiedam 1852);
Nieuwe Gedichten (Schiedam 1856); Fantazy en Leven (Schiedam 1859); Heden
en Verleden (Schiedam 1864, beoordeeld door B u s k e n H u e t in de Gids van
1864, berdrukt in Litt. Fant. en Krit. VII) en Uit mijn Zomer (Schiedam 1868). Een
aantal gedichten verschenen bij verschillende gelegenheden, zooals b.v. Onze
Koning, 13 Maart 1848, Voor de overstroomden ('s Grav. 1850); Het Standbeeld
van Z.M. Koning Willem II onthuld ('s Grav. 1854) en Watersnood ('s Grav. 1855).
Een groot aantal werken van buitenlandsche dichters werden door hem vertaald.
Hiertoe behooren: Oden van A n a c r e o n (met t e n K a t e , Gron. 1837);
Uitheemsche Bloemen (Utrecht 1839); Godgewijde Zangen (naar T h o m a s
M o o r e , Utrecht 1841); Het licht van den Harem (naar T h o m a s M o o r e , 's Grav.
1843); De Zeeroover (naar B y r o n , Haarl. 1843); Lara (naar B y r o n , 1845),
Evangeline (met d e K a n t e r , naar L o n g f e l l o w , Haarl. 1856); L o n g f e l l o w s
Gedichten (Haarl. 1861); Geest en Hart (naar het Duitsch, Utrecht 1861); Leven en
Lieven (naar het Duitsch, Utrecht 1862); Reintje de Vos (naar het Duitsch van
H a r t m a n , Utrecht 1865) en Henoch Arden (naar T e n n y s o n , 's Grav. 1869). In
proza vertaalde hij o.a.: Mijn roman of verscheidenheden uit het leven in Engeland
door Pisistratus Caxton (met d e K a n t e r , naar
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B u l w e r L y t t o n , Haarl. 1853) en Het kasteel Kenilworth (naar W a l t e r S c o t t ,
Haarl. 1854). In 1855 verscheen te Haarl.: Onze muze. Album van gemengde zangen
onzer vaderlandsche dichters der 19de eeuw. Van 1849-1865 was van den Bergh
redacteur van het jaarboekje Aurora, tot 1854 met N e p v e u , later alleen; met v a n
Z e g g e l e n redigeerde hij in 1849 het caricatuurblad Polichinel, waarvan slechts
enkele nummers verschenen, van een aantal andere tijdschriften was hij
mederedacteur of medewerker. Voor het tooneel bewerkte hij Op den Haarlemschen
Blinkert en In den kerker van Simancas 1570.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. Lange, gelithographeerd door A.J. Ehnle.
Zie: v. Z e g g e l e n in Levensb. Letterk. 1869, 161; E n s c h e d é , A.C. Kruseman;
v a n V l o t e n , Dicht en Ondicht II, 494; C o n v i v a , Het Servetje (Leiden 1878)
en J. K(n e p p e l h o u t ) in de Gids 1878, IV, 350.
Scholte

[Berkel, Bartholomeus van]
BERKEL (Bartholomeus v a n ), geb. te Delft 21 Juli 1728 gest. aldaar 10 Sept.
1809. Zijn ouders waren M a r t i n u s v a n B e r c k e l en G i j s b e r t a v a n d e r
S t o o p . Zijn eerste opleiding ontving hij in het Jezuïetencollege te Antwerpen,
daarna studeerde hij 1 jaar de rechten aan de universiteit van Utrecht en trad 21
April 1759 in de Societeit van Jezus. Priester gewijd 5 Juni 1762 bleef hij 4 jaren te
Antwerpen als prediker en was van 1766-1773 in het Maastrichtsch Jezuïetencollege
werkzaam. In 1771 sprak hij aldaar de lijkrede uit op den overleden prinsbisschop
van Luik, graaf d'Oultremont. In 1773 deed hij in 't licht verschijnen: Geestelijke
samenspraecke over de scrupulen, bewerkt naar F r a u l a . 24 Oct. 1773 werd,
ingevolge de opheffing der Orde door Clemens XIV, het college gesloten en hield
v.B. zijn laatste rede over den onbarmhartigen knecht, die zijn medeknecht in de
gevangenis wierp. In 1774 vestigde zich v.B. bij zijn familie te Delft, waar hij
onderricht gaf aan de kinderen zijner verwanten en in de stad een geëerde
persoonlijkheid was. Hij maakte zelfs deel uit van een nagenoeg uitsluitend uit
protestanten bestaande muziekvereeniging. In 1777 viel hem het beheer ten deel
van de goederen der leidsche Jezuïetenstatie. Zijn portret in gekleurd krijt door Baur
is in het bezit der familie van Berckel.
Zie: H. v a n B e r c k e l , Levensbericht van pater Barth. van Berkel (niet in den
handel); Maandrozen 1887, 469; Bijdr. Bisd. Haarlem II, 85; XXIII, 428-430; C.
S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. d. Jésus (Bruxelles 1890) I, 1337.
Derks

[Berkum, Hendrikus van]
BERKUM (Hendrikus v a n ), geb. te Wanswerd 3 Nov. 1814, zoon van T e u n i s
v a n B., predikant aldaar, overl. te Nieuw-Beerta 7 Nov. 1871. Hij was
achtereenvolgens predikant te Wolsum en Westhem (1838-1848), Stiens (1848-1855)
en Nieuw-Beerta (1855-1871). Behalve vertalingen van stichtelijke duitsche werkjes
is van Berkum vooral bekend gebleven om de romantischhistorische werken, waarin
hij de piëtistische beweging in ons land in het laatst der zeventiende eeuw heeft
geschetst. In hun tijd veel gelezen zijn zijn twee hoofdwerken De Labadie en de
Labadisten. Een bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk
(Sneek, 1851, 2 dln.) en zich daarbij aansluitend Antoinette Bourignon: een beeld
uit de kerkelijke geschiedenis der 19de eeuw (Sneek, 1853). De schrijver houdt zich
daarbij trouw aan de geschiedenis, ‘omdat deze zo ligt schade lijdt, als men haar
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kleedt in den tooi der verdichting’; alleen heeft hij ‘de hoofdpersonen wel eens bij
elkaar gebracht en
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gesprekken laten voeren, die waarschijnlijk niet zóó gehouden zijn’; in
aanteekeningen wordt een overvloed van bijzonderheden over de behandelde
personen gegeven, uit hun geschriften en andere bronnen geput. Een dergelijk
romantisch-historisch werk is van Berkum's Schortinghuis en de vijf nieten: eene
bladzijde uit de geschiedenis van het kerkelijk leven in 't Oldambt, 1730-1750 (Utrecht
1859). Meer zuiver historisch is zijn Kerkelijke geschiedenis van Nieuw- Beerta:
eene feestgave bij gelegenheid van de inwijding der nieuwe kerk (Sneek 1856).
Zie: 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, 432
vlg.
Brugmans

[Bernagie, Pieter]
BERNAGIE (Pieter), gedoopt te Breda 2 Juli 1656, gest. te Amsterdam 28 Nov.
1699, stamde uit eene bredasche regentenfamilie, studeerde te Amsterdam in de
medicijnen en promoveerde 2 Oct. 1676 te Harderwijk tot doctor in die wetenschap.
Hij vestigde zich te Amsterdam, gaf er in 1682 twee open brieven aan Bontekoe uit,
waarin hij diens Tractaat van het excellenste kruyd Thee (1678) bestreed, en deed
in hetzelfde jaar De Amsterdammer Apotheek verschijnen. In 1684 trad hij als
tooneeldichter op en schreef in dit en de twee volgende jaren, zonder zijn naam,
maar met de zinspreuk ‘Latet quoque utilitas’, een aantal treur-, blij- en kluchtspelen.
Het zijn de volgende: De Huwelyken Staat, kl. (1684, 1724, 1785), Het
studente-leven, kl. (1684, 2 uitg.; in 1744 herdrukt als Het Franeker studentenleven),
Het betaald bedrog, kl. (1684 en z.j.), De belachchelyke Jonker, kl. (1684, 1724,
1733, 1781), Constantinus de Groote, Eerste Christen' Keiser, tr. (1684, 1738), De
ontrouwe Kantoorknecht, en lichtvaerdige Dienstmaagd, kl. (1685, 1737), Paris en
Helene, tr. (1685), De Romanzieke Juffer, kl. (1685), Het huwelyk sluyten, bl. (1685,
1739, 1826), De goê Vrouw, kl. (1686), De Debauchant, bl. (1686, 1747), Arminius,
Beschermer der Duytsche Vryheid, tr. (1686, 1725, 1735, 1785) en De ontrouwe
Voogd, kl. (1686, 1715, 1782). De treurspelen, die alle in fransch-klassieken vorm
zijn geschreven, tellen 5 bedrijven, de blijspelen 3, de kluchtspelen 1 bedrijf. De
Debauchant is eene zeer vrije navolging der Mostellaria van P l a u t u s en ook in
sommige andere drama's is één en ander vertaald of gebruikt, b.v. in De goê Vrouw
twee samenspraken van E r a s m u s , in de Paris en Helene vele verzen van H o o f t 's
Brief van Menelaus aen Helena, maar toch hebben zijne werken meer oorspronkelijks
dan die van bijna al zijne tijdgenooten Van zijne treurspelen is de Arminius eene
eeuw lang op het repertoire gebleven, evenals eenige zijner blijspelen en kluchten,
in weerwil van de wonderlijke maat, waarin zij zijn geschreven.
Zonder twijfel is Bernagie's groote vruchtbaarheid als tooneeldichter de oorzaak
geweest, dat hij in 1688, toen de pachters van den amsterdamschen Schouwburg
ontslagen werden en de regenten van het Wees- en Oudemannenhuis zelf het
bestuur weer op zich namen, benoemd werd als één der beide assistenten of
toeziende regenten, die hun daarin behulpzaam zouden zijn. Bernagie heeft dien
post, onder zeer moeilijke omstandigheden, tot zijn dood toe bekleed. Zijn zinnespel
De Mode (1698, 1711, 1751) is lang op het tooneel gebleven.
Bernagie maakte deel uit van den geletterden kring, waartoe Francius, Joan van
Broekhuizen, Joan Pluimer, Katharina Lescaille, Thomas Arendsz en David van
Hoogstraten behoorden. Maar hij was ook als medicus gezien. In 1689 werd hem
toegestaan ‘chirurgicale lessen’ te
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geven voor het chirurgijnsgild en 29 Maart 1692 werd hij benoemd tot professor in
de anatomie. Zijn inkomen als zoodanig werd in 1695 van ƒ 600 op ƒ 1000 gebracht
en in Jan. 1698 werd hij bovendien aangesteld tot stadsdokter. Dat wijst niet op
ruime geldelijke omstandigheden en het schijnt dan ook, dat zijn dood op 43-jarigen
leeftijd aan overwerken moet worden toegeschreven.
Bernagie huwde in Maart 1677 M a r g a r e t h a v a n N e e k e l (overl. Juni 1686)
en in Aug. 1692 E l i z a b e t h N u n n i n c k (overl. Juni 1709).
Zie: D.J. v a n L e n n e p , Illustris Amstelodamensium Athenaei Memorabilia 139,
140; J.A. W o r p in Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. III (1883) 123-167; d e z .
in De Nederl. Spectator 1880, 326, vlgg.
Worp

[Bernard]
BERNARD, een utrechtsch geestelijke, die omstr. 1080 daar als scholaster werkzaam
was. Hij was bedreven in de wijsbegeerte en theologie, en gaf uit: Commentarius
super Eclogas Theodoli sive Theoduli. Over dit werk schreef hij in 1080 aan bisschop
Koenraad een brief.
Zie: C. B u r m a n , Trajectum Eruditum 25; B r o m , Regesten van Oork. v.h. Sticht
o

n . 238; J. F r e y , Ueber d. mittelalt. gedicht ‘Theoduli ecloga’ (Progr. Münster 1904)
14 sqq.
Gasman

[Bernard, François]
BERNARD (François), een uitgeweken Franschman, die hier te lande ijverig deel
nam aan den Patriottenstrijd en zelf menig pamflet de pers deed verlaten. Van zijn
lotgevallen is weinig bekend. Een tegenstander (Pamflet Knuttel, 20492, 30) noemt
hem ‘Un étranger fugitif qui, pour se dérober aux poursuites de ses parens, s'est
réfugié à Leyde, ou il vit du fruit de quelques leçons d'Arithmétique et de largesses
Consistoriales.’ Volgens het volgende nummer zou hij een kind verwekt hebben bij
de dochter van een van zijns vaders pachters en toen met haar naar Holland zijn
gevlucht. Hij nam zijn intrek te Leiden, waar hij met les geven den kost verdiende
en in de kringen der patriotten een welkome gast was. Dit kan ook blijken uit een
handschriftelijke mededeeling van den Oranjegezinden dichter Le Francq van
Berkhey (deze aanteekeningen zijn thans in het bezit van Dr. D.F. Scheurleer), die
over hem schrijft als volgt: ‘.... zekere Jezuit F. Bernard, deze Schurk is bijzonder
door de schepen van Roijen, van Halderen en Blok geprotecteert geweest, hij
dicteerde in het fransch en zeker advocaat Blom, anders een goed man, vertaalde
zijn stukken, dog hier in hielp hem doctor van Schelle en advokaat Steenwinkel; de
Does was drukker.’ Dat ging eenige jaren voort tot de revolutie van 1787, toen hij
een goed heenkomen zoeken moest en weer naar Parijs ging. Dat blijkt uit een
pamflet (Knuttel 21744), op welks titel hij zich noemt: ‘un patriote hollandais, réfugié
à Paris, témoin oculaire de la dite Révolution, et l'un des principaux proscrits, pour
avoir soutenu et défendu la liberté des Belges-confédérés.’ Meestal schreef hij
anonym, maar teekende ook wel in schrift of druk: B of B-d. Zijne pamfletten zijn de
volgende: Antwoord van 't goede volk van Nederland aan den verborgen schrijver
des Briefs, gevonden ... den 25 en 26 September 1781 (Pamfl. Knuttel 19869);
Verslag gedaan aan den ... magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten
titel voerende: Consideratien van importantie enz. 1782 (Knuttel, 20061). Op het
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van een burger over het verval van 't gemeene best der Vereenigde Nederlanden
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(Knuttel, 20101); Memoire de Louis Comte de Byland (Utr. 1783) (Knuttel, 20375);
De Memorie van Lodewijk, graave van Byland (Utr. 1783) (Knuttel, 20376); Aan ...
Willem den Vyfden ... Wegens de party in den tegenwoordigen toestand van 't
Gemeenebest te kiezen. (1783) (Twee drukken, Pamfl. Knuttel, 20489 en 20490);
Avis respectueux et desintéressé à Guillaume V. Prince d'Orange. (1783. Fransche
tekst van het voorgaande) (Pamfl. Knuttel, 20491); Précis historique de la révolution
qui vient de s'opérer en Hollande, 1788 (Pamflet Knuttel 21744) en de vertaling
Historiesch Verhaal van de omwending in Holland 1788 (Pamflet Knuttel 21746).
Beide laatste stukken werden 16 Oct. 1788 en 10 Aug. 1789 te Amsterdam verboden.
In de Propositie van Leiden tot het doen van een onderzoek naar de oorzaken
van de werkeloosheid der vloot, afgedrukt in Zaaken van Staat en Oorlog VI, 195-204
schrijft M.C.v. H a l l in Het leven van J.H.v. Kinsbergen, 129 ‘Het voorstel... werd
gezegd uit de pen van eenen inwoner van Leiden, een Franschman van geboorte,
te zijn voortgekomen.’ Waarschijnlijk hebben wij ook hier aan F. Bernard te denken.
Hij is nog de schrijver van De Batavier (Leyden 1787) een weekblad, dat op nr. 8
den naam des schrijvers mededeelde.
Knuttel

[Bernard, Jacques]
BERNARD (Jacques), predikant, later hoogleeraar, geb. 1 Sept. 1658 te Nyons in
Frankrijk, overl. te Leiden 27 Apr. 1718, zoon van S a l o m o n B., predikant en
M a d e l e i n e G a l a t i n . Hij ontving zijn eerste onderricht te Die, stadje in de
Dauphiné en bezocht vervolgens de universiteit van Genève, alwaar hij met zijn
vriend en bloedverwant Le Clerc in de godgeleerdheid en wijsbegeerte studeerde.
In 1679 werd hij tot predikant benoemd te Venterol, daarna te Vinsobres. Toen de
kerk van laatstgenoemd stadje door de ketterjagers werd afgebroken, vereenigde
Bernard zijne getrouwen op de steenhoopen en bood weerstand aan de soldaten,
die hen wilden verspreiden. Dit voorval noopte hem het land te verlaten; hij vestigde
zich eerst te Genève, later te Lausanne en voorzag door lesgeven in zijn onderhoud.
In 1685 nam hij met zijn vader de wijk naar Holland. De stad Gouda schonk hem
een jaargeld en benoemde hem tot buitengewoon predikant bij de waalsche
gemeente. In 1687 huwde hij L u c r è c e C h a u l i é , die hem een zoon en twee
dochters schonk. Hij vestigde zich in 1689 te 's Gravenhage, waar hij cursussen in
wijsbegeerte en wiskunde opende; dit belette hem niet zijne predikbeurten in Gouda
te blijven waarnemen. Vanaf 1691 werd hij mederedacteur der Bibliothèque
universelle, tijdschrift door Le Clerc opgericht en dat in 1693, bij den dood van den
uitgever, ophield te bestaan. Ook vervolgde hij van Jan. 1699 tot Dec. 1710 en
weder van 1716 tot aan zijn dood, de door Bayle begonnen Nouvelles de la
République des Lettres. In 1705 werd hij tot predikant bij de waalsche gemeente te
Leiden beroepen, eene benoeming, die hij lang gewenscht had, maar die, wegens
Bernard's vooruitstrevende leerstellingen, langen tijd door de regeering was
tegengewerkt. Kort daarna bood de leidsche universiteit hem een lectoraat in de
wijsbegeerte aan en 29 Febr. 1712 volgde hij prof. de Volder op als hoogleeraar in
de wijsbegeerte en wiskunde. In zijn vrijen tijd bekwaamde hij jonge, fransche
theologen voor het predikambt. Als predikant en hoogleeraar muntte hij meer door
ijver dan door welsprekendheid uit; als redakteur der beide letterkundige tijdschriften
deed hij voor Le Clerc en Bayle onder. Bernard zou een groot geleerde zijn geweest,
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wanneer zijn uitgebreide kennis aan diep inzicht gepaard gegaan ware. Op
wetenschappelijk gebied was hij een volgeling van Cartesius, later van Newton; als
politicus was hij de republikeinsche denkbeelden toegedaan. Evenals Bayle, dien
hij echter op ander gebied bestreden heeft, was hij een voorstander der
verdraagzaamheid.
Voornaamste werken: Histoire abrégée de l'Europe (Leiden 1686 en 1688);
Epistola Tolerantiae (Gouda 1689); Actes et mémoires des Négociations de la paix
de Ryswick (den Haag 1697, 1707 en 1725); Recueil des Traités de paix, de trève,
de neutralité enz. (den Haag 1700, 4 dln); Oratio inaug. de philosophiae utilitate et
necessitate (Leiden 1712); Traité de la repentance tardive (Amst. 1712); De l'
Excellence de la religion chrétienne (Amst. 1714; dit werk, dat tegen de Deïsten
gericht was, werd in het Duitsch vertaald, Wismar 1754 en door Gellert hoog
geroemd. Het bevat voorin eenige brieven van Chatelain.) Zie voor eene volledige
bibliographie het hieronder vermelde werk van H a a g .
Zijn portret door een onbekende bevindt zich in de universiteit te Leiden.
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche hoogeschool II, T. en B. 171; P a q u o t ,
Mémoires VI, 351-58; H a a g , La France protestante i.v. M a s s o n gaf 43 brieven
van B. uit in het Bull. soc. de l'hist. du prot. fr. XIX; zie ook O. D o u e n , Les premiers
pasteurs du désert (1685-1700) d'après d. documents inédits (Paris, 1879).
Serrurier

[Bert, Isaac de]
BERT (Isaac d e ), vertaalde van 1611 tot 1613 het 3de en 5de deel der Tragedische
ofte Klaechlijcke Historien, naar de Histoires tragiques ... de Bandel, mises en languè
française ... par P. B o a i s t u a u ... e t ... F r . d e B e l l e f o r e s t (Paris 1580), of
naar een der vele latere uitgaven dezer fransche vertaling. De andere deelen werden
door M a r t e n E v e r a e r t en R e i n i e r T e l l e (?) bewerkt. In 1650 verscheen
er een volledige uitgave in 9 deelen van bij den utrechtschen boekverkooper S i m o n
d e V r i e s , waarvan ook het 1ste deel den naam van Isaac de Bert als vertaler
heeft. In de Hollantsche Parnas (Amst. 1660) 55, komt op den trouwpenning van
I s . B e r t i u s een gedicht voor van J. S e r w o u t e r s . Was dit misschien zijn zoon?
Zie: Nederl. Letterkunde. Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw,
Amst. Fred. Muller en Cie. (1893) 12.
Ruys

[Bertholff, Gregorius]
BERTHOLFF (Gregorius), overl. te Leeuwarden 24 Febr. 1528, werd waarschijnlijk
te Leuven geboren in 1484, wellicht te Aken; in ieder geval hoorde zijn familie thuis
in Aken, en daaraan ontleende hij zijn naam: B e r t h o l f f v a n A k e n . Hij studeerde
te Leuven en werd daar magister (in 1506) en licentiaat in de beide rechten. Als
advocaat te Brussel maakte hij grooten naam, waardoor hij de aandacht der regeering
op zich vestigde. In die mate dat hij, toen tot ordening en bezetting van het Hof van
Friesland werd overgegaan, bij commissie van 29 Juli 1527 tot President daarvan
benoemd werd. In Aug. d.a.v. kwam hij in Friesland en vatte zijn taak met ernst en
voortvarendheid op om in de friesche rechtspraak orde te scheppen. Zijn
correspondentie (op het rijksarchief te Brussel) en zijn verdere papieren (in de
bibliotheek van het friesche Hof) getuigen daarvan. Maar zijn werkkracht werd
verlamd door koortsen, waaraan hij in het volgend jaar overleed. Zijn testament van
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13 Oct. 1527 is op het gemeentearchief te Leeuwarden. Zijn zoon J o h a n n e s
werd lid van den Raad van Vlaanderen; zijn dochter C h r i s t i n a huwde
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Joachim Hopper, een andere dochter M a r g a r e t h a met Reinier Tengnagel.
Hij is afgebeeld op een koperen grafzerk in het Museum te Leeuwarden.
Zie: Naamrol der E.M.H. Raden 's Hoffs van Friesland (Leeuw. 1742) 8; J.M. v a n
B e y m a , Diss. continens hist. Curiae Frisiacae (L.B. 1835) 20-21; Analectes pour
servir à l'hist. eccl. de la Belgique II (1865) 248; J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag
en Friesche urijheid (Gron. 1907) 148, 152, 254; Navorscher XV (1865) 55, XL
(1890) 272, XLI (1891) 94 en 460; Nederl. Heraut VI (1890) 238; J. d e W a l ,
Collectanea (hs. univ. bib. Leiden) V, 256.
van Kuyk

[Bertolff, Joannes]
BERTOLFF (Joannes) was afkomstig van Aken. Blijkens een brief d.d. 1 Juni 1566,
waarin hij den kerkeraad van Emden vraagt of deze hem ook aan een broodwinning
kan helpen, heeft hij eerst een tijdlang in zijn vaderstad de kinderen in den
heidelbergschen catechismus onderwezen. Na door de overheid daar
gevangengenomen, maar op den langen duur weer losgelaten te zijn, ging hij naar
Antwerpen, Zeeland en Holland. Wisten we, vanwaar deze brief is afgezonden, dan
zouden we met meer beslistheid ons kunnen uitspreken over de vraag of deze
Bertolff identiek is geweest met den man van zekere H e c k e l of H e c k e l a , die
21 Apr. 1566 te Frankenthal als doopgetuige optrad; en met den vader van den, 19
Febr. 1567 aldaar gedoopten J o h a n n B e r t o l f f . Onwaarschijnlijk is het niet,
want 28 Juni 1567 werd als student te Heidelberg Joannes Bertolffus Aquensis
ingeschreven, en dat is zeker wel dezelfde geweest aan wien deze levensbeschrijving
is gewijd. Omstreeks 1588 leefde er een J a n B e r t o l f f te Halstead in Engeland
en bracht daar eenige verwarring te weeg in de nederduitsche vluchtelingenkerk.
Of deze met den genoemde iets te maken heeft gehad, is onbekend.
Zie: R. T o e p k e , Matrikel der Universität Heidelberg in dato; A. v o n d e n
V e l d e n , Registres de l' Eglise réformée néerl. de Frankenthal I (Brux. 1911) in
datis; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum III (Cantabr. 1897),
1106, 1116, 1122; Archiv der Evang.-Ref. kirche Emden, Bundel: Briefen von
o

verschiedenen Gemcinden und Predigern n . 79.
van Schelven

[Bethe, Johannes Tobias]
BETHE (Johannes Tobias), geb. te Bruinisse 21 Oct. 1799, gest. te Zierikzee 21
Mei 1876, zoon van een geneesheer, werd voor onderwijzer opgeleid doch kwam
in administratieve betrekkingen. Hij huwde eerst W o u t e r i n a v a n d e P o l d e r ,
daarna C a t h a r i n a M a r i a L a m m e n s , geb. 22 Juni 1789 als dochter van
A d r i a a n F r a n ç o i s , lid der Staten-Generaal en C o r n e l i a S u s a n n a
M o g g e . B. schreef in couranten en tijdschriften en vervaardigde talrijke, vooral
gelegenheidsgedichten, waarvan er o.a. zijn opgenomen in de zeeuwsche
volksalmanakken.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten enz. II (Midd. 1893) 18.
de Waard

[Beugen, Henri van]
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BEUGEN (Henri v a n ), geboren te Breda, 27 November 1778 leerling van den
goudsmid Craninckx te Leuven, vestigde zich eerst te Antwerpen, was vervolgens
eenige jaren te Parijs werkzaam, waarna hij achtereenvolgens te Antwerpen, Brussel
en Gent woonde. Zijn voornaamste penningen zijn: een prijspenning met het
nederlandsche wapen (1817) en een penning bij het vijfde eeuwfeest der Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch (1818); zijn laatste, mij bekende
penning is van 1840.
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Zijn penningen zijn gemerkt VAN BEUGEN: F., V. BEUGEN. F, V. BEUGEN.
Zie: Revue de la Numismatique Belge 1854, 341.
van Kerkwijk

[Beukelaer, Adriaan]
BEUKELAER (Adriaan), geb. te Amsterdam in 1660, gest. aldaar 28 of 29 Mrt.
1717, zoon van Daniel (1), werd 7 Sept. 1677 proponent bij de classis van Tholen,
als predikant beroepen te Oud-Vosmeer 19 Juni 1678 (bev. 14 Aug.) in plaats van
zijn vader te Tholen 3 Febr. 1680, te Goes 29 Dec. 1686 (bev. 13 Apr. 1687), te
Utrecht 9 Dec. 1690 (bev. 12 Apr. 1691) en te Amsterdam 31 Juli 1696 (bev. 30
Sept.) Hij huwde NN. M e y t s , wier lijk 29 Oct. 1689 van Goes ter begraving naar
Sluis is overgebracht en liet als weduwe na M a r i a U i l e n b r o e k , hertrouwd met
Jan Braems.
Zie: a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , de Herv. gem. te Goes (ald. 1847) XVIII;
Navorscher XXXI (1881) 174-76, 626-29.
de Waard

[Beukelaer, Cornelis of Beuckelaer]
BEUKELAER (Cornelis) of B e u c k e l a e r , geb. te Dordrecht omstr. 1590, bezocht
de latijnsche school te Veere onder Abraham Merius (II kol. 890), werd met attestatie
uit Veere 25 Dec. 1610 lidmaat te Zierikzee, waar N i c . C a u w e en A d r .
H o f f e r u s zijn bloedverwanten waren, en 17 Juni 1612 als ‘C o r n . B o e k e l a r ,
Dordrac., bonarum et dein theol. stud.’ ingeschreven te Franeker, waar hij onder
Andreae en Roorda Theses logicae de causis (Fran. 1613, op gem. archief te Veere)
verdedigde. Alumnus van Veere tegelijk met Dan. Costerus, werd daar 6 Oct. 1615
besloten, dat hij met dezen te St. Andrews zou gaan studeeren, 9 Mei 1616 dat zij
met de aanstaande ‘vendenge’ naar Saumur zouden gaan en 1 Nov. 1617 dat zij
daar nog een half jaar zouden blijven. Als proponent bij de classis van Walcheren
aangenomen 28 Mei 1618, trad hij 6 Oct. 1619 op als predikant te Kerkwerve en
Noordgouwe, werd in 1620 beroepen naar Haamstede en Burgh (bev. 13 Dec.) en
huwde als j.g. van Dordrecht 2 Mrt. 1621 te Zierikzee met A n n a J a c o b s d r . d e
W i t t e uit die stad. Verroepen naar Veere 3 Aug. 1627, waarheen hij eerst 19 Dec.
vertrok, was hij tevens in 1645 ook predikant bij het leger in Vlaanderen onder
Frederik Hendrik en nam na de verovering van Hulst op 4 Nov. 1645 daar met zijn
ambtgenoot Pieter Lodewijks den dienst waar. Te Veere kreeg hij 25 Mei 1665
emeritaat. Over den slag op het Slaak (12-13 Sept. 1631) met bijzonderheden,
ontleend aan het journaal van den vice-admiraal Mar. Hollaer, handelt zijn Jehova
Nissi ofte Keetenslachsgedenckteeken (Midd. 1631), terwijl hij voorts uitgaf de
meermalen herdrukte Schrick van Vlaanderen en Brabant enz. in 1645 (Midd. 1646)
en Spiegel voor de jeucht, daerin oude en jonghe konnen sien de wreede tyrannyen
en moordadigheden, ghepleeght in meest alle de deelen van de wereldt (Midd.
1664).
Zie: E r m e r i n s , Zeeuwsche oudheden VI (Midd. 1792) 196, 97; R e n i e r ,
Nieuwe naaml. van pred. te Veere (Midd. 1834) 5 en 39; N i e u w h o f , Gedenkboek
van Haamstede (Tholen 1857) 64-65; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I
(Midd. 1890) 35; J. v a n d e r B a a n in Algem. Nederl. Familieblad XII (1895) 179,
180; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Prot. Vaderl. I (Utr. 1903) 442, 43.
de Waard
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[Beukelaer, Daniel (1)]
BEUKELAER (Daniel) (1), geb. te Amsterdam, gest. te Middelburg 24 Febr. 1701,
misschien identiek met zijn in Mrt. 1656 als theol. stud. te Utrecht ingeschreven
naamgenoot, huwde te Amsterdam en werd predikant te Varik in 1663, Alblasserdam
1668, beroepen te Tholen 25 Apr.
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1671 en vandaar naar Middelburg 30 Juli 1679 (bev. 27 Oct.). Hij liet na Adriaan
(kol. 104) en Daniel B. (2) en kan de dichter zijn van verschillende gedichten (o.a.
een van 1678) van godsdienstigen aard, in ms. op de prov. bibl. in Zeeland,
geschreven door J a n H e l t te Amsterdam 1745.
de Waard

[Beukelaer, Daniel (2)]
BEUKELAER (Daniel) (2), geb. te Amsterdam omstr. 1662, gest. te Middelburg 19
Juni 1708, zoon van den voorgaande, werd in 1679 ingeschreven als stud. theol.
te Utrecht 4 Juni 1680 proponent bij de classis van Tholen, en huwde met M a r i a
G e n t m a n , dochter van den utrechtschen hoogleeraar Cornelis G. Hij werd
predikant te Vrouwepolder 25 Mrt. 1681, Groot Ammers in 1684, Alblasserdam in
1685, Schoonhoven in 1693 en beroepen te Middelburg 7 Febr. 1700 (bev. 18 Apr.),
waar hij betrokken werd in de zaak van Marinus Booms (I kol. 408) omtrent wien hij
een geschrift samenstelde, behelzende diens ‘snoode uitlegging van Gods voorleden,
tegenwoordigen en toekomenden toorn.’ Zijn zoon Daniel (3) volgt.
Zie: Navorscher XXXI (1881) 174-76, 626-29; Archief voor kerkgesch. 1885, 59.
de Waard

[Beukelaer, Daniel (3)]
BEUKELAER (Daniel) (3), ged. te Middelburg 5 Jan. 1684, gest. te Veere 3 Febr.
1746, zoon van Daniel B. (2) en Maria Gentman, werd proponent 27 Febr. 1707,
beroepen als predikant te 's Heerabtskerke 25 Juli 1707 (bev. 16 Oct.), te Ovezandt
10 Mrt. 1710 en te Veere 22 Mrt. 1711 (bev. 13 Sept.), waar hij in 1713 huwde met
M a r i a E. W a r k i e r , waaruit vermoedelijk de D a n i e l (4), geb. te Veere, die in
1739 student werd te Utrecht en M a r i n u s A d r i a a n B. geb. te Veere 6 Dec.
1720, proponent bij de classis van Walcheren Nov. 1744 en 23 Mrt. 1749 beroepen
te Oudelande (bev. 14 Sept.), waar hij 4 Febr. 1763 overleed (Boekzaal 1748, II,
705).
de Waard

[Beveren, Antoni Willem de]
BEVEREN (Antoni Willem d e ), geb. te Noordhorn 12 Sept. 1700, gest. te Middelburg
4 Febr. 1782, oudste zoon van L a m b e r t u s en C a t h . S t e g n e r u s (zie onder),
werd 13 Sept. 1721 stud. theol. te Leiden, predikant te Schellinkhout 1723, Oostzaan
1729, Naarden 1734 en 17 Juli 1735 beroepen te Middelburg (bev. 9 Oct.). Hij huwde
W i l l e m i n a M o l e n w e r f f en later J o z i n a C h r i s t i n a v a n C i t t e r s , wed.
v a n V i s v l i e t , waaruit Willem Aarnout, die volgt, en werd emeritus 25 Sept. 1775.
Hij schreef een voorrede bij S m i j t e g e l d 's Des christens heil en sieraad ('s Grav.
1740) en De jonge Josua (Midd. 1767).
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Prot. Vaderland I (Utr. 1903) 446.
de Waard

[Beveren, Willem de of van]
BEVEREN (Willem d e of v a n ), natuurlijke zoon van W i l l e m en M a r i a
H e l l i n c x , is wel identiek met zijn naamgenoot die in 1667 student werd te Utrecht
en 9 Aug. 1669 te Harderwijk; gehuwd met M a r i a v a n d e n B o s c h , dochter
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van den befaamden dordtschen conrector Lambertus v.d.B., werd hij predikant te
Heusden en in 1671 predikant en rector te Tilburg, waar hij Juni 1683 overleed. Hij
liet na L a m b e r t u s d e B., geb. te Heusden in 1673, in 1688 student te Groningen,
gehuwd met C a t h a r i n a S t e g n e r u s , dochter van den groningschen predikant
A n t o n i u s , sinds 16 Juni 1695 predikant te Noordhorn (waar hij hertrouwde met
S o p h i a T h e o d o r a F e l t m a n ) sinds Apr. 1708 predikant en rector te Meppel
en 1715 te Hoorn, waar hij 28 Jan. 1742 overleed; van dezen heeft men: De
toetssteen der gelukzaligheid (1724); Gelukzaligheid van een volk wiens God de
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Heere is (Hoorn 1725); J. B u n y a n , Christens reize enz. met aanteekeningen
(Gron. 1729) en Acht uytgesogte leerredenen over verscheyde stoffen (Utr. 1750).
Uit zijn eerste huwelijk is Antoni Willem (kol 105), uit zijn tweede sproot T h e o d o r u s
d e B., geb. te Noordhorn 16 Nov. 1706, student te Groningen en Leiden (1726), in
1729 predikant te Schellinkhorst, 1731 te Schipluiden, 1734 te Vlissingen en 1736
te Utrecht, waar hij 1744 huwde met A n n a E l i s a b e t h A d r i a n i en 10 Apr.
1767 overleed.
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (ald. 1751) 257-60; Boekzaal 1767,
II, 194: gedrukte Geslachtslijst familie de Beveren (1839) 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) 446
de Waard

[Beveren, Willem Aarnout de]
BEVEREN (Willem Aarnout d e ), geb. te Middelburg 4 Dec. 1749, gest. te 's
Gravenhage 2 Juni 1820, zoon van Antoni Willem en Jozina Christina van Citters
(kol. 105), was 1761-65 leerling der latijnsche school in zijn geboorteplaats en sinds
1768 stud. jur. te Utrecht. Hij werd 17 Mrt. 1770 tweede pensionaris van Middelburg,
huwde S a r a M a r i a P o u s , dochter van den zierikzeeschen schepen P i e t e r ,
werd in 1782 eerste pensionaris, in welke functie hij is afgevaardigd ter
Staten-Generaal, o.a. in 1783 toen hij met anderen belast was met het instellen van
een onderzoek aangaande den mislukten tocht naar Brest, en 30 Jan. 1786 secretaris
van Zeeland, als hoedanig hij dat jaar met den raadpensionaris L.P. van de Spiegel
en Willem Aarnout van Citters in de commissie naar Utrecht zat ter bevrediging der
oneenigheden en behoud der unie. Door de omwenteling van 1787 buiten bewind
geraakt, nam hij echter na die van 1795 en het aftreden van van Citters, naast de
functie van secretaris ook die van raadpensionaris waar, werd na de vaststelling
van het nieuwe reglement voor de provisioneele representanten des volks (de oude
‘Staten’) 6 Juli 1795 president en eerste secretaris en 9 Mrt. 1796 gekozen als
representant ter nationale vergadering, zijn mandement echter opdragende aan
J.H. Appelius en zijn plaats als president aan C.G. Bijleveld. Na de omwenteling
van 22 Jan. 1798 werd hem huisarrest opgelegd en hij later zelfs naar Honsholredijk
gevoerd, doch na den contrastaatsgreep van 12 Juni 1798 ontslagen. Hij werd toen
een der vijf juristen, die benoemd zijn om het wetboek van strafrecht op te stellen,
in 1801 lid van het staatsbestuur en lid van de commissie voor marine, later nog
raadsheer in het hooggerechtshof voor financiën en zeezaken. Uit zijn huwelijk
sproot A n t o n i W i l h e l m u s d e B., geb. in 1775, als zijn vader j.u.d. en griffier
der algemeene rekenkamer.
Zie: Vervolg op W a g e n a a r , Vaderl. historie VI (Amst. 1791) 176; XII (1794)
461; XVIII (1797) 271; XXXVI (1806) 254, 61, 68, 69; XXXIX (1807) 115, 177; XL
(1808) 231; XLIV (1810) 120, 132; 207; XLVI (1811) 19; P a s p o o r t , Beschr. van
Zeeland (Midd. 1820) 115; Zelandia illustrata I (Midd. 1879) 115-116.
de Waard

[Beveren, Abraham van]
BEVEREN (Abraham v a n ), heer van Oost- en West-Barendrecht, geb. te Dordrecht
1604, gest. te 's Gravenhage (?) 25 Augustus 1663, zoon van C o r n e l i s v a n
B e v e r e n en A l i d a v a n B a r e n d r e c h t , Vrouwe van Oost-Barendrecht en
Zwijndrecht. Over zijne jeugd is niets bekend. Als lid van een zeer aanzienlijk
regeeringsgeslacht werd hij spoedig in de magistraat opgenomen. Hij werd schepen
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in 1630 en reeds in het volgende jaar schout (1631-1643); burgemeester in 1643
en 1644 en opnieuw in 1660 en 1661. Hij werd meerdere malen gedeputeerd ter
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Staten van Holland en was namens dit gewest lid van den Raad van State
(1647-1650) en gedeputeerde ter Staten-Generaal (1655-1657). In het college van
de Gecommitteerde Raden van Holland vaceerde hij van 1650-1653 en in 1663.
Den eersten keer verving hij hier Jacob de Witt, toen deze na zijne vrijlating door
Willem II uit de regeering zijner stad had moeten treden; hij ruimde na den dood
van Willem II de plaats niet in. Dit laatste wijst de plaats aan, die hij in de staatkunde
inneemt: hoewel in de groote, politieke vragen de hollandsche regenten-politiek van
voor en na 1650 volgende, stond hij in de kuiperijen in de dordtsche
regeeringskringen meermalen tegenover de familie de Witt. Een bizonder op den
voorgrond tredende persoonlijkheid was hij niet. Hij ging in 1657 als gezant naar
Munster, om te bemiddelen in den strijd tusschen de stad en den bisschop. In 1660
werd hij door de Staten van Holland benoemd in de commissie van educatie, die
toen voor den jongen Prins van Oranje ingesteld, maar spoedig opgeheven werd.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: 1o. in 1629 met S u z a n n a d e V e l a r e ; 2o.
met E l i s a b e t h R u y s c h , dochter van K o e n r a a d R u y s c h uit het bekende
dordtsche regentengeslacht van dezen naam. Beide huwelijken waren kinderloos.
Zijn door een onbekende geschilderd portret bevindt zich in het Arent Maertens
Hof te Dordrecht.
Zie B a l e n , Beschrijving van Dordrecht, 974; verder de nieuwe uitgave der Brieven
van de Witt in F r u i n 's bewerking, deel I-II, zie het reg. in deel IV; voor het
gezantschap naar Munster: d e r K i n d e r e n , De Nederlandsche Republiek en
Munster gedurende de jaren 1650-1666, 69 vlg.
Japikse

[Beveren, Cornelis van (1)]
BEVEREN (Cornelis v a n ) (1), geb. te Dordrecht 1524, gest. aldaar 27 Jan. 1586,
zoon van Pieter van Beveren en Alida Muys van Holy (kol. 111), een der edelste
figuren uit het begin van den opstand tegen Spanje. Hij was in 1570-1572 raad zijner
vaderstad, in het tijdsgewricht, waarin de jonge schout Johan van Drenckwaert, die
de zaak des konings en de katholieke kerk onwrikbaar getrouw bleef, de afvalligen
der moederkerk bloedig vervolgde. Van Beveren, die in het geheim ook de
Hervorming was toegedaan, liet, wanneer de schout op strenger maatregelen
aandrong en namen van verdachten werden genoemd, meermalen door zijn vrouw
Maria van der Valk en zijne dochter Maria (kol. 111) de bedreigden in stilte
waarschuwen en smaakte alzoo de voldoening, menigeen van een wissen dood te
redden. Zijn aanzien kon hem evenwel niet vrijwaren tegen scherpe huiszoekingen
en bedreigingen, maar hij waakte er zorgvuldig voor, dat de ijverige schout geen
vat op hem of zijn huisgenooten krijgen kon.
Zijn Ney Bibel (geprint Tantwerpen in den Mol by mi Henrik Peetersen van
Middelburg 1535), versierd met zijn in zilver gegraveerde kwartieren en die zijner
vrouw (thans door erfopvolging in het bezit van een lid der familie Stoop) benevens
het huisboek van B u l l i n g e r u s verborg hij na gebruik in een opzettelijk in den
schoorsteen aangebracht kastje. In April 1572, toen de Spanjaarden onder Bossu
na hunne vergeefsche poging, om den Briel op de Watergeuzen te hernemen, vóór
Dordrecht verschenen en eischten binnengelaten te worden, werden Cornelis van
Beveren en de burgemeester Arend van der Mijlen tot den spaanschen bevelhebber
gezonden, om hem te verzoeken van zijn voor-
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nemen tot intocht af te zien, uit vrees voor oproer onder de burgerij, en onder
aanbieding, de troepen rijkelijk van proviand en vervoermiddelen te zullen voorzien.
Bossu liet zich eindelijk bepraten en Dordrecht bleef voor een bloedbad, als te
Rotterdam plaats vond, gespaard.
Een paar maanden later bleek de stemming der dordtsche burgerij lang niet
koningsgezind. en toen 23 Juni 1572 de Watergeuzen onder bevel van den groninger
edelman Barthold Entes van Mentheda vóór de stad verschenen, om ze voor den
Prins van Oranje in bezit te nemen, was het Cornelis van Beveren, die nevens de
afgevaardigden der gilden een verdrag met de Geuzen sloot, waarbij de stad zich
begaf onder het bestuur van den Prins en de hertog van Alva tot vijand werd
verklaard. Door deze omkeering in den stand van zaken, waaraan nevens Cornelis
van Beveren ook Jacob Muys van Holy en Adriaen van Blyenburg heeren
Adriaenszoon groot aandeel hadden, kwam van Beveren zeer op den voorgrond.
Hij nam nu openlijk deel aan de eerste openbare godsdienstoefening der hervormden
onder den lindeboom in den Kloveniersdoel, en was doopheffer van het eerste kind,
dat aldaar volgens de nieuwe leer den doop ontving.
Maar, hoezeer met hart en ziel den gereformeerden godsdienst toegedaan, was
hij wars van de vervolging van andersdenkenden. Het is voornamelijk aan zijn invloed
te danken, dat de Geuzen zich te Dordrecht niet zoo aan heiligdommen en
geestelijkheid vergrepen als elders, en de meeste katholieken ruim gelegenheid
hadden met hun tilbare have uit te wijken. Eerst toen het grootste deel der katholieke
bevolking de stad had verlaten, werden de kerken geheel en al tot hervormde
bedehuizen ingericht, en aan de kloosters een andere bestemming gegeven.
Van Beveren werd door de stedelijke regeering voorts naar Delft gezonden bij
prins Willem, maar keerde in November weder te Dordrecht terug, toen hij tot
burgemeester was verkoren. Viermalen heeft hij dien gewichtigen post vervuld.
Gedurende zijn burgemeesterschap werd hij nog in verschillende gewichtige
buitencommissiën gebruikt, o.a. 15 Oct. 1572 nevens den Prins tot de financiën.
Na de vervulling van zijn eerste burgemeesterschap werd hij wederom naar Delft
gezonden, om aldaar in de moeilijke tijden den lande van dienst te zijn. In 1576
werd hij nevens den heer van Mathenesse tot den prins te Middelburg gezonden;
in 1578 nam hij deel aan de vergadering der Algemeene Staten te Gent, waar de
Pacificatie tot stand kwam: in 1581 werd hij raad van den prins alsmede lid van den
Landraad.
Hij was gehuwd met M a r i a v a n d e r V a l k , die hem 7 kinderen schonk,
waaronder 2 zonen: Willem (3) en P i e t e r .
Van van Beveren bestaat een geschilderd portret door S. van Hoogstraten,
waarnaar een gravure voorkomt in B a l e n s Beschrijving van Dordrecht. Op het
Museum der Vereeniging Oud-Dordrecht bevindt zich thans een oud portret op
paneel, geheel met de gravure overeenkomende, maar met wapen en jaartal, zeer
goed geschilderd, een geschenk van de laatste afstammelinge der
predikanten-familie van Beveren, die een bastaardtak heet van de van Beverens.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordrecht 255, 667, 842-45, 957-60; S c h o t e l , Kerkelijk
Dordrecht I, 37, 45, 47-60.
van Dalen

[Beveren, Cornelis van (2)]
BEVEREN (Cornelis v a n ) (2), ridder, heer van Strevelshoek, West-Ysselmonde
en de Lindt, geb. te Dordrecht 1591, gest. ald. 17 Juli 1663; zoon van Willem van
Beveren (3) (kol. 113) en Emmerentia
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van den Eynde. Van zijne jeugd is bekend, dat hij de latijnsche school zijner
geboortestad, toen Vossius er rector was, bezocht. Hij studeerde te Leiden, maakte
in 1612 en 1613 eene reis door Frankrijk, Duitschland en Zwitserland en promoveerde
tijdens deze reis te Orleans in de rechten. Na zijn terugkeer te Dordrecht werd hij
in 1618 rentmeester-generaal van Zuid-Holland (tot 1642) en later dijkgraaf van
Hendrik-iden-ambacht. In 1622 deed hij zijn intrede in de magistraat als schepen.
Hij was burgemeester in 1627-1628, 1637-1638, 1642-1643, 1645-1646, 1649-1650.
Meermalen gedeputeerde ter Staten van Holland en ter Staten-Generaal. Tevens
meermalen lid van de Gecommitteerde Raden van Holland. Hij ging met anderen
als extraordinaris-ambassadeur in 1631 naar Denemarken en Hamburg, v.n. tot
bemiddeling tusschen deze beide staten (instructie bij A i t z e m a , I, 1145), en in
1636-37 alleen naar Engeland, waartoe hij niet dan met moeite overgehaald was.
In 1648 kwam hij in aanmerking voor de benoeming tot gezant te Parijs, waarvoor
de fransche gezant hem, v.n. om zijne antifransche houding tijdens de Munstersche
vredesonderhandelingen, niet geschikt achtte (Archives, S II t.V, 275). In 1660
maakte hij deel uit van de deputatie, die namens Holland Karel II, toen te Breda,
gelukwenschte met zijne restauratie en hem later aan den Moerdijk begroette bij
zijne komst op hollandsch grondgebied. In 1650 trad hij op als lid van de bezending,
die naar Utrecht gezonden werd, om dit gewest ter Groote Vergadering te nooden.
Een man dus, die in de regentenwereld een zeer belangrijke plaats innam. Van zijne
staatkundige opinie geldt hetzelfde als wat wij bij Abraham van Beveren opmerkten.
Hij is echter bekwamer en ongemakkelijker dan deze neef: men kan hem
beschouwen als het hoofd der dordtsche regenten van zijn tijd, in de laatste jaren
vóór zijn dood meer en meer bestookt door den wassenden invloed der de Witten.
Op godsdienstig gebied gold hij voor Arminiaan (Archives l.l.). Hij was ook een man
van wetenschap en kunst; curator van de latijnsche school te Dordrecht en hare
boekerij; curator van de hoogeschool te Leiden (sedert 1644); rechtsgeleerde van
naam; dichter van latijnsche, fransche en nederlandsche verzen, waarvan niet veel
bewaard is; historicus, in het bizonder de oudheid van Dordrecht en omgeving
onderzoekend. De door hem bewoonde huize Develstein in de buurt van Dordrecht
was een middelpunt van dordtsch geestelijk leven van dien tijd. Zijne verheffing in
den ridderstand (orde van St. Michiel) dankte hij den franschen koning Lodewijk XIII
in 1635. Hij was gehuwd met C h r i s t i n a P i j l l en had 11 kinderen: 5 zoons en
6 dochters.
Zijn portret door een onbekende bij Jhr. Mr. P.M. Beelaerts van Emmichoven te
's Gravenhage.
Zie B a l e n , Beschrijving van Dordrecht, 222, 965-966; v a n L e e u w e n , Batavia
Illustrata, 868-869 (waar zijn ridder-diploma); S c h o t e l , Geschied-, Letter- en
Oudheidkundige Uitspanningen (Utrecht 1840), 63 vlg.; v a n D a l e n , De Dordtsche
Dichtschool (Tijdspiegel 1905, II), 170. Over het gezantschap naar Engeland: S.
M u l l e r F z ., Mare clausum (Amst., 1872), 242 vlg., en E d m u n d s o n ,
Anglo-Dutch Rivalry (Oxford 1911), 107 vlg.; Brieven van De Witt in F r u i n 's
bewerking I en II (zie reg. in deel IV).
Japikse

[Beveren, Cornelis van (3)]
BEVEREN (Cornelis v a n ) (3), geb. te Dordrecht Juli 1634 gest. aldaar 30 Sept.
1689, zoon van den voorg. en Christina Pijll. Hij was schepen en oudraad in 1672,
maar komt daarna niet meer
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onder de regeeringsleden te Dordrecht voor. Hij was gehuwd met A d r i a n a v a n
W o u w , bij wie hij drie kinderen verwekte, nl. C o r n e l i s Ernest, die volgt en
Christina.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordrecht 972.
van Dalen

[Beveren, Cornelis van (4)]
BEVEREN (Cornelis v a n ) (4), te wiens opzichte geheel gebrek aan biografische
gegevens niet toelaat hem te identificeeren met een zijner vele naamgenooten,
schreef een mij onbekende Dissertatio de quadratura circuli ut et demonstratio
methodi Dn. de Fermat de maximis et minimis investigandis. Adjecta est refutatio
problematis alicujus algebraici paradoxi (Ultraj. 1679) (v a n B e u g h e m , Bibliogr.
math. Amstelod. 1688). Misschien is hij identiek met den ‘Heer K.v.B., raad der stad
...., een geleerd eerlijk man, door zijne schriften en wiskonstige uitvindingen
vermaard’, die negen kinderen, waaronder een zoon van 18 jaren, had, toen zijn
vriend Rabus over hem en de kracht der wichelroede een brief dd. 16 Mei 1696
schreef aan Antony Leeuwenhoek (Boekzaal 1696, I, 495; zie ook 522 en 1694, I).
de Waard

[Beveren, Mr. Ernest van]
BEVEREN (Mr. Ernest v a n ), heer van West-IJselmonde, ged. te Dordrecht 20
Febr. 1669, gest. aldaar 3 Aug. 1722, zoon van Cornelis van Beveren (3) en Adriana
van Wouw. Hij was schepen van Dordrecht in 1689-91 en 1698, lid van den Oudraad,
lid der Rekenkamer van Holland 1692-94, burgemeester van Dordrecht in 1703-04.
Hij was de laatste mannelijke afstammeling van den te Dordrecht gevestigden tak
der familie van Beveren. Zijn portret is geschilderd door Aart de Gelder 1685, thans
in het bezit van M.J.G. baron van Hardenbroek van 's Heeraertsberg en Bergambacht
te 's Gravenhage. Een reproductie daarvan komt voor in Onze Kunst,
Portrettennummer, gewijd aan de Tentoonstelling van oude Portretten, Haagsche
kunstkring (1903).
van Dalen

[Beveren, Jacob van]
BEVEREN (Jacob v a n ), heer van Zwijndrecht, geb. 27 Juni 1612 te Dordrecht,
gest. 30 Januari 1676 ald.; hij is een jongere broeder van Abraham van Beveren
(kol. 106). Ook hij nam jong aan de regeering deel: schepen werd hij in 1639 en
1640; lid van de veertigen in 1641; schout van 1643-1662; burgemeester 1662-1663
en 1670-1671. Bovendien was hij dijkgraaf van Oost-Barendrecht en de
Alblasserwaard en van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam benevens
watergraaf in de Nederwaard. Ook hij was meerdere malen gedeputeerde ter Staten
van Holland. Als lid van het college van Gecommitteerde Raden fungeerde hij in
1666-1668 en in 1672. In dit jaar maakte hij deel uit van de commissie tot doorsteking
van de dijken. Hij trad bij de regeeringsverandering af. Hij was minder begaafd dan
zijn broeder en werd in de regeeringszaken betrekkelijk zeer weinig genoemd. Dit
is te meer opmerkelijk, omdat hij gehuwd was (9 Juni 1637) met J o h a n n a d e
W i t t (geb. 30 Jan. 1617; gest. 4 April 1692), eene zuster van Johan de Witt, zoodat
hij wel in de gelegenheid was zich te doen gelden. In de familie-kuiperijen te
Dordrecht bleef hij geheel op den achtergrond: anders dan zijne vrouw, die hierin

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

meermalen haren invloed trachtte te doen gelden. Hij had 8 kinderen, waarvan
alleen twee dochters hem overleefden (waarover zie B a l e n ).
Zijn door C. Bisschop (?) geschilderd portret in het Arent Maertens Hof te
Dordrecht.
Literatuur: als bij Abraham van Beveren.
Japikse

[Beveren, Johan van]
BEVEREN (Johan v a n ), geb. te Dordrecht 29 Juli 1626, gest. 6 Sept. 1673, zoon
van Corne-
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lis van Beveren (2) en Christina Pijll. Hij trad reeds vroeg in den krijgsdienst, nam
deel aan den tocht tegen de Zweden, waar hij als sergeant-majoor den slag bij
Nijborg op het eiland Funen bijwoonde. In Dec. 1664 werd hij kolonel van een
Waalsch regiment infanterie, in Juli 1667 commandeur van Kampen, in Juni 1672
gouverneur van Geertruidenberg en commandeur van Amsterdam. In de laatste
betrekking scheen hij niet te voldoen, waarom wordt niet gezegd, hoewel hij toch
den roem had, een dapper krijgsman te zijn. Hij was eigenaar, hoewel niet bewoner,
van het slot Develstein in de Zwijndrechtsche Waard. Bij zijne echtgenoote M a r i a
S w e e r t s d e W e e r d D a v i d s d r . had hij 12 kinderen verwekt, waarvan de
oudste zoon Jhr. C o r n e l i s , geb. 20 Maart 1654, bij het beleg van Grave 17 Oct.
1674 sneuvelde; van de andere kinderen bleven er drie ongehuwd, drie stierven
jong; van de overige is niets bekend geworden.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 971; S c h o t e l , Gesch. Letter- en Oudheidk.
Uitsp. 68 en 69.
van Dalen

[Beveren, Maria van]
BEVEREN (Maria v a n ), geb. te Dordrecht in 1551, gest. aldaar 1634, dochter van
Cornelis van Beveren (1) en Maria van der Valk (kol. 107). Zij onderscheidde zich
in de dagen van vervolging der hervormden en doopsgezinden, door de personen,
die van ketterij verdacht werden, tijdig te waarschuwen, zoodat zij het dreigend
gevaar voor hun leven ontvluchten konden. Hare wetenschap in dezen verkreeg zij
van hare moeder, die van haar echtgenoot, in het geheim de Hervorming toegedaan
en bewogen met de vervolgde ketters, de namen ontving van de bedreigden. Zij
was gehuwd met A d a m V o o g d , wijnkooper van Straatsburg, die, om het lot van
zoovele anderen te ontgaan, had moeten vluchten, maar na de omwenteling was
teruggekeerd. Na zijn dood (1575) hertrouwde zij met C o r n e l i s R y s e r , gest.
1606. Uit het eerste huwelijk sproot één dochter A n n a , uit het tweede een zoon
en twee dochters.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 840, 841, 959 a; B o s b o o m T o u s s a i n t , De
van Beverens.
van Dalen

[Beveren, Pieter van]
BEVEREN (Pieter v a n ), zoon van Willem (2), en Maria van Bakel, overl. 1554 (niet
1552 gelijk bij v.d. A a ), was, evenals zijn vader, een man van aanzien in zijne
geboortestad Dordrecht. Hij bekleedde er verschillende aanzienlijke amhten en
waardigheden, werd b.v. schepen (1547) en behoorde in het volgende jaar tot de
veertig. Later zag hij zich benoemd tot burgemeester, een ambt, dat hij ook in 1552,
1553 en 1554 bekleed heeft (zoodat onmogelijk 1552 zijn sterfjaar geweest kan
zijn). Met Pieter Jacobsz. en Mr. Adriaan de Jonge vertegenwoordigde hij Dordrecht
op de dagvaart der Staten van Holland van 25 Juli 1548, hoofdzakelijk belegd tot
en voor een goed deel gewijd aan besprekingen van maatregelen ter bescherming
der haringbuizen tegen Schotten en zeeroovers, een zaak, waarmee men zich ook
o.a. 7 Aug. d.a.v. bezig hield. De haringvisscherij was ook een onderwerp van
bespreking van de Alg. Statenvergadering te Brussel (van 29 Maart 1552), waar hij
ook wel tot de gedeputeerden zal behoord hebben, gelijk b.v. het geval was op eene
soortgelijke vergadering te Brugge (3 Jan. 1552). En kort daarop ontmoeten we
hem weer, en wel in de hoedanigheid van schout zijner geboortestad (althans 19
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Maart en 2 April van het laatstgenoemd jaar), onder de gedeputeerden ter
hollandsche Statenvergadering. Zoo
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blijkt o.a. uit de rekeningen, b.v. die van 1552, dat hij in het belang zijner vaderstad
tal van reizen gemaakt heeft.
7 Mei 1520 was Pieter van Beveren gehuwd met jonkvrouw A l e y d (Alidt, Alida)
M u y s v a n H o l y (overl. 1538), dochter van heer J a c o b , burgemeester van
Schiedam (overl. 1537) en jonkvrouw K a t h a r i n a v a n P u t t e n (overl. 1536),
bij wie hij de volgende kinderen had: L i d u w i , Cornelis (1), W i l l e m , M i c h i e l
en J a c o b . Jonkvrouw E n g e l b e r t a (E n g e l k e n ) v a n d e r L i n d (overl.
1553), dochter van K o r n e l i s en weduwe van J a n O e m , J a c o b s z ., misschien
overl. 1540, met wie hij dan het jaar daarop hertrouwd zou zijn, schonk hem geen
kinderen.
Onder de burgemeesters van Schiedam wordt door J.v.d. M i n n e , De vroegere
regeerders van Schiedam (Wapenheraut 1897, 4) genoemd P i e t e r W i l l e m s z .
v. B e v e r e n op de jaren 1531 en 1532. Balen spreekt daar niet van.
Zie litt. onder het artikel Willem (2) van Beveren. Bovendien: A. v a n d e r G o e s ,
Reg. v.d. Saaken van den Lande van Hollandt gehouden by my ... (1544-1556).
Kooperberg

[Beveren, Willèm van (1)]
BEVEREN (Willèm v a n ) (1), gest. te Dordrecht 27 Juni 1398, zoon van H e n d r i k
v a n B e v e r e n en F l o r e n t i a v a n d e n T y m p e l . Hij was schildknaap, in
1365 lid der regeering van Dordrecht, in 1395 afgevaardigde wegens die stad ter
generale dagvaart te 's Gravenhage, en een der gemachtigden, die den vrede
bewerkten tusschen hertog Albrecht van Beieren en zijn zoon Willem van Oostervant.
Uit zijn huwelijk met G e e r t r u y d a v a n G e n d e r e n h e e r e n W o u t e r s d r .
worden slechts 2 kinderen vermeld nl. D a n i e l v a n B e v e r e n , schildknaap, en
S o e t e , non, later mater in het klooster van Marienborn te Dordrecht, 1432.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordrecht 953.
van Dalen

[Beveren, Willem van (2)]
BEVEREN (Willem v a n ) (2), overl. 9 Febr. 1505, zoon van J a c o b (overl. 1461)
en L i j s b e t D i r c x . v a n H o u t e n s dochter, (niet S p r i n g e r s ), (overl. 1493),
en niet zooals Balen meldt 1465 (de vertichting, door Willem van Beveren, die binnen
drie dagen na overlijden moest geschieden, is van 2 Mei 1493), behoorde tot het
aanzienlijk geslacht der Beverens (vgl. hierover F.A.L. v a n R a p p a r d in Alg. Ned.
Familieblad 1885, 218; ook Ned. Leeuw 1905, 151-153) en bekleedde in de stad,
waar hij volgens S c h e l t e m a (Staatk. Nederl. I, 92) in 1459 geboren zou zijn,
gewichtige bedieningen. 14 Juli 1483 verklaarde Willem van Beveren voor schout,
burgemeester en gerecht, dat hij geen huwelijk zou aangaan noch zijn goederen
verkoopen, verzetten of bezwaren, tenzij bij wille van P i e t e r T a c k J a c o b s z .
en C o r n e l i s H e i n r i c C o r n e l i s z o o n , zijne ooms, en zijn drie ‘moyen’. In
de rekeningen der 15e eeuw uit den tijd van Willem van Beveren (1485, 1490, 1496)
komt hij een enkele maal als secretaris voor, doende een of andere reis ten behoeve
der stad. Of hij, gelet op zijn secretariaat van Dordrecht, al die openbare functiën
heeft bekleed, door Balen vermeld, valt te bezien. Waardein van de Munt kan hij
zeer wel geweest zijn en eveneens schutmeester van den Ed. Kruisboog (of
Voetboog, de schutterij van St. Joris). Volgens v.d. Aa en zijne voorgangers, die
ook hierin Balen nauw gevolgd zijn, zou hij (en dan als schutmeester, niet als
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te Utrecht, in een gevecht tegen de Stichtschen, zich bijzonder onderscheiden
hebben, doch verder is mij zijn naam, in dit verband, noch in eene utrechtsche, noch
in eene hollandsche bron voorgekomen. En wat het op het jaar 1488 vermelde
betreft, als zou hij een rol gespeeld hebben bij een toenmaligen vredehandel
tusschen Frankrijk en Vlaanderen, gelijk Balen ten deele zelfs uit stadsrekeningen
wil afgeleid zien (waarvan evenwel den Archivaris van Dordrecht, den heer J.L. van
Dalen, blijkens zijne inlichtingen op vragen dienaangaande, niets bekend is), het
vermoeden ligt voor de hand, dat hier, ten gevolge van de gelijkheid der namen,
ten onrechte Willem van Beveren, de secretaris van eene enkele hollandsche stad,
dien men hierbij niet verwachten zou, gesteld is voor Filips van Bourgondië, heer
van Beveren, gouverneur van Vlaanderen sinds 1484, die wel bij de genoemde
onderhandelingen schijnt betrokken te zijn geweest (P o n t u s H e u t e r u s , Rerum
Austr. Libri XV (Lovani 1643). Zoo zou ook zeker op enkele punten eenige verwarring
denkbaar zijn tusschen den bovenbehandelden Pieter v. Beveren en den ongeveer
geheel terzelfder tijd ter statenvergadering verschijnenden edelman Max. v.
Bourgondië, heer van Beveren, tijdelijk stadhouder v. Holland en Zeeland, die zoowel
op de Statenvergaderingen (v.d. Goes spreekt in dat verband in 't algemeen van
den heer v. Beveren echter meest zonder voornaam, als hij Bourgondië bedoelt)
als daarbuiten bekend stond als een krachtig beschermer der (haring)visscherij. Bij
zijne in 1514 overleden vrouw M a r i a v a n B a k e l , dochter van N i c o l a a s , die
herhaaldelijk o.a. burgemeester en schepen van Dordrecht geweest is, had Willem
verschillende kinderen, t.w. J a c o b , Pieter (kol. 111), K l a a s , M a r g r i e t a of
M a r g a r e t h a en C l a r a , waarvan de oudste zijn leen van Dordsmonde en 't
schrootambacht van zijn geslacht erfde en enkele anderen van beteekenis geweest
zijn in hunne woonplaats, na Pieter het meest K l a a s , echtgenoot van J a k o b i n a
S n o u k , die er meerdere jaren schepen geweest is.
Zie, behalve hollandsche en utrechtsche kronieken van dien tijd en de in den tekst
reeds genoemde literatuur, vooral B a l e n , Beschrijving van Dordrecht (zie reg.)
Verder schriftelijke mededeelingen van de heeren Mr. B e e l a e r t s v a n
E m m i c h o v e n uit eene genealogie der Beverens in hs. (vgl. Ned. Leeuw 1905,
151-153) en J.L.v. D a l e n , archivaris te Dordrecht (Archief Dordrecht); zie
Wapenheraut 1894, 123; Ned. Leeuw 1909, 43; S. v a n G i j n , Dordracum Illustratum
(Dord. 1908) I, 190. Verder Navorscher 1876, 160; 1877, 190; 1891, 315; 1895,
448; 1895, 287; 1907/8, 606.
Kooperberg

[Beveren, Willem van (3)]
BEVEREN (Willem v a n ) (3), geb. te Dordrecht 4 Dec. 1556, gest. aldaar 18 Juni
1631, zoon van Cornelis van Beveren (1) en Maria van der Valk (kol. 107). Reeds
in zijn jeugd toonde hij als zijn vader lijf en goed veil te hebben voor de zaak der
vrijheid. Na op de Groote school onder Adolphus Nolthenius onderwezen te zijn,
bezocht hij Vlaanderen, Frankrijk en Italië, waar hij vooral met vele geleerden
vriendschap sloot. Te Dordrecht teruggekeerd werd hij raad en rentmeester-generaal
van Zuid-Holland en bekleedde verder de gewichtigste betrekkingen, zoo in zijn
geboortestad, als in den staat. Hij was behalve veertig, raad en schepen, vijf malen
burgemeester en gedurende 44 jaren afgevaardigde wegens Dordrecht ter Staten
van Holland. Als Gecommitteerde te velde deelde hij in de gevaren
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van veldtochten en belegeringen in de jaren 1599 tot 1605. Ook bij de
onderhandelingen over den vrede met Spanje in 1607 en het sluiten van het
twaalfjarig bestand in 1609 was hij tegenwoordig. Als staatsman werd hij zeer
gewaardeerd, o.a. door prins Maurits. Toen de Prins in 1618 te Dordrecht kwam,
om de regeering te verzetten, hoewel de schout Muys van Holy verklaard had, dat
dit niet wel mogelijk zou zijn, ‘doordien de Magistraten door malkanderen getroud
en vermaagschapt waren, zoodat het ongelijk van weinige bij allen zoude opgenomen
worden’, waren er elf magistraten, waaronder Willem van Beveren, die met afzetting
bedreigd werden. De Prins liet zich door den schout en den thesaurier rondleiden,
maar de burgemeester ‘het aanstaande spijt, gelijk hij meende, niet voor zijn oogen
willende zien’, bleef thuis. Doch hij werd des avonds bij Zijne Excellentie verzocht,
die zich zeer vriendelijk met hem onderhield en bij het gesprek, dat over Indië liep,
hem een treffelijk boek vereerde.
Van Beveren heeft zich door groote deugden en bekwaamheden onderscheiden.
Hij was werkzaam, kalm, gelijkmoedig en rondborstig, en daarbij geleerd en een
welsprekend redenaar.
Hij was gehuwd met E m m e r e n t i a v a n d e n E y n d e K a r e l s d r ., die 18
Aug. 1632 overleed. Van zijn negen kinderen trouwde M a r i a met ridder
K o e n r a a d R u y s c h , K o r n e l i a met J o h a n v a n d e M e r w e d e v a n
K l o o t w y c k , C a r o l i n a met A d r i a e n v a n B l i j e n b o r g , E m m e r e n t i a
met Mr. C o r n e l i s v a n C a s t e r e n en W i l h e l m i n a met D i d e r i k
D a m m e r t . Zijn zonen waren Cornelis (2) en K a r e l .
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 961, 962; S c h o t e l , Gesch. Letter- en Oudheidk.
Uitsp. 60-63.
van Dalen

[Beveren, Willem van (4)]
BEVEREN (Willem v a n ) (4), heer van Strevelshoek, geb. te Dordrecht 12 November
1624, gest. op de reede van Tessel 31 Mei 1672; zoon van Cornelis van Beveren
(2) (kol. 108) en Christina Pijll. Een man van mindere beteekenis en minder hooge
positie dan zijn vader. Sedert 1655 had hij als lid der veertigen eenig aandeel aan
de regeering, was schepen in 1659 en 1660, maar bracht het niet tot burgemeester.
Wel was hij enkele keeren gedeputeerde ter Staten van Holland. Hij was nog baljuw
en dijkgraaf van het land van Strijen (1648), dijkgraaf van den strijenschen en van
den wieldrechtschen polder (resp. 1648 en 1660), rentmeester-generaal van
Zuid-Holland (sedert 1652), gecommitteerde ter adm. van Zeeland (van 1650-1652).
Als zoodanig diende hij de Witt van bericht over wat er belangrijks in Zeeland voorviel.
In 1672 werd hij door de Staten-Generaal benoemd tot gezant naar Spanje, maar
overleed op reis daarheen. Hij stond de partij van de de Witten nader dan zijn vader.
Evenals deze bewoonde hij Develstein, waarvan zijn broeder Johan (kol. 110)
eigenaar was; ook hij beoefende de oudheidkunde en de dichtkunst (o.a. verzen
op Cornelis de Witt en den tocht naar Chatham). Hij was gehuwd met K o r n e l i a
S c h a a p (overl. 1666) en had 6 kinderen: 3 zoons en 3 dochters.
Zie: B a l e n , Beschrijvinge van Dordrecht, 968-969; S c h o t e l (gec. bij Corn.
van Beveren), 69 vlg.; v a n D a l e n (zie kol. 109), 170; Brieven van De Witt in
F r u i n 's bewerking, reg. in deel IV.
Japikse

[Beyeren van Schagen, Johan van]
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overl. te 's Gravenhage 18 Feb. 1618, werd beschreven in de Ridderschap van
Holland en West-Friesland 4 Nov. 1571, hoogheemraad van Schieland 19 Juni
1589, gecommitteerde in den Raad van State 25 Maart 1595, ter Staten-Generaal
1603, gecommitteerde raad van Holland 1615. Hij huwde (huw. voorw. d.d. 's
Gravenhage 3 Aug. 1568) A n n a v a n A s s e n d e l f t , geb. 1547, overl. 12 Nov.
1630, begr. evenals haar man te Schagen, dr. van D i r k v A., heer van Cralingen,
en A d r i a n a v a n N a s s a u . Zij schonk hem twee zonen A e l b r e c h t en D i r k ,
en drie dochters.
Zie: D.G. v a n E p e n , De Ridderschap van Holland (handschr.)
van Epen

[Beylinc, Allairt]
BEYLINC (Allairt), komt in 1424 voor als schout te Gouda. Ten zeerste was hij
betrokken in den krijg van zijn dagen, dien der Hoekschen en Kabeljauwschen. O.a.
nam hij deel aan het beleg van het kasteel van heer Gerard van Poelgeest onder
Koudekerke in 1420. Waarschijnlijk heeft hij voor zijn aandeel aan de vernieling der
bezittingen van dezen Hoekschen partijganger later zoo vreeslijk moeten boeten.
In 1425 is Beylinc in Schoonhoven, wanneer deze stad met het daarbij gelegen
slot belegerd wordt door Floris van Kijfhoeck, aanvoerder der Hoekschen en strijder
voor vrouw Jacoba van Beieren. Het lot is hem hier ongunstig. Willem van de Coulster
verdedigt de vesting langen tijd, maar ziet zich door gebrek aan voorraad eindelijk
genoodzaakt tot de overgave. De bezetting verkrijgt vrijen aftocht, alleen Allairt
Beylinc wordt op zwaar rantsoen gesteld. Dezen losprijs, duizend hollandsche
schilden, heeft Beylinc niet bijeen kunnen brengen, al heeft ook hertog Philips van
Bourgondië zich voor hem bemoeid. Woordgetrouw keert hij dan tot zijn vijanden
terug. Deze besluiten hem levend te begraven. In den nacht op een molenwerf niet
ver van het slot heeft de terechtstelling plaats gehad. Als bewerker van den moord
wordt met name aangewezen Gerard van Poelgeest.
Verschillende geschiedschrijvers als Wagenaar en Bilderdijk hebben het zonder
voldoenden grond voorgesteld, alsof B. voor zeker wist, wat hem te wachten stond
en dat hij desniettegenstaande uit zijn tijdelijke vrijheid is teruggekeerd; ze vergelijken
hem met den Romein Regulus (de Hollandsche Regulus).
Echter ook buitendien blijft het lot van Beylinc tragisch genoeg. Fruin noemt hem
S p l i n t e r s -z o o n . Misschien is B. te identificeeren met dien A e l b r e c h t
S p l i n t e r s z ., die reeds in 1388 als schepen van Gouda optreedt.
Zie: Navorscher II, 39; Nijhoff's Bijdragen 2e R. VI, 1, 145; F r u i n , Verspr. Geschr.
VIII, 202; A. M e e r k a m p v a n E m b d e n , Stadsrekeningen van Leiden I, 481.
Huges

[Beyma Thoe Kingma, Jhr. Mr. Frederik Hessel van]
BEYMA THOE KINGMA (Jhr. Mr. Frederik Hessel v a n ), geb. 7 Aug. 1818 te
Workum en overl. 3 Febr. 1899 te Heerenveen, zoon van jhr. J u l i u s M a t t h i j s
B.t.K. en A g a t h a W i l h e l m i n a v a n V o s s . Na in 1841 te Leiden gepromoveerd
te zijn, vestigde hij zich als advocaat en procureur te Heerenveen, waar hij weldra
ook tot rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank benoemd werd.
In 1842 werd hij secretaris der grietenij Engwirden (waartoe Heerenveen gedeeltelijk
behoort) en schoolopziener in het 6de district van Friesland; in 1851 burgemeester
van Engwirden; het secretariaat dezer gemeente legde hij toen neer. Voorts was

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

hij een lange reeks van jaren lid der Provinciale Staten in zijn gewest. Leerling en
vriend

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

116
van Thorbecke, was Beyma met overtuiging diens beginselen toegedaan; hij had
bovenal een open oog en warm hart voor het volksonderwijs. Veel heeft hij als
burgemeester en schoolopziener (beide betrekkingen bekleedde hij tot eind Dec.
1890) gedaan tot verbetering van het onderwijs en van den onderwijzersstand. Met
name deed hij het zijne tot verhooging van de onderwijzerstraktementen, getuige
zijn Voorstel aan de Prov. Staten van Friesland nopens verbetering der
onderwijzersjaarwedden in die provincie (1865) en zijn brochure Volksonderwijs.
Open adres aan de leden der Staten-generaal (1872). Hoe karig de bezoldiging der
hoofdonderwijzers destijds was, blijkt uit de in eerstgenoemd geschrift gegeven
statistiek: van de 278 hoofden van scholen in Friesland waren er 109, die een
traktement ontvingen van ƒ 400 (het minimum volgens de wet van 1857); slechts 20
genoten een jaarwedde van ƒ 800 of daarboven. Om al hetgeen B. in dezen heeft
gedaan, werd hij in heel Friesland en daarbuiten algemeen bemind en geacht. ‘Hij
was de vriend der onderwijzers in zijn district en werd door dezen op de handen
gedragen’. Het Ned. Onderw. Genootschap vereerde den populairen frieschen
schoolopziener in 1871 met zijn lidmaatschap van verdienste, de hoogste
onderscheiding die door dit genootsch. aan bevorderaars van het onderwijs kan
worden toegekend. In 1866 richtte Beyma thoe Kingma met anderen de vereeniging
‘Volksonderwijs’ te Leeuwarden op, welke vereeniging weldra hare afdeelingen ook
buiten Friesland had en toen (1871) in een nederlandsche vereeniging ter verbetering
van 't onderwijs vervormd werd.
Behalve de beide bovengenoemde geschriften heeft men van Beyma thoe Kingma
nog een brochure: Pastorie- en kerkelijke administratie in de grieterij Aengwirden
(1850).
Hij was gehuwd met A a l t j e N o y o n .
Zie: J. J e l g e r h u i s S w i l d e n s , In memoriam (1899), en Eigen Haard, 11 Mrt.
1899 (met portr.).
Zuidema

[Bezemer, Willem]
BEZEMER (Willem), geb. te 's Hertogenbosch 19 Februari 1866, zoon van M.H.
B e z e m e r en P.M.J. T i m m e r m a n , overl. te Rotterdam 5 Maart 1898. Na
voorbereidend onderwijs in zijn vaderstad te hebben genoten, werd hij in September
1885 te Leiden als student in de rechten ingeschreven. 30 September 1889
promoveerde hij op proefschrift: Bijdrage tot de kennis van het oude cijns- en
grondrenterecht in Brabant ('s Hertogenb. 1889). 5 December 1889 werd hij benoemd
tot adjunct-archivaris van Rotterdam, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed. Hij
was een man van groote en algemeene gaven, maar heeft zich op wetenschappelijk
gebied bepaald tot bronnenuitgaven en kleinere historische en rechtshistorische
onderzoekingen. Afzonderlijk dienen te worden vermeld: Oude rechtsbronnen van
Breda (Werken Vereen. t.d. uitg. der bronnen v.h. oude vad. recht, XIV; 's Grav.
1892); De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland (Bronnen
voor de geschiedenis van Rotterdam II; Rott. 1895; met J.H.W. Unger); Oude rechten
van Steenbergen (Werken als voren, XX; 's Grav. 1897); De oudste rekeningen der
stad Rotterdam (Bronnen als voren, III. Rott. 1899; met J.H.W. Unger).
Zie: G. v a n R i j n in Levensb. Lett. 1898/1899, 145 vlg.; J.H.W. U n g e r in Ned.
Archievenblad 1897/8, 85 vlg.; Taxandria 1898, 108 vlg.
Brugmans

[Biegelaer, Erbert van den]
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1598, stichtte bij testament van 22 Apr. 1636 eene beurs voor een jongeling, die op
eene R. Kath. latijnsche school zoude verlangen te studeeren.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-76) II, 256 en III, 359;
v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 299.
Aug. Sassen

[Bielevelt, Antonius]
BIELEVELT (Antonius), schilder geb. te Maastricht (ondanks alle moeite, werd ons
verzekerd, was zijn doopakte niet in de oude doopregisters te vinden) en overl. in
1666. De Italianen, bij wie hij waarschijnlijk het grootste deel van zijn ieven heeft
doorgebracht, kennen hem slechts, onder den naam van B i l i v e l t i en zijn
schilderijen zijn bij hen zeer gezocht.
Zie: F.X. d e B u r t i n , Traité des connaissances qui sont nécessaires à tout
amateur de tableaux I, 186.
Flament

[Binsbergen, Johannes Fredericus van]
BINSBERGEN (Johannes Fredericus v a n ), geb. te Rotterdam 23 Mei 1808, gest.
te Ter Neuzen 9 Mrt. 1890, zoon van den voorlezer in de rotterdamsche St.
Laurenskerk J a n v a n B. en N e e l t j e H e l d e r m a n , werd 12 Sept. 1826 als
stud. theol. ingeschreven te Leiden, waar hij bleef tot 1830. In 1833 werd hij beroepen
tot predikant te Schore en Vlake, wat aanleiding gaf tot zijne Korte geschiedenis
der kerkelijke gemeenten van Schore en Vlake (Zzee 1845). In 1854 werd hij
predikant te Hoek bij Neuzen, legde zich, ook in vereeniging met zijne vrouw, M i n a
C o s t e r m a n , toe op litterarische werkzaamheid en deed vele vertalingen in
verschillende tijdschriften verschijnen. Van hemzelf heeft men een Drietal verhalen
(Schoonhoven 1851), terwijl hij ook schreef Gosswinus van Buitendijk, een
geschiedkundig verhaal uit de eerste helft der 18e eeuw (hs. vermeld in de Cat. der
boekverkooping G.D.J. Schotel ('s Grav. 1877) 167). B. werd 1 Oct. 1886 emeritus
en vestigde zich toen te Ter Neuzen. Voor zijn vrouw zie dit deel.
Zie: Eigen Haard 1880, 112; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd.
1890) 40-41; 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 (Utr. 1903) 543.
de Waard

[Bisschop, Pieter de of Petrus Peeter Bisschop]
BISSCHOP (Pieter d e ) of Petrus (Peeter) B i s s c h o p , is vooral een bestrijder van
de Doopsgezinden geweest. Het eerst vinden we hem onder de uitgewekenen in
de Paltz. 17 Nov. 1570 werd hij in de nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfort
gekozen onder de ‘versoorghers van den Dienaer des Woorts’, en twee dagen later
daar tot diaken benoemd. 1 Apr. 1578 werd hij door den kerkeraad afgevaardigd
om Wernerus Helmichius gezelschap te houden op diens reis naar Brabant en
Vlaanderen, om de Gereformeerden daar in 't geloof te sterken. Daar 26 Apr. 1579
zijn vertrek om allerlei redenen nog niet plaats gehad had, is hij echter vermoedelijk
wel te Frankfort gebleven tot hij in 1580 naar Rotterdam is vertrokken, waartoe hij
24 Apr. zijn attestatie aanvroeg. Als ouderling der kerk van die stad was hij tusschen
het jaar 1583 en 1594 herhaaldelijk aanwezig op de zuidhollandsche particuliere
synode.
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Hij schreef: Antwoort-liedt op eens Wederdoopers Lasterliedt, in druc wtgegaen
zonder name des autheurs, 't welc ooc hier achter gedruct is, op dat een yegelijc
mercken mach van wat geest desen onbekenden Dichter gedreven is (Pamflet
Meulman no. 1063, cf. nrs. 759 en 989). De vijfde druk van dit werkje verscheen te
Rotterdam in 1600. Daarvan bevindt zich een exemplaar in de Biblioth. der
Vereenigde Doopsgezinde gemeente te
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Amsterdam. Catalogus Fred. Muller-veiling Lüttge (1910) 110 vermeldt een druk
van 1593, die mogelijk de eerste is geweest. De gezamenlijke oplaag der vijf drukken
bedroeg ruim 9000 exemplaren, zooals ter verdediging tegen het verwijt dat zijn
geschrift alleen nuttig was ‘om peperhuyskens daer af te maken’ door den auteur
wordt meegedeeld in de voorrede van de editie van 1600. In de appendix ervan
vermeldt hij ook nog een Tractact van de H. menschwerdinghe Christi, dat hij in
1593 drukken liet. Verder zijn van hem bekend: Sommighe Daghelijcsche ghebeden,
als ooc zeker Refereynen ende ander spreucken... Ooc een beklach over het
onverstant zommigher Secten aengaende het Ampt der Christelicker Overheden;
mitsgaders een kort verhael van zommighe bloedt-dorstighe menschen, staende
na het leven der vromer Protestanten (Rotterd. 1595), waarvan zich een,
waarschijnlijk uniek exemplaar in de collectie Waesbergiana van Dr. Ledeboer op
de Biblioth. der gemeente Rotterdam bevindt; en waaruit een enkel gedicht: Een
nieu liedeken van 't Bannen der schadelijcker ende zeer verderflijcker secte der
Jesuiten wt heel Vrancrijc in 1901 te Rotterdam opnieuw werd uitgegeven door K.
V o s . En: Spieghel der Waterlantscher Wederdooperen Leughenkonst. Ontdeckende
de onghegronde ende leughenachtighe beschuldinghen, die sij onlancx teghens
Fransisci Lansbergii Tractaet van de vreemde ende onschriftmatighe maniere der
Wederdoopscher Leeraren Heymelicke gebeden in Druc hebben wtghegheven. Met
noch een korte aenwijsinghe ende klare wederlegginghe der voornaemster gronden
van Jacob Jansz nootwendighe Verantwoordinghe der verdructer waerheyt (Rotterd.
1597) (Pamflet Meulman no. 837). Ook daarvan bevindt zich een exemplaar op de
Biblioth. der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Achterin bevat
het nog weer een nieuw boekje: Kort ondersoeck van Jacob Janssens redenen
ende argumenten in sijne Nootwendighe verantwoordinghe ... vervatet. Alles
grondelic wederleydt door P i e t e r d e B i s s c h o p met hulpe van een sijnder
met-broederen (Rotterd. 1597). In Ratelwachts ende Torenwachters waerschouwinge
(Pamflet Meulman no. 936) wordt de Bisschop door den zich niet noemenden
schrijver R o b b e r t R o b b e r t s z . genoemd een ‘pertijdich Calvinist ofte
Catechissemist’.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II en III, registers in voce; Catalogus der
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam II (Amsterd. 1888) 165, 174;
P a u l F r e d e r i c q , Het Nederlandsch Proza in de 16e eeuwsche Pamfletten
(Brussel 1907) 368; Archiv der Deutsch-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main
no. 215A. Presbyterial-protocolle 1570-1581 sub 17 Nov. en 19 Nov. 1570, 1 Apr.
1578, 26 Apr. 1579, 24 Apr. 1580; C.P. B u r g e r J r ., Amsterdamsche
Rekenmeesters en Zeevaartkundigen (Amst. 1908) 68, 93, 96.
van Schelven

[Blaaubeen, Gerardus]
BLAAUBEEN (Gerardus), geb. te Middelburg 5 Jan. 1766, gest. te Goes 11 Oct.
1843, zoon van G e r a r d u s L o u i s B. en C l a s i n a P i e t e r n e l l a P e v e r i ,
werd 1791 ingeschreven als stud. theol. te Utrecht en in 1793 veldpredikant in
Vlaanderen. In 1794 beroepen te Oudelande, werd hij echter, als vurig oranjeklant
den revolutionnairen eed weigerende, na de omwenteling 11 Juli 1796 afgezet.
Daarna werd hij Juli 1797 predikant te Hoofdplaat, October 1797 te Nieuwvliet in
Vlaanderen, Juli 1799 te Sluis en 28 Mei 1807 beroepen te Goes (bev. 29 Nov.),
waar hij zich verdienstelijk maakte in het kerkbestuur. In 1813 was hij een der eersten
in
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Zeeland, die den souvereinen vorst gingen begroeten en hulp vroegen voor het
door de Franschen bezette Walcheren. Hij was gehuwd met M a r i a S l a b b e r ,
dochter van den natuurkundige M a r t i n u s . Een zoon volgt.
Zijn portret is door J. Thaysens gelithographeerd.
Zie: 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)
XXXIII; N a g t g l a s , De laatste maanden der fransche heerschappij (Midd. 1864);
bronnen opgegeven bij zijn zoon; Zelandia illustrata 1e Vervolg (Midd. 1885) 21 en
4e vervolg (ib. 1903) 39; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893)
1042-43.
de Waard

[Blaaubeen, Martinus Pieter]
BLAAUBEEN (Martinus Pieter), geb. te Nieuwvliet 29 Jan. 1798, gest. te Goes 1
Juni 1879, zoon van den voorgaande en Maria Slabber, werd 3 Nov. 1815 te Leiden
ingeschreven als stud. iur., promoveerde 1822 op een Disputatio de nuptiis (Lugd.
Bat. 1822) en vestigde zich als advocaat te Goes, waar hij in Dec. 1823 huwde met
M.J.L. H a a k S t e e n h a r t uit Veere (gest. 1837) en in 1839 met J.J.A. B u r g e r
uit Goes. Hij was 1851-73 lid der Staten van Zeeland en 1852-1878 burgemeester
van Goes, in welke functie hij veel voor de stad heeft gedaan zoodat in Sept. 1877
zijn 25-jarige ambtsbediening met luister werd herdacht; hij zelf stichtte toen de
Blaaubeen-beurs.
Zie: H a r t m a n , Gedenkschrift van het Blaaubeenfeest (Goes 1877) met portret;
Zelandia illustrata 1e vervolg (Midd. 1885) 20 en N a g t g l a s , Levensber. van
Zeeuwen II (Midd. 1893) 1043.
de Waard

[Blanckaert, Nicolaus]
BLANCKAERT (Nicolaus), een carmeliet uit Utrecht, geb. omstreeks 1500, overl.
te Keulen 31 Dec. 1555, meer bekend onder den kloosternaam A l e x a n d e r
C a n d i d u s , was een hoog begaafd en ijvervol man. Van 1529 tot 1540 was hij
professor der theologie in het carmelietenklooster te Utrecht, daarna prior en pastoor
van de Nicolaaskerk tot 1545, ging vervolgens naar Keulen, waar hij 1550
promoveerde tot doctor in de theologie, en werd terstond benoemd tot professor
puhlicus et ordinarius. 1551 ging hij als theologus met Granvelle naar het Concilie
van Trente, hield voor de Vaders op 25 Oct. en op den 4den Zondag v.d. Advent
twee schitterende redevoeringen. In 1554 was hij deken van de Universiteit te
Keulen. Hij schreef: Orationes duae in Concilio Tridentino habitae, h.e. 1. De divino
sacerdotio et ejus cum regia potestate collatione; 2. ‘Si quis vobis evangelizat,
praeter id, quod accepistis, anathema sit’; Judicium Joannis Calvini de SS. Reliquiis,
collatum cum orthodoxorum S.R.E. Patrum sententiis (uitgeg. door Caspar v. Gennep
80. Keulen 1551), waar ook: De retributione justorum post mortem. Met pater
Joannes Sprengel, een carmeliet van Mechelen, vertaalde hij den Bijbel in het
Vlaamsch, gedrukt in fo. te Keulen 1547 door Caspar v. Gennep.
Zie: L u d . D u p i n , Tabula universalis III, 249 en V, 608; Speculum carmelitanum
II, 1195 Supplem. Diction. Moreriani (1749) I, 219 col. 2 en vooral Archief Aartsb.
Utrecht XXXVII, 262-272 en XXXVIII, 90-93.
C. de Boer
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[Blansaert, I.]
BLANSAERT (I.), rederijker te Warmond en waarschijnlijk factor van de kamer ‘De
Matelieven’ aldaar. Op het refereinfeest van de ‘Sonbloem’ te Ketel (2-7 Aug. 1615)
was hij tegenwoordig en in den daarvan bewaarden bundel komen verschillende
zijner bijdragen met zijn spreuk ‘Beproeft den Gheest’ voor (Der Reden-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

120

Ryckers stichtighe aenwijsinghe van des Werelts dwael-paden met hare verwerringe,
... reden-rijckelick vertoont binnen den Dorpe vande Kethel (Schiedam 1616) 95,
164, 201, 257, waarmee hij voor zijn kamer eenige prijzen verwierf. Het jaar daarna,
in 1616, was hij als factor te Leiderdorp, op het feest der ‘Patientiebloem’, en won
weder verscheidene prijzen. Zijn bijdragen daarvoor in: Der Reden-rijcke Rijnschen
Helicon, ... inden Dorpe van Leyder-Dorp etc. (Leyden 1617). In welke betrekking
hij heeft gestaan tot J a n B l a n s a e r t of B l a n c h a r d die, in Leiden geboren en
daar woonachtig, terzelfder tijd leefde en in 1623, van medeplichtigheid aan een
samenzwering tegen Maurits verdacht, ter dood werd veroordeeld, is niet na te
gaan.
Ruys

[Bleu, François le]
BLEU (François l e ), geboren in 1621 te Leiden, waar hij 1 Jan. 1631 als student
in de letteren werd ingeschreven. Het leidsche Album Studiesorum vermeldt hem
voor de 2de maal 27 April 1650 als Jur. Dr., terwijl men hem 15 Febr. 1655 ten 3en
male als academieburger vindt ingeschreven. Als dichter is hij bekend gebleven
door zijn bundel Minne-vlam brandende in 't hert van Thyrsis om de schoone Amaril
(Leyden 1642; herdrukt Amst. in 1659), die meer dan gewone dichterlijke gaven
verraadt en waarin hij als ‘Thyrsis’ zijn liefde eerst tot ‘Amaril’, na haar dood tot
‘Cassandra’ bezong. Hij droeg zijn werk op aan Cats en Huygens; op het Daghwerck
van dezen laatsten maakte hij een fraai lofdicht. Verder was hij bevriend met Rochus
Hoffer (Minnevlam, 173) en met Marcus Zuer. Boxhorn (410). Voor Simon Gakels,
Oratie ter eere den ... Prince Bernhard, Hert. van Saxen-Wijmeren ... uyt-ghespr.
in de Univ. tot Leyden, in 1639 gedrukt, schreef hij een lofdicht (Pamflet Tiele no.
2663).
Ruys

[Bleyswijk, Mr. Hugo Adriaan van]
BLEYSWIJK (Mr. Hugo Adriaan v a n ), zoon van Mr. A d r i a a n v a n B l e y s w i j k
en van P e t r o n e l l a S i b r e g t a C o d d e v a n d e r B u r g h . Ged. te Enkhuizen
3 Jan. 1740, overl. aldaar 20 Sept. 1821, geh. 12 Juni 1763 te Enkh. met
M a r g a r e t h a M a r i a v a n L o o s e n . Hij studeerde te Leiden, was te Enkh.
schepen, burgemeester, raad, lid Staten-Generaal, Raad van State, Generale
Rekenkamer, Admiraliteit, ontvanger-generaal der Admiraliteit.
Hij was een der leden van de vroedschap, die weigerden de verklaring op de
nieuwe constitutie te doen ook tijdens de engelsche bezetting. 21 Sept. tot 11 Oct.
1799 fungeerde hij als lid der provisioneele administratie der politie tot de komst
van Daendels op 14 Oct., die allen arresteerde en de municipaliteit te Enkh. herstelde
(zie V o n k , Landing 1799). Hij werd lid van het Departementaal bestuur van Holland
1802, commissaris politiek der Bataafsche Republiek op de synode der Hervormde
kerk in Noord-Holland 1804-1808.
In 1814 was hij lid der Staten Generaal. Hij liet onder meer eene bekende
verzameling oude schilderijen na.
de Vries van Doesburgh

[Bloc, Conrad]
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BLOC (Conrad), nederlandsch stempelsnijder, wiens werken dateeren tusschen
1575 en 1602. Van zijn portretpenningen zijn vooral bekend: Prins Willem I, Charlotte
van Bourbon, Prins Maurits, Hendrik IV koning van Frankrijk, Filips II, Albertus en
Isabella (meerendeels afgebeeld in v a n L o o n .)
Zijn penningen zijn gemerkt: COEN. BLOC. F, C
F, CON. BLC, BLOC. F, C.B.
Zie: Revue belge de Numismatique 1851, 391;

NR. BLOC. F, CON. BLOC.
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P i n c h a r t , Histoire de la Gravure des Médailles en Belgique (Bruxelles 1870)
32-35.
van Kerkwijk

[Block, Adriaen Maertensz.]
BLOCK (Adriaen Maertensz.), geb. te Alkmaar, overl. op het huis ter Speke te Lisse.
Hij was schipper op ‘de Zwarte Leeuw’, een der 13 schepen, die 23 April 1601,
onder bevel van Jacob van Heemskerk, uit Texel zeilden en in het laatst des jaars
straat Soenda bereikten. Afgedwaald, was hij 20 Mei onder 11 vijandelijke schepen
geraakt, maar het ontloopen, waarna hij zich weder bij de vloot gevoegd had. In
April 1603 kwam hij hier te lande terug. In het laatst van December 1611 voer hij
als hoofd eener vloot van 13 schepen naar O. Indië, in het laatst van Nov. 1612
straat Soenda bereikende. Volgens O r l e r s , Wilhelm en Maurits van Nassau (Amst.
1651) - (nagedrukt bij B r o e r s , Bijdragen (Utr. 1869) 199) - V a l e n t i j n , Oud- en
Nieuw-Oost-Indië I ('s Grav. 1856) 418 en d e J o n g e , Gesch. v.h. Nederl.
Zeewezen I (Amst. 1858), 214, zouden 8 bodems van deze vloot bij de
Kaapverdische eilanden in gevecht zijn geraakt met 17 spaansche oorlogsschepen,
waarvan er 2 zonken, 11 veroverd of vernield werden en slechts 4 overbleven om
de tijding van de nederlaag in Spanje te brengen. Maar P.A. L e u p e heeft in De
Navorscher van 1870 er op gewezen, dat in de brieven door Block, gedurende de
reis aan bewindhebbers gericht, niets over deze ontmoeting voorkomt en hij oppert
de waarschijnlijkheid, dat zij niet in 1612 maar in 1601 heeft plaats gehad. Wij vinden
B. in 1613 als commandeur in, in 1615 als landvoogd van de Molukken, in 1618 als
raad van Indië genoemd. De gissing, door den schrijver van De opkomst van het
Nederl. gezag in O.I., 2e deel, blz. 260 geopperd, dat onze B. dezelfde zou zijn
geweest als A d r i a e n B., die van 1610 tot 1614 de Hudsonrivier en de kusten van
Noord-Amerika verkende, vervalt door het hierboven medegedeelde. Block's tocht
met 11 schepen tot ondersteuning van J. Pz. Coen in 1627 was niet gelukkig, daar
zijne vloot in Oost-Indië door vele rampen getroffen werd; maar in het volgende jaar
had hij geen onbelangrijk deel aan de verdediging van Batavia tegen de krijgsmacht
van Mataram.
Bruinvis

[Blocklandt, Joannes van]
BLOCKLANDT (Joannes v a n ), geb. te Amsterdam 17 Jan. 1592, Jezuïet 8 Oct.
1612, priester 12 Maart 1622, gest. 1 Maart 1680 te Mechelen. In Nov. 1624 kwam
v. Bl. naar Leeuwarden, tot bijstand van pater Carbonel. Hij ‘was steeds ijverig bezig
in het onderricht der jeugd en oogstte hiervan uitstekende vruchten. Overal wist hij
zich, als aangenaam aan de burgers en hooggeschat door verstandige lieden,
bovendien ijverig in het bezoeken der dorpen, bijzondere genegenheid te verwerven’
(W.v.d. H e y d e n , Verhaal van de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland
(Leeuwarden, 1842) 66, 67, 69, 72).
In Mei 1627 vertrok v. Bl. naar Harlingen en richtte er de eerste vaste standplaats
der Jezuïeten op. Van 1628-1646 arbeidde hij te Haarlem aan het zieleheil der
katholieken. Tweemaal was hij overste der Noord-Nederlandsche Jezuïetenmissie
(1646-1650) en (1663-1666). Gedurende dien tusschentijd was hij van 1650-1653
wederom te Haarlem, van 1653-1656 overste van het professenhuis te Antwerpen.
In 1661 nam hij te Rome deel aan de 11de Algemeene congregatie der Jezuïeten.
Zie: Archief Bisd. Utrecht II, 455; III, 333; IV, 102; VI, 225, 226.
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[Bloem, Heertje Willem]
BLOEM (Heertje Willem), bekend instituteur te Amsterdam, geb. 5 Nov. 1815 ald.
en overl. ald. 23
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Mei 1884. Jaren lang had hij in deze stad een dagen kostschool voor den deftigen
stand, eerst op de Keizersgracht bij 't Molenpad, later op de Heerengracht bij de
Oude Spiegelstraat. Hij was secretaris van het hoofdbestuur van 't Ned. Ond.
Genootsch. (1859-'84) en commissaris van de daaraan verbonden
Levensverzekeringmaatschappij (1863-'80); verder redactèur, met J. A c q u o y e.a.,
van een Tijdschrift voor reken-, stel- en meetkunde (1853-'77) en van een Tijdschr.
voor wis-, natuur- en werktuigkunde (1858-1862). Voorts vertaalde hij uit het Duitsch
de beide volgende boeken: G o l t s c h , Inrigting en leerplan voor volksscholen (1859)
en K l o s s , Kamergymnastiek voor het vrouwelijk geslacht (1862).
Zuidema

[Bloem, Jacobus Cornelis]
BLOEM (Jacobus Cornelis), geb. te Tilburg 25 Febr. 1822, overl. te 's Gravenhage
1 Sept. 1902, zoon van A r e n d B l o e m en van P e t r o n e l l a J o h a n n a
Spelthaan.
Hij studeerde sedert 7 Sept. 1843 aan de Koninkl. Academie te Delft, verkreeg
na examen het diploma, was van April 1848 tot April 1860 eerst ontvanger, daarna
controleur bij de belastingen, van April 1860 tot Sept. 1867 chef der afdeeling directe
belastingen onder den titel van referendaris, van Sept. 1866 tot Juni 1873
hoofdinspecteur der dir. belast. en van het kadaster en de in- en uitgaande rechten
en accijnsen bij het Depart. van Financiën, van 1875 tot 1885 lid van den
gemeenteraad van 's Gravenhage, werd bij Kon. Besl. van 1 Mei 1885 no. 24
benoemd tot Minister van Financiën in het (3e) ministerie Heemskerk en met de
overige leden van het Kabinet eervol ontslagen na de totstandkoming der
Grondwetsherziening bij Kon. Besl. van 21 April 1888 no. 23.
De voornaamste financiëele wetten gedurende zijn ministerschap tot stand
gekomen zijn: de wet van 23 Juli 1885 tot regeling der staatsloterij; 9 Mei 1886 tot
conversie van 4 tenhonderd in 3 tenhonderd rentegevende Nationale Schuld; 17
April 1887 tot uitbreiding der vrijstelling van het recht van patent; 30 Dec. 1887 tot
uitbreiding der vrijstelling van grondbelasting; 19 Maart 1888 houdende goedkeuring
van het met Spanje gesloten handel- en scheepvaarttractaat.
Bloem huwde tweemaal. Eerst 18 Juni 1850 te Groningen met C a t h a r i n a
P e t r o n e l l a S u s a n n a H u g e n h o l t z , geb. te Demerary 18 Febr. 1819, overl.
te 's Gravenhage 13 Dec. 1865, dochter van N i c o l a a s en van R a c h e l B r u l e .
Hij hertrouwde te Amsterdam 20 Mei 1868 met C a r o l i n e J e a n n e t t e
C o n s t a n c e B i k , geb. te Batavia 8 Sept. 1841, dochter van A d r i a a n
J o h a n n e s en van J o h a n n a M a r i a A r n o l d .
Regt

[Bloem, Joannes]
BLOEM (Joannes) geboortig uit Luik, Premonstratenser, was van 1805 tot 1811
professor der Schriftuur in het Seminarie te 's Heerenberg en van 1810 tot 1812
president dier inrichting.
Zie: het art. de Semin. der Holl. zending in Kerkelijk Nederland 1847, en Oud
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht, no. 151 a.
Smeets

[Bloem, Willem]
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BLOEM (Willem), S. Theol. Lic., geb. te Amersfoort en aldaar overl in 1637. Hij was
pastoor van Amersfoort en tevens bestuurder van de zusters van het St.
Agathaklooster. Bij zijne, ook niet-katholieke medeburgers, stond hij in groot aanzien.
Tijdens den overval van Montecuculi in 1629 maakten zij meermalen van zijne
tusschenkomst gebruik. Hij wist toen in het verdrag vrijheid van godsdienst te
verkrijgen. Door valsche aanklachten werd hij door de Staatschen op 9 Febr. 1632
gevangengenomen. Na twaalf weken in de gevangenis te hebben doorgebracht,
werd hij
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uit de Zeven Provinciën gebannen en zijn goed geconfisqueerd. Hij verbleef toen
gedurende eenigen tijd in Huissen, doch keerde weer naar Amersfoort terug, waar
hij vreugdevol ontvangen werd. Zijn dood werd door geheel de stad diep betreurd.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. I, 219; X, 189; XII, 196; XIII, 423; XIV, 35, 39; XX, 362;
XXV, 431, 460; v. H e u s s e n , Hist. ofte Beschr. v.h. Bisd. Utr. II, 48, 779.
van der Heyden

[Blok, Mr. Antoni]
BLOK (Mr. Antoni), zoon van R o e l o f B l o k , gouverneur van Makassar en van
E l i s a b e t h v a n d e r H a r t ; ged. te Enkhuizen 3 Nov. 1737 begr. aldaar 22
Febr. 1821. Hij was aldaar gehuwd 1o. 4 Nov. 1759 met T h e o d o r a E l i s a b e t h
d e V r i e s ; 2o. 20 Nov. 1763 met M a r i a C o r n e l i a K I u p p e I . Was te Enkh.
schepen, raad, burgemeester, penningmeester groote visscherij, raad ter Admiraliteit,
lid Staten-Generaal, Rekenkamer, bewindhebber O.-I. Co. en W.-I. Co. Hij droeg ƒ
6000 bij in de vrijwillige leening van 1795, weigerde als raad in de Vroedschap de
verklaring op de nieuwe constitutie en fungeerde weer in het bestuur tijdens de
engelsche occupatie in 1799.
de Vries van Doesburgh

[Blok, Tewis Dircxsz.]
BLOK (Tewis Dircxsz.), 17de-eeuwsch onbeteekenend dichter, die tot de dichterbent
van den Amsterdammer Jan Zoet heeft behoord; als zoodanig nam hij deel aan de
beantwoording der dichterlijke vragen in Parnassus aan 't IJ, of Konst-schoole ter
deugd (Amsteld. 1663). Overigens is er niets van hem bekend.
Ruys

[Blom, Jan Gelinde van]
BLOM (Jan Gelinde v a n ), notaris te Drachten en geruimen tijd tevens
schoolopziener in het 2de district van Friesland, was 2 Jan. 1796 te Harlingen geb.
en overleed 29 Apr. 1871 in eerstgenoemde plaats. Hij schreef een geschiedenis
van dit dorp, getit. De opkomst van het vlek Dragten, vermeerderd met geschiedk.
aant. en bijlagen, met een kronijk en kaarten van Dragten en met een afbeeld. van
deszelfs voorm. kerken (1840); verder een Proeve van het Harmonische in de
Friesche dichtkunst (1840) en Blommekoerke oanbean oan syn lanzljue; met een
lith. portr. en eenige bladz. muziek (1869). In de Vrije Fries verschenen zijn gedichten
De Reedrijder, Woltet fen Snelle-je en Ljaecht.
Zuidema

[Blondeel, Jacobus]
BLONDEEL (Jacobus), B l o n d e l i u s , geb. te Aalst 1536 (in 1559 verklaart hij oud
te zijn 22 jaren, in 1576, 40 jaren). Hij is in 1559 geprofest religieus in de abdij van
Egmond, en treedt als getuige op in een gerechtelijk onderzoek over het aanstellen
van een nieuwen abt. In 1561 is hij onderwijl priester gewijd, maar behoort nog niet
tot het kapittel onder de religieusen van Egmond. In 1570 was hij keldermeester in
de abdij en maakte hij als zoodanig in Januari v.d. jaar met den prior Jan van
Heusden een inventaris op van de roerende goederen der abdij. Sedert werd hij
zelf prior, zoodat tijdens zijn bestuur de verwoesting plaats had. In 1572 te Alkmaar
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wonende, beijverde hij zich met den rector Pieter Vekeman, van Meerhout, om van
de geplunderde bibliotheek te redden wat hij kon. Aan laatstgenoemde schonk hij
in dat jaar een handschrift, bevattende W i l l i r a m 's Paraphrase van het Hooglied
(thans berustende in de universiteits-bibliotheek te Leiden: zie den Catalogus:
Codices Bibliothecae Publicae Latini, p 69 nr. 130). Dousa bekwam van hem een
handschrift der Rijmkronijk van M e l i s S t o k e , dat gevaar liep in een apotheek
als oud papier gebruikt te worden. Bockenberg noemt Blondelius onder degenen,
die hem behulpzaam waren geweest voor zijne geschiedenis van den

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

124
Huize van Egmond. Ook met Hadrianus Junius was hij bevriend. Prins Willem legde
den oudconventuaal een jaargeld van ƒ 300 toe, waaraan de Staten van Holland
sedert de voorwaarde verbonden dat de dus gealimenteerde zijne studie te Leiden
zou vervolgen. Inderdaad liet deze zich 23 Juli 1576 als student in de theologie
inschrijven en was dus tot de hervormden overgegaan. Van zijn verder lot is tot nog
toe niet anders bekend dan dat zijn testament dateerde van 25 April 1591.
Zie: v. W i j n , Huiszittend Leven I, 409, 470-472; Bijdragen bisdom Haarlem II,
194; XXVI, 243, 394, 408; XXXI, 420; XXXII, 285; d e B o n t , De ‘regale’ abdij van
Egmond 161, 176-178.
Bruinvis

[Blouw, Harmannus Albertus Jacobus Valkema]
BLOUW (Harmannus Albertus Jacobus V a l k e m a ), Ieeraar aan 't gymnasium te
Haarlem, waar hij 2 Mei 1908 overleed. 31 Mei 1850 te Groningen geb. uit het
huwelijk van J a c o b B r o u w , onderwijzer in de wiskunde, en H e n d r i k a
C a t h a r i n a V a l k e m a , ontving hij hier zijn opleiding, eerst aan het gymnasium,
vervolgens aan de universiteit. 30 Sept. 1879 promoveerde hij tot Dr. in de wis- en
natuurkunde op een diss.: Over de tweede wet der mechanische warmtetheorie.
Reeds vóór zijn promotie was hij tot leeraar aan de hoogere burgerschool voor
jongens te Deventer benoemd, vanwaar hij in 1878 naar Haarlem vertrok. Valkema
Blouw was een der eersten die, na de uitvinding der Röntgenstralen, hier te lande
daarmee experimenteerde en er over schreef; ook was hij geruimen tijd
mededirecteur van een Röntgen-instituut te Haarlem. Verder was hij eenige jaren
secretaris van het Genootschap van leeraren der nederl. gymnasiën, mederedacteur
van het Jaarboek van het Hooger- en Middelb. onderwijs en secretaris van het
college van Curatoren van het Ned. Meteorol. Instituut. Eindelijk bewerkte hij kort
vóór zijn dood B o s s c h a v a n S c h a i k , Leerboek der natuurkunde, dl. I-III
(1906-1909).
Zuidema

[Bloxen, Livinus]
BLOXEN (Livinus), heer van Burgh en Oudewerve, overl. te Zierikzee 5 Sept. 1556,
zoon van A n t h o n i s B l o x e n v a n O u d e w e r v e , burgemeester van Zierikzee
in 1496, kwam in 1506 als student te Orleans, was aldaar in 1520 procurator der
germaansche natie, was in 1523 burgemeester van Zierikzee, later secretaris der
stad. Hij was gehuwd met W i l l e m i n a v a n A d r i c h e m , dochter van A r e n t
v a n A. en A g a t h a S u y s . Zij werd 13 Oct. 1556 te Zierikzee begraven. Uit dit
huwelijk een zoon A n t h o n i s . Livinus was licentiaat in de beide rechten. Adriaan
van Haemstede droeg hem een werk over het kanonieke recht op.
Zie: N.d. Archief v. Kerkgesch. VIII (1911) 354; over zijn geslacht: Briefw
gebroeders van der Goes (Werken Hist. Gen. III: 10) I, IV.
van Kuyk

[Bloyman, Hendrik]
BLOYMAN (Hendrik), B l o e y m a n , heer van Helvoort, geb. te 's Hertogenbosch
en overl. aldaar 13 Apr. 1584. Hij studeerde in Frankrijk en komt in 1542 voor onder
de officiarii der germaansche natie te Orleans. In zijn geboortestad bekleedde hij
verschillende magistraatsfuncties en overleed hij als president-schepen. Zijn
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grafschrift noemt hem tevens ‘Raedt d'honneur van sijne Majesteyts secreten Raedt.’
Bij de godsdienstige beroering en de gevechten tusschen Hervormden en
Roomschen in 1579, was hij het hoofd der roomsche oppositie; ‘enixe catholicus’
zegt Dusseldorp. Hij huwde E l i s a b e t h L o m b a e r t s v a n E n c k e v o i r t (overl.
in 1600).
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Zie: De Wapenheraut I, 19; Taxandria XII, 250; R. F r u i n , Uittreksel uit Fr.
Dusseldorpii Annales (Werken Hist. Gen. III: 1) 170.
van Kuyk

[Bockelmann, Johannes Frederik]
BOCKELMANN (Johannes Frederik), rechtsgeleerde van naam, geb. te Steinfurt
18 Apr. 1632, overl. te Leiden 23 Oct. 1681. Zijn studies voltooide hij te Heidelberg,
waar hij 5 Febr. 1656 werd ingeschreven. In 1659 werd hij professor in de rechten
aan de hoogeschool aldaar, waar hij eerst Instituten en later Pandecten doceerde.
Aan zijn onderwijs herinnert een verzameling van onder zijn leiding gehouden:
Disputationes Juridicae inaugurales de navi et navigatione, de tempore legali et de
differentiis theoriae et praxeos in genere et in specie ad Leges in Πϱωτοις contentas
(Heidelb. 1663). Van Dec. 1660 tot Dec. 1661 was hij rector der hoogeschool. In
1670 werd hij hoogleeraar te Leiden, werd daar in 1675 tot rector gekozen en
bekleedde zijn post tot zijn dood. Zijn onderwijs omvatte Romeinsch recht en staatsen volkenrecht. Het was vooral hierom van belang, dat hij de eerste was die als
leidraad voor zijn colleges niet langer den tekst van Instituten en Pandecten zelf
gebruikte, maar deze verving door beknopte leerboeken. Zijn Compendium bleef
tot in de 19e eeuw bij het academisch onderwijs in gebruik. Bij testament liet hij een
som gelds na in handen van den academischen senaat van Leiden ter ondersteuning
van min gegoede studenten in de rechten. De renten hiervan worden nog steeds
voor dit doel besteed.
Geschriften: Commentariorum in Digesta Justiniani Imp. (Lugd. Bat. 1678; herdr.
1694); Compendium Institutionum Caes. Justiniani, sive elementa Juris civilis in
brevem ct facilem ordinem redacta (Lugd. Bat. 1685, Amst. 1727, Amst. 1763);
Laudatio funebris .... Georgii Conradi Crusii (Lugd. Bat. 1676) (= Pamflet Knuttel
no. 11423); Oratio in obitum .... Alberti Rusii (Lugd. Bat. 1679) (= Pamflet Knuttel
no. 11689). Zijn leerling C o r n e l i s v a n E c k gaf na zijn dood uit zijn verhandeling
de Differentiis Juris Civilis, Canonici et Hodierni (Traj. ad Rh. 1694; herdr. 1721).
Enkele adviezen van zijn hand in het Neder-lands Advys Boek van v a n d e n
o

o

B e r g (II n . 7, III n . 117).
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool, I, 212, 234, 293, II, T. en
B. 147-148; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool, II, 220 en 323; G. T o e p k e , Matrikel
der Univ. Heidelberg, II, 322 en 622; D. N e t t e l b l a d t , Initia hist. litt. Jurid. (Halle
1774) 278; zijn leerling A l e x . A r n . P a g e n s t e c h e r hield in 1694 een Memoria
ter zijner eere.
van Kuyk

[Boddeker, Coenraed]
BODDEKER (Coenraed), B o r r e k e r , B o r r e c k e r of B o r c k e l , wonende te
Bremen, hield zich bezig met het vraagstuk van het vinden der lengten op zee, op
welks oplossing de Staten-Generaal of de Staten van Holland eene belooning van
ƒ 15000 schijnen gesteld te hebben en dat hij meende gevonden te hebben door
een ‘globum’ of ‘cooperen granaetcogel’, waarop ‘de longitude en de latitude des
werelts met alle haere streecken, graden ende getal van aenwysinge’ waren
gesneden en aangeteekend, benevens een uurglas, loopende 24 uren. Als zoovele
anderen bood hij die uitvinding aan aan de Staten-Generaal en verzocht tot het
beproeven daarvan den bol te mogen leveren ‘tot zijn costen gemaeckt’, waarop,
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na gehoord rapport, 23 Mei 1612 besloten is hem de ƒ 15.000 toe te kennen, als de
uitvinding juist bleek. Behalve het uurglas bood B. daarop een ‘seker schriftelijk
model’
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aán met verzoek tot examinate door ‘verstandige’ stuurlieden, waarop 12 Juni 1612
werd besloten, dat hij de instrumenten, in het geschrift vermeld, zou leveren, terwijl
hij verder, het volgende jaar, op last der Staten, zijne uitvinding demonstreerde voor
eenige, door de amsterdamsche admiraliteit en O.-I. compagnie, aangewezen
personen, die haar goedkeurden op het groote struikelblok na: ‘een instrument,
daermede hij den tyt sal kunnen meten.’ In verband daarmede verzocht hij begin
Juli 1613 van de Staten ƒ 400 en later octrooi voor zijne uitvinding, wat hem, met
eenig voorschot, 8 Jan. 1614 werd toegestaan. Hij faalde vermoedelijk in de verdere
volmaking: het laatste wat van hem gehoord wordt, is, dat hij en zijn vrouw een
schuld van ƒ 364 in den Haag hadden achtergelaten en ‘een schoonen coperen
globum, die veel meer waard is’ waarop de Staten aan den schuldeischer 27 Nov.
1614 ƒ 250 voorschoten.
Zie: Resolutien Staten-Generaal 23 Mei, 12 Juni 1612; 18 Juni, 9 en 12 Juli 1613;
8 Jan. en 27 Nov. 1614 in D o d t , Archief voor kerkel. en wereldl. gesch. V (1845)
259-60, 61, 79, 81; VI (1846) 249-50, 360.
de Waard

[Boddens, Joannes]
BODDENS (Joannes), geb. te Brugge 20 April 1596, Jezuïet 9 Mei 1613, priester
28 Maart 1626, te Maastricht onthoofd 20 Juli 1638. Na eenige jaren in de Zuidelijke
Nederlanden werkzaam te zijn geweest, werd B. in 1632 rector van 't
Jezuïetencollege te Maastricht. In hetzelfde jaar gaf zich de stad aan Frederik
Hendrik over. In de voorwaarden van overgave stond uitdrukkelijk over het
Jezuïetencollege bepaald, dat het in zijn rechtstoestand in niets schade zou lijden.
In 1635 echter eischten de Algemeene Staten, dat door alle geestelijken een eed
zou worden afgelegd, waarbij zij beloofden ‘haar ordonnantien en bevelen te zullen
gehoorzamen.’ Hierin meende B. niet te mogen toestemmen, tenzij met uitdrukkelijk
voorbehoud in vele punten. Maar de Staten maakten vooreerst van de zaak geen
werk. Middelerwijl arbeidde B. met veel vrucht in de stad, bekeerde zelfs den
gouverneur der stad, den hertog van Bouillon, tot het katholiek geloof. Tijdens diens
afwezigheid werd het bestuur waargenomen door den heer van Goldstein, die 20
Febr. 1638 een zekeren Jan Lansman gevangen zette. Deze bekende aanstonds
de stad den Spanjaarden in handen te hebben willen spelen, verklaarde, dat een
Franciskaan, pater Vinck, van het plan afwist, maar sloot, in zijn eerste verhoor,
uitdrukkelijk alle medeweten van Jezuïeten uit. Daarna liet hij zich overhalen 3
Jezuïeten, pater Boddens, pater Pasman en broeder Nottijn van het complot te
beschuldigen, zoodat 10 Maart B. gevankelijk werd weggevoerd. Lansman met B.
geconfronteerd verklaarde, dat hij aan B. het gesmeed verraad had meegedeeld
en dat deze hem onder eede het stilzwijgen had opgelegd. B. ontkende en
onderteekende 30 Maart een stuk, door hem zelf opgesteld, waarin hij op zijn
priesterlijk woord bevestigde, nooit iets van het complot te hebben geweten.
Vervolgens werd B. herhaaldelijk op de meest barbaarsche wijze gefolterd om hem
tot bekentenis te dwingen, maar hij bleef zijn onschuld betuigen. De fransche gezant
in den Haag, d'Estampes, stelde voor, de zaak voor een andere rechtbank te doen
uitmaken, maar zijn verzoek werd afgeslagen. Evenmin baatte het protest van den
bisschop van Luik, medeheer over Maastricht. 17 Juli werd B. nog 3 uur gefolterd,
maar steeds herhaalde hij: ‘nooit zal ik mij schuldig bekennen aan iets, waaraan ik
onschuldig ben.’ Op den dag zijner terecht-
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stelling, dicteerde B., die wegens de ondergane martelingen zijn hand niet meer
kon gebruiken, een brief aan den afwezigen hertog van Bouillon, waarin hij nogmaals
zijn onschuld betuigde en een aan pater Goetgebuer te Maastricht, waarin hij dezen
verzocht, den provinciaal te melden, dat hij onschuldig stierf. Op een draagstoel
werd hij naar het schavot gevoerd en aan den voet daarvan zei hij tot den predikant,
die hem wilde bijstaan: ‘Ik sterf onschuldig en in het katholieke geloof.’ Door de
Maastrichtenaren werd B. als een martelaar voor 't geloof vereerd.
In 1639 schonken de Staten volledige amnestie aan alle nog in leven zijnde
schuldigen. De Jezuïeten werden echter verdreven, omdat zij weigerden den
gevorderden eed af te leggen.
Zie: C. W a l d a c k , Historia Prov. Flandrobelgicae societatis Jesu (Bruxellis,
1867), register.
Derks

[Bode, Matthias]
BODE M(atthias?), geb. te Amsterdam (c. 1675?) bekend als schrijver van: Orestes
en Pylades of Iphigenia in Tauris, treurspel. Het fransche (van d e C h a n c e l d e
l a G r a n g e ) nagevolgd (Amst. 1702, 1710, 1729, 1750, 1784); het exemplaar der
leidsche Univ. Bibl. van de uitgave van 1702 bevat een bijgevoegd gewijzigd slot
in hs. Polyxena, treurspel. Het fransche (van d e l a F o s s e d'A u b i g n y )
nagevolgd. (Amst. 1703, 1717, 1740). Beide stukken dragen op het titelblad alleen
de letters M.B.; v a n d e r M a r c k , Naemrol, schrijft ze echter aan B o d e toe. Een
tweetal gedichten, Oorlogszang en poezy. (Amst. 1706 ondert. met de letters M.B.)
komen ook voor met enkele andere (hier alle ondert.: ‘M. Bode’) op bl. 236-261 van
de Nieuwe verzameling van Nederduitsche Mengeldichten. Amst. 1727.
H o o g s t r a t e n 's Groot alg. Wdb. noemt een M a t t h i a s B o d e , koopman te
Amsterdam, die in 1696 een vertaling uit H o r a t i u s uitgaf ‘en naderhand velerhande
mengel- en tooneeldichten gemaakt heeft’; waarschijnlijk dezelfde als de hier
behandelde.
Ebbinge Wubben

[Boecop, Arent toe]
BOECOP (Arent t o e ), geb. te Zutfen in 1586, gest. 19 Febr. 1622 te Keulen. Het
is niet uit te maken, hoe de namen van zijn vader en moeder waren. Te Leiden
voltooide hij zijn rechtsstudiën en trad in 1610 te Trier in de Societeit van Jezus. Na
eenige jaren in 't Jezuïetencollege te Emmerik onderwezen te hebben, werd t.B. te
Mainz priester gewijd en verkondigde sindsdien het katholiek geloof, vooral op de
grenzen van het Duitsche Rijk en die der Unie. Zelfs wordt van hem verhaald ‘dat
hij veel heeft bijgedragen ten bate der Missie in Overijssel en zijn geldersch
vaderland’. Menigmaal ontsnapte hij aan dreigend levensgevaar, maar in 1621,
werd hij, bij zijn terugkeer uit Holland, bij fort Schenkenschans gegrepen en te
Arnhem gevangen gezet, omdat men vermoedde, dat hij een spion van Spinola
was. Omdat echter voor dit vermoeden geen bewijs kon gegeven worden, werd t.B.
ten laatste vrijgelaten met 250 gld. boete en eeuwige verbanning. 5 maanden later
bezweek hij, naar zijn tijdgenooten meenden, aan vergif. t.B. heeft een latijnsch
werkje uitgegeven, waarin hij de bekeering van J. Lipsius als welgemeend
verdedigde: Justus Lipsius catholicus sive de vera Justi Lipsii religione catholica
dialogus (Antv. 1608).
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Zie: H. A l l a r d in Het Jaarboekje van Alberdingh Thijm 1906, 192; 1907, 275;
C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jesus (Bruxelles 1890) I, 1567.
Derks

[Boeke, Jan Daniel]
BOEKE (Jan Daniel), geb. te Amsterdam 29 Nov. 1842, overl. te Alkmaar 29 Oct.
1902. Hij
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was de derde zoon van den doopsgezinden predikant J a n B o e k e . Na den dood
zijns vaders bezocht hij, van 1856-1859, het gymnasium te Utrecht, waarna hij
leerling werd van de toenmalige Technische School aldaar. Drie jaren later werd hij
door Prof. G.J. Mulder als leerling in de pharmacie voor Oost-Indië aangenomen,
tevens legde hij het admissie-examen voor de universiteit af. In 1865, na het
candidaatsexamen in de wis- en natuurkunde te hebben afgelegd, nam hij afscheid
van de pharmacie en aanvaardde hij de betrekking van assistent aan het chemisch
laboratorium te Groningen bij Prof. van Kerckhoff, bij wien hij 4 jaren bleef. 8 Maart
1869 promoveerde hij daar tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift
Onderzoekingen omtrent de bereiding van amylglycerine. In Juli 1864 reeds werd
hij benoemd tot leeraar in de chemie aan de hoogere burgerschool te Kampen, in
1870 aan die te Alkmaar, waar hij in 1873 A.Th. van Aken (I kol 49) (die tot inspecteur
van het middelbaar onderwijs werd benoemd) als directeur opvolgde. Een jaar later
huwde hij met Mej. P. O o r t . Als lid der gezondheidscommissie verrichtte hij talrijke
onderzoekingen van water, melk enz.; ook vele gerechtelijke onderzoekingen werden
hem opgedragen. Meer dan 60 malen trad hij als spreker op in het natuur- en
letterkundig gezelschap ‘Solus nemo satis sapit.’
In verband met zijn chemisch onderwijs schreef hij zijn Verzameling
stoechiometrische vraagstukken, die 6 uitgaven beleefde en ook in het Duitsch werd
vertaald en een Beknopte handleiding bij den aanvang van het onderwijs in de
scheikunde en der praktische oefeningen in het laboratorium, waarvan 3 uitgaven
verschenen. Tot zijn leerlingen behoorden o.a. de latere hoogleeraren Bakhuis
Roozeboom en Hamburger, van wien J.M. v a n B e m m e l e n in de levensschets
van zijn zwager Boeke (Tijdschr. v. toegepaste scheikunde en hygiëne VI (1902-03)
289) brieven aanhaalt, waarin zij mededeelden, wat zij aan Boeke te danken hadden.
Zijn chemisch-experimenteele onderzoekingen hadden in hoofdzaak betrekking op
de reactiën op ozon, de inwerking van ozon op pyrogalluszuur het
drinkwateronderzoek en het opsporen en de gewichtsbepaling van arsenik in
vergiftigingsgevallen. Sedert 1890 hield hij zich voornamelijk bezig met het
mikroskopisch onderzoek van fonogrammen, de indruksels die in de rollen van den
fonograaf door de klanken worden voortgebracht. De uitkomsten zijner methode
zijn 1. de kennis van de overheerschende tonen (formanten) der klinkers, 2. het
vaststellen van het muzikaal accent, 3. de benadering van de akoustische
eigenaardigheden van enkele medeklinkers. Voor zijn belangrijke publicaties hierover
en eenige andere geschriften zij men verwezen naar de bibliografie in het Tijdschr.
v. toegepaste scheik. en hyg. VI (1902-03) 299-301.
Jorissen

[Boekeren, Wolter van]
BOEKEREN (Wolter v a n ), boekhandelaaruitgever te Groningen, in 1790 te
Heveskes, bij Delfzijl, geb. en 10 Jan. 1871 te Apeldoorn overl. Zijn vader was
predikant op genoemd dorp. Hij ontving zijn opleiding voor den boekhandel in de
zaak van R.J. Schierbeek te Groningen, bij wien hij tot 1812 werkzaam was, en
voltooide toen zijn vakkennis te Parijs. In 1813 vestigde hij een eigen zaak te
Groningen, waar hij zich weldra als debitant, antiquaar en uitgever een goeden
naam verwierf. Bekend zijn o.a. zijne uitgaven van B o e l e s , v a n L i m b u r g
Brouwer, Engelen, Feith. Goeverneur, Goudschaal, van
Herwerden, Mun-
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tinghe,Pareau,Riedel,Sannes,Schroeder Steinmetz,Thoden
v a n V e l z e n en zooveel andere schrijvers van dien tijd. Van buitenlandsche
schrijvers gaf hij vertalingen in het licht, als van R e l l s t a b , F r e d . B r e m e r ,
M a n z o n i , W a l t e r S c o t t , S c h l o s s e r e.a.
In 1857 verkocht van Boekeren zijn aanzienlijk fonds en deed zijn uitgebreide
debietzaak over aan zijn schoonzoon, den boekhandelaar K. d e W a a r d , bleef
echter in de door hem gestichte zaak nog eenige jaren een werkzaam aandeel
uitoefenen.
Hij is tweemaal getrouwd geweest: 1o. met A u k j e P o s t h u m a , 2o. met
F r o u k j e V o o r m e u l e n , de moeder van G.R. Voormeulen v. Boekeren, in dl.
II, kol. 188 vermeld.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen I, 805.
Zuidema

[Boekholt, Baltes]
BOEKHOLT (Baltes), boekverkooper en uitgever te Amsterdam, waar hij van 1659
tot 1689 werkzaam was, eerst ‘op de hoek van den Niesel, aan de zijde van de
Oude Kerk’, later ‘voor aen op de Leytse straat’ en ‘op de Haarlemmerstraat’. Bij
hem verschenen in 1681 de laatste uitgave van J a n d e B r u n e 's Volgeestige
Werken en in 1663, met een lofdicht van zijn hand, Fidamants Kusjes, Minne-wysen
en Byrymen van J o a n B l a s i u s . Ook gaf hij in 1659 F r a n c . l e B l e u 's bundel
Minnevlam, brandende in 't hert van Thyrsis, uit, terwijl ook verscheiden bekende
liedboekjes bij hem het licht zagen, als Apolloos Snaren (1668), Den lachenden
Apol (1667) en Clioos Cytter (1663). In 1662 verscheen met zijn adres en dat van
A r e n t v a n d e n H e u v e l een zinneprent getiteld: Wederlegginge der
Sociniaensche dwalingen door Petrum de Witte, aan welker achterzijde een
12-regelig vers van Boekholt's hand. Onder de initialen B.B. schreef hij in 1668 een
oorspronkelijken proza-roman De wonderlijke Vryagien en rampzaalige, doch
bly-eyndige, Trouwgevallen van deze tijdt, tusschen Arantus en Rosemondt,
Grannadus en Cielinde enz. (Amst. voor Baltes Boekholt, 1668), onder franschen
invloed in den hoofsch-galanten trant van 't einde der 17de eeuw. In de voorrede
zegt hij, dat hij ‘voor deeze eenige Spaensche snaekerijtjes, als andere koddigheden’
in 't licht had gegeven. Hij verwerkte in dezen roman onder verdichte namen
werkelijke gebeurtenissen van zijn tijd o.a. in het 7de der 8 boeken, waaruit 't werk
bestaat, de mingevallen van admiraal Corn. Tromp te 's Graveland. Het boek schijnt
veel opgang te hebben gemaakt, en lang in trek gebleven te zijn. Een korter 2de
deel liet hij er op volgen als: Droef-eyndige Historie van Nobelaer en Lauw'ra,
Serarius enz. (Delf 1668), en een derde getiteld: De edelmoedige Mintriomphe,
vertoont in de uytmuntende vryagie van Oronto en Dianiere, alle drie herdrukt onder
den gezamenlijken titel: De edelmoedige Mintriomphe, vertoont in de wonderlijcke
vryagien, en rampsalige, doch bly-eyndige trouw-gevallen van desen tijdt enz. (Amst.,
bij Abraham Boekholt, 1684) en in 1701 als: Het Hollands Schou- Tooneel
vertoonende verscheyde deftige Vryagien en wonderlijke Trouw-gevallen enz. (Amst.
1701; and. druk Amst. 1749), T i m o t h e u s t e n H o o r n 's Hollantse Trouw-gevallen
enz. (Amst. 1678), door platheid ongunstig afstekend bij B.'s werk, gelden als een
ander vervolg op deze werken. Behalve zijn romans hebben we een geschiedkundig
werkje van hem: Kort Vertoog van Hollands Bloedige Oorlogen met hare Nabuuren
en elders, zedert de grondvest van haar
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Staat, tot dezen tegenwoordigen tyd (Amst., by Baltes Boekholt 1689), dat in nog
al gezwollen, maar toch wel leesbaren toon de geschiedkundige gebeurtenissen
van omstreeks 1688 behandelt. L e d e b o e r (Alfab. Lijst van boekdrukkers 18)
noemt van hem nog een kl. 8o. boekje over den oorlog van 1672. Als dichter kennen
we hem uit een bundeltje, ter eere van zijn collega A r e n t v a n d e n H e u v e l
vervaardigd: Minne-Dichten, speelgewijs vertoont, ter bruyloft van Arent van den
Heuvel, en Clara Vertange op 9 Aug. 1667 (Amst. voor Arent van den Heuvel, 1667).
In de laatste jaren der 17de eeuw schijnt hij gestorven te zijn.
Zie: Obreens Archief VII (1888/90) 31; Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en
XVIIIe eeuw. Catal. Fred. Muller en Cie. (1893) 23.
Ruys

[Boekholt, Johannes]
BOEKHOLT (Johannes), waarschijnlijk een broeder van den voorgaande en
eveneens boekverkooper en uitgever te Amsterdam, wiens werkzaamheid volgens
L e d e b o e r (Alfabetische Lijst der boekdrukkers 18) tusschen 1680 en 1693 valt.
Te midden van zijn bezigheden als boekdrukker vond hij tijd tot het beoefenen van
de rijmkunst. Zijn waardelooze Uytspanningen, bestaande in een korte uytbreyding
over het Hooge-Liedt ... en eenige Psalmen ... neffends nog eenige andere
Geestelyke Rym-stoffen (Amst. 1688) werden door hem zelf uitgegeven. Het
merkwaardige van deze psalmberijming is, dat de onberijmde tekst in zijn geheel
en woordelijk overgenomen is, terwijl dat wat de berijmer er zelf bijvoegde en 't tot
poezy moest maken, cursief gedrukt werd, een weinig dichterlijke methode, maar
die volgens B. zelf zijn bundel tot ‘het puykts der Psalm-Boeken’ maakte. In zijn
voorrede spreekt hij nog van Gesangen, die hij in zijn jeugd uitgaf, terwijl v a n
A b k o u d e (Naamregister, 426) van een J. Boekholt nog Geopent hert na Jesus
in XV zinnebeelden en 't byvoegsel (Amst. 1693 8o.), vermeldt.
Ruys

[Boers, Benjamin]
BOERS (Benjamin), geb. te Utrecht 11 Dec. 1803, overl. 1 Nov. 1878 te Brielle, als
zoon van J a n H e n d r i k B. en A l e t t a M o o y , studeerde in zijn geboortestad
(1820) en trad te Renswoude 1827 als predikant in kerkelijken dienst, in 1830 werd
hij naar Middelharnis beroepen, waar hij stond tot hij in 1872 zijn emeritaat verkreeg.
Van 1838-57 was hij schoolopziener in het 9e district van Z.-Holl. Emeritus zijnde
vestigde hij zich te Brielle. Hij schreef Geschied. en aardrijksk. Beschr. van
Goedereede en Overflakkee, (Sommelsdijk 1843). Hij trad 12 Juli 1827 te Amsterdam
in den echt met C a t h a r i n a J o h a n n a J a c o b a S c h o e m a k e r (geb. Asd.
11 April 1807, ov. Brielle 23 Mei 1874).
van Epen

[Boest, Mr. Philip]
BOEST (Mr. Philip), geb. te Helmond, priester van het diocees Luik, bachelier in de
Theologie en sinds 14 Aug. 1570 pastoor van O.L. Vrouwekerk en als zoodanig ook
kanunnik van de St. Lebuinuskerk van Deventer. Vóór zijn benoeming tot pastoor
had deze ijverige geleerde priester in het Latijn en in het Hollandsch gepreekt te
Leuven, Antwerpen, Mechelen, Deventer en Kampen. Door zijn bisschop Aegidius
de Monte tot boekenkeurder aangesteld, werden hem ook de werken van Erasmus
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voorgelegd, welke de Athenaeumbibliotheek te Deventer bewaart met zijne
veranderingen en scherpe hekelingen daarop.
Hij gaf in het licht Libellus precum sive Praecationes christianae pro impetranda
fide, spe et charitate christiana, welk werkje ook in het Hollandsch verscheen.
V a l e r i u s A n d r e a s en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

131
R e v i u s komen in het beoordeelen van dit boekje hierin overeen, dat het scherp
was voor zijn tegenstanders.
Pastoor Boest maakte in 1578 het beleg en de inneming van Deventer door
Rennenberg mede, maar moest ten gevolge daarvan in Juni van 1579 Deventer
verlaten. Officiëel deed hij echter eerst 28 Aug. 1587 afstand van zijn pastoraat. In
1593 vinden wij hem nog als rector van het H. Geestaltaar in de kerk van zijn
vaderstad Helmond.
Zie: D u m b a r , K. en Wereldl. Dev. I, 218; R e v i u s , Daventria ill. 484; Arch.
Aartsb. Utr. XXXIV, 192; Taxandria XIX, 280; d e F e l l e r IV, 481.
Snelting

[Boetius, Petrus]
BOETIUS (Petrus), B o ë s i u s of P o e s i u s , had zich zestien jaren in Duitschland
opgehouden - vanwaar misschien zijn bijnaam Bipontinus (uit Zweibrücken) - toen
hij als opvolger van Abraham Ruteau 8 Juni 1619 als conrector werd aangesteld
aan de latijnsche school te Brielle, onder het rectoraat van Fr. Villerius. Echter vond
de magistraat 11 Jan. en 1 Febr. 1620 goed hem den dienst tegen Mei op te zeggen.
Zie: S c h o t e l , Epistolae ad Bleyenburgium, 20 en Navorscher XLIV (1894)
305-7.
de Waard

[Bogaert, Abraham]
BOGAERT (Abraham), geb. te Amsterdam in 1663, overl. aldaar 1 Dec. 1727;
vermoedelijk was hij er apotheker en, waarschijnlijk omstreeks 1683 gehuwd met
K a t a r i n a v a n A s p e r e n , een huwelijk dat, indien we een in hs. bewaard
grafdicht, voorkomende in een bundel tooneelstukken, dien de Maatsch. der Nederl.
Letterk. bezit, mogen gelooven, minder gelukkig was van wege de ontrouw der
vrouw. Reeds twee maal had hij groote reizen ondernomen, toen hij, nauwelijks 4
maanden thuis, voor de derde maal op reis toog naar Indië, niet weerhouden, gelijk
hij zelf zegt, door vrouw of zoon. Als ‘opperheelmeester’ door de amsterdamsche
kamer der Oost-Ind. Compagnie aangenomen, scheepte hij zich 15 Dec. 1701 op
de ‘Vosmaar’ in, van welke reis hij een uitgebreid reisverhaal geschreven heeft,
tevens aanteekeningen van vorige reizen verwerkend (A. B ó g a e r t s Historische
reizen door d'oostersche deelen van Asia (Amst. 1711, 2e dr. Rott. 1730). Na veel
wederwaardigheden kwam hij Oct. 1702 op Java aan en al spoedig in aanraking
met den gouverneur-generaal Willem van Oudshoorn, die B.'s Roomsche Monarchy
gelezen had. Hij werd door dezen ontheven van zijn medisch ambt en op het kantoor
der ‘Generale visite’ geplaatst. Zijn dientengevolge verlengd verblijf op Java maakte
hij zich ten nutte om vandaar uit eenige reizen te maken, naar Bengalen, Ceilon,
de kust van Malabar, Madoera en de Molukken. Oct. 1705 kreeg hij bevel om op
de retourvloot naar Holland terug te keeren; hij deed op zijn terugreis Kaap de Goede
Hoop aan, waar hij ooggetuige was van het verzet der kolonisten tegen de
Compagnie en de afpersingen harer dienaren, er zelfs eenig werkzaam aandeel in
nam, doordat hij de memorie van Abel Tas c.s., waarin de beschuldigingen der
kolonisten tegen den gouverneur W.A. van der Stel, in ontvangst nam. In het 7de
hfst. (466-544) zijner Historische Reizen behandelde hij uitvoerig de kaapsche
geschiedenis van die jaren en voegde er een Aanhangsel der Kaapsche zaken
(545-604) als vervolg aan toe. Zijn reisverhaal, door beschrijvingen van landen en
volken tot een lijvig boekdeel aangegroeid, is in een levendigen en kleurigen stijl
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geschreven. Waarschijnlijk zal hij zich na zijn thuiskomst (Aug. 1706) weer in
Amsterdam gevestigd hebben; van reizen vernemen we daar-
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na niet meer. Hij wijdde zich aan letterkundigen arbeid, gelijk ook reeds vóór zijn
vertrek; voor het tooneel schreef en vertaalde hij veel. Oorspronkelijk zijn de
treurspelen: Phocion (Amst. 1743), Myrrha of de gestrafte Bloedschande, aan
O v i d i u s ' Metamorphosen ontleend (Amst. 1688, 1713(?), 1743, 1753),
Rhadamistus en Zenobia (Amst. 1713, 1723, 1732, 1739, 1782), terwijl hij uit het
fransch vertaalde: Stratonice naar Q u i n a u l t (Amst. 1693(?), 1694, De Pleiters
(Amst. 1694(?), 1695), naar R a c i n e , en Alexander de Groote (Amst. 1693, 1718,
1723), aan David van Hoogstraten opgedragen. Ook hebben we tal van gedichten
van zijn hand, die mèt twee zijner treurspelen in 1723 tot een lijvigen 40. bundel
vereenigd, uitkwamen. De voornaamste hierin zijn: het niet onverdienstelijke
Geuzevelt, de lustplaats van Antony Klok (van 1721), zijn Keurstoffe van Griekse
en Romeinse Grootmoedigheden (afzonderlijk te Amst. in 1694 verschenen), zijn
verzameling van voor eigen werk geplaatste Opdrachten, zijn Mengeldichten en
Bijschriften op W. S l u i t e r s Buitenleven. In 1716 verscheen te Amst. van hem:
Historie van de grontlegging der Nederl. Vryheid, in 1729 (2 drukken?) Beschrijving
der Kersvloed van den jare 1717, vermengd met de gedenkwaardigste vloeden
sedert den algemeenen, en Droevige schipbreuk van het fluitschip Arion. In plano
bezit de bibliotheek van de Mij. der Ned. Lett. een huwelijksgedicht van hem op de
bruiloft van A m e l d o n c k B l o c k en M a r i a L e e u w (1674). T i e l e 's Bibliotheek
van Nederl. Pamfletten (no. 7418) vermeldt verder een gedicht van hem: Op de
dood van ... M. de Ruyter enz., eveneens in plano en K n u t t e l (no. 11382) een
gedicht achter A. Severinus' Lykrede op het sterven van Michiel de Ruiter. Ook in
Neerlands Rouklagten uitgegalmd door digters deser eeuwe op de dood van Maria
... van Groot Britannië ('s Graven-Hage 1695) nam hij deel (86); Dit laatste is p. 558
e.v. in zijn Gedichten (Amst. 1723) opgenomen. Bijna even talrijk zijn zijn vertalingen
naar klassieken: D.J. J u v e n a l i s Satyra VIII, of achtste Berispdicht in Nederd.
vaerzen vertaalt (Amst. 1693), aan J. Pluimer opgedragen, C a i u s S u e t o n i u s
T r a n q u i l l u s , Van de XII Keizers (Amst. 1699, 2e dr. Dordrecht 1735); C. J u l i u s
C e s a r s Aantekeningen der Gallische ... oorlogen 2 dln. (Amst. 1709), V a l e r i u s
M a x i m u s Gedenkwaardige Voorbeelden, zoo der Romeinen als der Uitheemsche
Volken (Amst. 1721) en zijn Zedelessen van Aristoteles aan Alexander den Grooten,
op dichtmaat, door J a c o b v a n R o y e n e.a. met ‘wijsgeerige Aanmerkingen
verrijkt’. Ook als uitgever van anderer werk moet hij hier vermeld: Naast V o n d e l 's
Joannes de Boetgezant (Amst. 1696), waarachter een grafdicht van hem op V., gaf
hij - zonderlinge tegenstelling - Alle de werken van W. v a n F o c q u e n b r o c h
(Amst. 1709, 1723, 1766) en de Gedichten van J. v a n P a f f e n r o d e (Amst. 1711)
uit.
Ook als dichterlijk penningkundige maakte hij zich door twee uitgebreide werken
eenigen naam n.l. S. Schijnvoets Muntkabinet (z.p. 1694), waarin hij voor zijn
beschrijvingen ook uit andere verzamelingen dan die van Sch. putte en zijn
Roomsche Monarchy, vertoont in Muntbeelden der Westersche en Oostersche
Keizeren (Utr. 1697; 2e dr. 1718).
Uit zijn werken blijkt dat hij in letterkundig verkeer stond met mannen als Ant. van
der Goes, die zijn huwelijk bezong (Alle de Gedichten, Rott. 1735 p. 256), David
van Hoogstraten, Ludolf Smids, Asselijn, Willem Sluiter e.a. Voor
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zijn Historische Reizen is zijn portret te vinden, door A. de Blois gegraveerd naar
D. van der Plaes, met lofdicht van Arn. Moonen, terwijl zijn Gedichten (Amst. 1723)
prijken met een door Jak. Houbraken gegraveerd portret met onderschrift van Dav.
van Hoogstraten; een derde portret van hem is gegraveerd door P. Schenk naar G.
Kneller.
Ruys

[Bogaert, Anthony]
BOGAERT (Anthony); van hem is slechts bekend dat hij de schrijver is van twee
kluchten: 't Nieuwsgierig Aegje (Amst. 1679, 1701) dat of een omwerking van
B o r m e e s t e r 's Klucht van dien naam (1662) is of van het verhaal Kluchtigh
avontuurtje van 't nieuwsgierig Aegtje van Enkhuysen (zie: A.J. B a r n o u w , in
Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterk. 1901, 291-302), en van De Gewaande Droes
(Amst. 1711). Soms wordt ook aan hem toegeschreven De Buitensporige Jaloerse,
kluchtspel (Amst. 1691), dat echter van Pluimer (II kol. 1106) is.
Ruys

[Bohn, Pieter François]
BOHN (Pieter François), verdienstelijk boekhandelaar-uitgever, 9 Mrt. 1800 te
Haarlem geb. en overl. ald. 31 Jan. 1871. Na met vrucht de latijnsche school zijner
geboorteplaats te hebben afgeloopen, waarvan hij een der beste leerlingen was,
ontving hij zijn opleiding voor den boekhandel bij Jacob van Baalen te Rotterdam,
die een uitgebreide zaak in oude en nieuwe boeken had. Nauwelijks was hij hier
een jaar geweest, of de plotselinge dood zijns vaders riep hem naar huis terug, en
wel om aan 't hoofd te staan der firma, die van toen af, onder den naam ‘de Erven
François Bohn’ zou worden voortgezet. Ook de vader en grootvader van P.F. Bohn
hadden de zaak, die toen echter meer drukkerij en debiet- dan uitgeverszaak was,
reeds gedreven. Hoewel nu geenszins de eerste verwaarloozende, legde de jeugdige
boekhandelaar zich toch van meet af bij voorkeur op het uitgeversbedrijf toe.
Begonnen met de schoolboeken van A n s l i j n , B r e d o w , P r i n s e n e.a., zagen
weldra ook grootere werken bij hem het licht: wij noemen slechts die van d a C o s t a ,
L a s t d r a g e r , R o b i d é v a n d e r A a , B i l d e r d i j k , R h i j n v i s F e i t h en
J a c o b u s K a n t e l a a r . En de meeste dezer uitgaven hadden een ongekend
succes. B e c k e r 's Alg. Geschiedenis in 21 dln., S c h e l t e m a 's Rusland en de
Nederlanden, O u d e m a n s ' Chronologisch Handboek en N.G. v a n K a m p e n 's
geschied- en letterkundige werken werden hem door menigeen benijd. Ook de
reisbeschrijvingen en romans der Erven F. Bohn vielen algemeen in den smaak:
Bernhard, Clarke, Pückler-Müskou, Gerstäcker, Frederika
B r e m e r , L o u i z e M ü h l b a c h , B u l w e r , W a l t e r S c o t t , T h a c k e r a y en
zooveel andere buitenlandsche schrijvers genoten bij het nederlandsche publiek
dier dagen een niet minder gretig onthaal dan hun bij de eigen landgenooten ten
deel gevallen was, dank zij de zorg waarmee zij door de haarlemsche uitgeversfirma
in een nederlandsch gewaad gestoken waren. Later zagen bij haar het licbt: al de
werken van N i c o l a a s B e e t s , met de Camera Obscura (26e druk 1911) aan 't
hoofd (Bohn was op 35-jarigen leeftijd getrouwd met D o r o t h e a P e t r o n e l l a
B e e t s , de oudste zuster van den schrijver), vele geschriften van J.P. H a s e b r o e k
en diens zuster E l i z e , enkele van S.J. v a n d e n B e r g h , I. d a C o s t a , J.
K n e p p e l h o u t , C.P. T i e l e e.a. In de 48 jaren dat P.F. Bohn alleen aan 't hoofd
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zijner firma stond, kon hij zich beroemen meer dan 400 grootere en kleinere edities
het licht te
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hebben doen zien, waarvan verreweg de meeste zich onderscheidden door
degelijkheid en goeden smaak.
Man van letteren en man van zaken, vereenigde Bohn in zijn persoon al de
eigenschappen, die een uitgeverszaak tot bloei kunnen brengen; daarbij was hij
uiterst werkzaam. Placht hij vooraf de hem toevertrouwde boeken in handschrift
trouw te lezen, geen werk verliet ook zijne pers zonder dat hij persoonlijk de proeven
ervan had gecorrigeerd. En aan vele werken had de uitgever, ook wat den inhoud
betreft, een nog veel grooter aandeel, terwijl vele buitenlandsche werken door hem
persoonlijk werden vertaald.
In 1864 overleed Bohns zooevengenoemde echtgenoote (schrijfster van Onze
Buurt), met wie hij 29 jaren een hoogst gelukkig leven had geleid. Het volgend jaar
ontviel hem ook de oudste zijner beide dochters, van wie de andere dr. P.L. M u l l e r ,
later hoogleeraar te Leiden, huwde; sedert breidde zich een sombere schaduw over
zijn vroeger zoo zonnige woning uit. Zoowel tot eigen steun als ten behoeve van
zijn nog slechts 17-jarigen zoon F r a n ç o i s B o h n koos de 66-jarige zich als
deelgenoot in zijne zaak J e l t e K a r e l T a d e m a , die van 1866 tot 1872 met
hem de zaken leidde en na Bohn's dood in laatstgenoemd jaar met diens zoon
François aan 't hoofd der firma stond. Bohn trok zich in 1885 uit de zaken terug;
J.K. Tadema overleed in 1899, en sedert wordt de zaak der E r v e n F. B o h n
gedreven door J.C. en J.L. T a d e m a . Uit de zeer rijke fondslijst der haarlemsche
firma mogen hier wat de laatste jaren betreft nog als bekende uitgaven worden
genoemd: werken van A s s e r , P i e r s o n , L a n d , v a n H a m e l , H a m a k e r ,
Oppenheim, Molengraaff, Stokvis, Veth, Treub, Pel, Winkler,
C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , C o s i j n , t e W i n k e l e.a.
Zie: Bijdragen tot de geschiedenis van den Ned. Boekhandel 1884, I, 190; en
A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 603.
Zuidema

[Bok, Cornelis]
BOK (Cornelis), geb. te Enkhuizen, zoon van E r i x B. en E l s j e S c h r a m , stierf
te Schagen, waar hij veldwachter was, 27 Mei 1836, oud zijnde 60 jaren, als
weduwnaar van I d a K w a n t e s . Van hem verschenen te Amsterdam de volgende
romans: De hut aan de grenzen of de grijskop, eene belangrijke nederlandsche
familiegeschiedenis (2 dln. 1827); De wachtmeester Aartus of liefde zoekt list (1828);
De witte paal of Jenne, eene op waarheid gegronde noord-hollandsche geschiedenis
(1828); Het heidensche bosch of het gestolen kind (1829); De roebel van Czaar
Peter (1830); Twee vrienden of de gevolgen van partijzucht (1832); Frederik Linde,
een tafereel van menschelijke lotgevallen (1836). Van Bok bestaan zeer goede
aquarellen, dorpsgezichten in Noord-Holland. Voor zijn beste pennevrucht wordt
gehouden Vooringenomenheid en vooroordeel.
Toen Schagen in 1813 feest vierde wegens de omwenteling, werd een
gelegenheidsstuk van B. opgevoerd, getiteld Het vredefeest op 't land.
Zie: J. D e n i j s J z ., 1813-1863, Hoe Schagen feestvierde (Sch. 1864) 31, 108.
Bruinvis

[Bok, Jacob Erikszn. in de]
BOK (Jacob Erikszn. i n d e ), overl. te Enkhuizen 1575, getrouwd aldaar vóór 1537
met D i e w J a n s d r . dochter van J a n A l l e r t s z . G r o o t en van G r i e t
F r e e k s d r . (II kol. 532).
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Bok was te Enkhuizen burgemeester 1572-75; hij werd bij vonnis van Alva van
22 Oct. 1568 verbannen, omdat hij een predikant van de nieuwe religie geherbergd
had en onder het
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sermoen had gecollecteerd. Hij week naar Norden in Oost-Friesland en keerde met
Simon Semeyns in 1572 op verzoek van Sonoy weder, eenige dagen voor. den
overgang van Enkhuizen; zij waren den Geuzen tot machtigen steun. (Zie bij Pieter
Luytjesz. Buyskes (I kol. 530) en Simon Meindertsz. Semeyns) (II kol. 1312). In het
banvonnis heet hij J a c q u e s E r i c x s z a l i a s W a s o u B o u c q .
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Bollaert, Abraham]
BOLLAERT (Abraham), uit een geslacht, gevestigd te Reimerswaal, na welks
ondergang zich de inwoners echter op Tholen vestigden, komt voor als landmeter
en verrichtte in Aug. en Sept 1645 met J a c o b P i e t e r s e n de kavelverdeeling
van den polder van Stoppeldijk (Z. VI.), vervaardigde met S e b . A n e m a e t 23
Dec. 1651 een kaart van de schorren ten N. van Bergen-op-Zoom, in Juni 1654 een
van de landen onder Ossendrecht, die aan den markies behoorden, op verzoek van
gecommitteerde raden van Zeeland 3 Nov. 1658 een van landen gelegen tusschen
Bergen-op-Zoom, Steenbergen en Tholen en 26 Jun. 1661 een van den in 1653
geïnundeerden polder de Oostmoer onder Borgvliet. Hij of een naamgenoot wordt
in een 22 Jan. 1678 in den Haag gepasseerde akte genoemd ‘dyckgraef en lantmeter
te Bergen op Zoom’, oud 47 jaar. Een W i l l e m B. komt nog in 1684 en 1685 voor
als burgemeester te Tholen (Zelandia illustrata I (Midd. 1879) 497.
Zie: H i n g m a n , Inventaris kaarten rijksarchief II ('s Grav. 1871) 166, 170, 175;
v a n V i s v l i e t , Inv. oud-archief in Zeeland I (Midd. 1874) 9, 95, 96 en Navorscher
XXXVIII (1888) 103.
de Waard

[Bollaert, David]
BOLLAERT (David), ordinaris ingenieur, werd o.a. 29 Mei 1670 door gecommitteerde
raden van Zeeland aangewezen om met den ingenieur Pieter Manteau van Dalem
een rapport op te maken in zake de verdediging en inundatie van het land van Sas
van Gent, doch verstoutte zich om diens voorstellen te lachen, gelijk blijkt uit
M a n t e a u 's Tractaet in materie van zeewercken (omstr. 1672). Hij is wel identiek
met zijn naamgenoot, die in 1679 een kaart vervaardigde van de aan de
Staten-generaal behoorende en in Vlaanderen gelegen steden (v a n V i s v l i e t ,
Inv oud-archief in Zeeland I (Midd. 1874) 14 en degeen, die overleed vóór 19 Mei
1681, toen in zijn plaats J o h a n V l e u g e l s is aangesteld (v a n S y p e s t e i n ,
Leven van Menno van Coehoorn (Leeuw. 1860) 114.
de Waard

[Bollaert, Johannes]
BOLLAERT (Johannes), ged. te Middelburg 9 Apr. 1642, gest. aldaar 7 Dec. 1694,
zoon van den uit Tholen afkomstigen bontwerker T i t u s B. en C o n s t a n t i a
C o u l i e r , bezocht 1653-59 de latijnsche school te Middelburg, werd ingeschreven
als stud. theol. te Utrecht 29 Nov. 1662 en te Leiden 2 Oct. 1663, en als proponent
bij de classis van Zuid-Beveland 2 Juni 1666 beroepen tot predikant te 's
Heerarentskerke (bev. 18 Juli), waar hij een opstel trok uit de geschriften van
Coccejus, Momma, Groenewegen e.a., dat in 1673, als schadelijke nieuwigheden
bevattende, bij de classis is ingediend. Hij werd 10 Aug. 1678 beroepen naar
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Oost-Souburg (bev. 24 Nov.) en vandaar 11 Aug. 1680 naar Middelburg (bev. 19
Jan. 1681). In den daar tegen Momma en van der Waeyen gevoerden strijd was hij
een der voorvechters en donderde zoo heftig van den kansel, dat de magistraat
hem dreigde bij voortzetting op 's Gravenstein te zullen zetten. Hij was gehuwd met
Clara van de Velde,
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zuster van den door zijn ambtgenoot vermoorden Drieweegschen predikant en
dochter van A b r a h a m , predikant te Utrecht en Middelburg.
Zie: N a g t g l a s , Kerkeraad nederd. herv. gem. te Middelburg (ald. 1860) 42-43;
B o o n e n in Kerkhistor. archief IV (1866) 326; v a n d e r B a a n , Kerkel. gesch.
der herv. gem. 's Heerarendskerke (Goes 1867) 15-16 en d e z e l f d e , Genealogie
familie Olivier (Wolphartsdijk 1890).
de Waard

[Bollaert, Nathan]
BOLLAERT (Nathan), geb. te Middelburg, zoon van J o h a n n e s B. en M a r i a
B l a a u b e e n , die cathechiseermeester, binnenvader en binnenmoeder in het
burgerweeshuis zijn geweest, ontving meermalen bij vacature opdracht tot de
binnendirectie van dat gesticht en werd later aangesteld tot bode. Men heeft van
hem in hs.: Beschrijving van het burgerweeshuis (1792 en 1804); Annotatiën van
meest alles dat is voorgevallen en verrigt aan en in het Borgerweeshuis van de
stigting anno 1720 tot op heden ... en verdere resolutien, apostillen en extracten
van anno 1717 tot op heden (1792 en 1804).
Zie: Cat. prov. bibl. in Zeeland II (Midd. 1907) 113; d e W a a r d , Archieven der
godshuizen te Middelburg 1343-1812 (ald. 1907) 250, 267-8.
de Waard

[Bollaert, Samuel]
BOLLAERT (Samuel), rederijker te Middelburg, waar reeds in 1389 een C l a e s
B. als kanunnik van St. Pieter voorkomt; een omstr. 1568 uit Antwerpen gebannen
en er via Norwich in 1577 aangekomen A n t h o n y B. in 1578 en 1582 als ouderling
en diaken wordt aangesteld en uit het huwelijk van T i t u s B. en M a g d a l e n a
NN., die vóór 1586 te Antwerpen woonden, gehuwd zijn S a m u e l B. met
J a n n e k e n S o e t e m a n s (ondertr. 30 Juni 1612) en D a n i e l B., als weduwnaar,
met M a r i a C o n y n s of Q u i r y n s s e n (ondertr. 28 Sept 1613), uit welk laatste
huwelijk 6 Oct. 1619 weer een S a m u e l B. is gedoopt. Men heeft van
eerstgenoemde een met voorbericht van 28 Febr. 1640 gedateerd hs. In minne
groeiende, dat is de gedurige liefde onses Heilants ende Salichmakers Jesu Christij
in rijm gestelt ... ende toegeeigent het vermaarde broederschap van het Bloemken
Jesse binnen Middelburch in Zeelant (al bibelstof) (hss. Zeeuwsch Gen.) waaruit
zijn zinspreuk ‘Patientie verwint’ blijkt en ook de naam voorkomt van C a t a r i n a
C o o r n e ; voorts een hs. Gedichten der Middelburgsche rhetorykamer (1650), terwijl
A r e n d R o g g e v e e n gewijzigd van hem uitgaf: Het Nederl. treurspel, zynde de
verkrachte Belgica (Midd. 1669).
de Waard

[Bolle]
BOLLE, zeeuwsch geslacht, waaruit men vermeld vindt W i l l e m B., baljuw van
Zierikzee en rentmeester van Zeeland Beoostenschelde, Putten en Strijen, ten
minste sedert 1451, in zijn plaats 10 Juli 1474 wordende aangesteld P a u l e d e
l e N a e t en hij zelf nog vermeld wordende 21 Jan. 1479. Hij had een zoon J a n
W i l l e m s z . B., doch ook komen voor: P i e t e r W i l l e m s z . B. burgemeester van
Tholen in 1485 en F l o r i s W i l l e m B o l l e zoon, in 1465 leenman der grafelijkheid
van Zeeland. Misschien behoorde tot het geslacht A d r i a a n B o l l i u s , geb. omstr.
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1588. als Zelandus 20 Sept. 1608 te Leiden ingeschreven als stud. med., wel
dezelfde die, eveneens Zelandus genoemd, daarin in 1612 promoveerde te Padua
of zijn naamgenoot, die med. dr. werd te Tholen, in de regeering trad en er in 1649
als burgemeester voorkomt. Verwanten van hem waren wellicht de J o h a n n e s
B o l l i u s of B o l l e , geboren te Brouwershaven

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

137
omstr. 1604, te Leiden als stud. phil. ingeschreven 18 Apr. 1624 en bevestigd als
predikant te Zonnemaire 2 Febr. 1631, waar hij in 1654 overleed en S a m u e l
B o l l e , geb. te Brouwershaven 5 Jan. 1604, raad en thesaurier te Zierikzee, 28
Apr. 1637 daar gehuwd met J a c o m i n a d e W i t t e uit die stad, zelf te Zierikzee
gest. 14 Jan. 1655, zijn vrouw in Sept. 1669. Een zoon van hen was V i n c e n t
B o l l e , ged. te Zierikzee 22 Apr. 1640, 4 Febr. 1666 beroepen als predikant te St.
Philipsland (bev. 4 Apr.), hier opgevolgd wordende door Pontiaan van Hattem, in
Dec. 1671 vertrokken als predikant naar Serooskerke (W.), vandaar 2 Febr. 1681
beroepen naar Bruinisse (bev. Mei) en vandaar weer 20 Jan. 1688 naar
Brouwershaven (bev. 6 Febr. 1689), waar hij Aug. 1690 overleed.
de Waard

[Bont, Mr. Johan Sybrantsz de]
BONT (Mr. Johan Sybrantsz d e ) leefde te Amsterdam in het eerste kwart der 17e
eeuw; hij was prins der rederijkerskamer de Eglentier aldaar en protegeerde er zijn
neef, den dichter Rodenburg. Onder de letters I.S.D.B. schreef hij een lofdichtje
voor diens Melibea (Amst. 1618). Ook R o d e n b u r g 's Alexander is hem
opgedragen, in 44 uren tijds berijmd, nadat de B. hem op het volksboek De VII
wysen van Rome opmerkzaam had gemaakt, welks inhoud in dit ‘treur-bly-eynde
spel’ werd verwerkt. In 1619 werd de B voogd over de drie kinderen van den schilder
G o v e r t J a n s z (Oud- Holland III (1885) 190).
Het portret van een Jan Sybrantsz de Bont komt voor op een in 1603 door A.
Pietersz geschilderd chirurgijnsgildestuk in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Ruys

[Bontius, Jacobus]
BONTIUS (Jacobus), geb. te Leiden 1592, overl. te Batavia 30 Nov. 1631, was de
jongste zoon van den medischen hoogleeraar G e r a r d u s B., werd 5 Mei 1604 als
studiosus artium liberalium te Leiden ingeschreven, studeerde onder leiding van
Pauw, A.E. Vorstius en O. Heurnius, promoveerde 22 Juni 1614 tot Doctor Medicinae,
waarna hij zich te Leiden als arts vestigde. Daartoe door Jan Pietersz. Koen
aangezocht, vergezelde hij dezen 19 Mrt. 1627 naar Batavia, waar hij 13 Sept. 1627
aankwam. Na een studiereis gemaakt te hebben naar de Molukken en Timor, kwam
hij vóór den aanvang van het eerste beleg van Batavia door Sultan Ageng, vorst
van Mataram (22 Aug. 1628), aldaar terug en vertoefde hier gedurende beide
belegeringen. Intusschen was hij vier maanden lang ernstig ziek, ten gevolge van
beri-beri en dysenterie. In 1629 schijnt hij lid van den Raad van Justitie te Batavia
geworden te zijn, waarna op 1 Mei 1630 zijn benoeming tot advocaat-fiscaal volgde.
Van 15 Oct. 1630 tot 18 Jan. 1631 nam hij bovendien het ambt van baljuw van
Batavia tijdelijk waar. Op 14 Sept. 1631 legde hij zijn ambt van advocaatfiscaal neer,
en is misschien op dien datum voor vast baljuw van Batavia geworden; mogelijk
ook was zijn aftreden een gevolg van onaangenaamheden met gouverneur-generaal
Specx.
In de vier jaar, die hij in de tropen doorbracht, heeft hij buiten zijn officieele ambten
en de verzorging van zijn geneeskundige praktijk, veel tot stand gebracht op het
gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek. Een viertal boeken, waarvan het
eerste: Notae in Garciam ab Orta, uit natuurhistorisch oogpunt het belangrijkste
was, zond hij in 1631 aan zijn broeder W i l l e m te Leiden, die ze pas in 1642 in
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een slechtverzorgde uitgave in 12mo bij F. Hackius het licht deed zien. Veel beter
uitgevoerd was de uitgave van de gebroeders Elsevier (1658), bezorgd door G u l .
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P i s o , die echter hier en daar belangrijke wijzigingen in de genoemde vier boeken
aanbracht, en er bovendien uit nagelaten geschriften van Jacobus Bontius nog een
tweetal bijvoegde: Historia animalium en Historia plantarum. Wegens Piso's
lichtgeloovigheid is echter deze uitgave lang niet in alle opzichten betrouwbaar.
Zie: G.F. P o p in Geneesk. tijdschr. v.d. Zeemagt VI (1868) 207; VII (1869) 1;
VIII (1870) 29; C. S w a v i n g in Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indië XXX (1868) 285;
XXX (1868) 475.
Sirks

[Boom, Abraham]
BOOM (Abraham), geb. 1575, overleden te Amsterdam 26 Juni 1642, was de zoon
van P i e t e r C o r n e l i s z . B o o m en G r i e t e G e r r i t s d r . Na den dood van
zijn vader werd hij in diens plaats tot lid der amsterdamsche vroedschap gekozen,
1609. In 1616 werd hij kapitein der burgerij en in 1625 burgemeester. Van 1626-1628
vertegenwoordigde hij Amsterdam in het college der Gecommitteerde Raden, en
daarna was hij tusschen 1629 en 1639 nog acht maal burgemeester. In het bekende
strooibiljet voor de raadsverkiezing van 1627 wordt zijn naam als de eerste genoemd
van ‘de quanten, die oprechten willen d'Arminiaansche Santen’. Hij was ook
burgemeester in 1638 tijdens het bezoek van Maria de Medicis. Hij huwde 15
Februari 1599 met J a n n e t j e d e V r i j (1575-1644).
Zijn portret komt voor op een burgemeestersstuk door Th. de Keyser van 1638
in het Mauritshuis en op een schutterstuk in 1623 door C. Pz. Lastman in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam; W a g e n a a r , Beschr. v. Amsterdam.
Breen

[Boom, Adriaan]
BOOM (Adriaan), A r b o r e u s , geb. te Hoorn 1554, gest. 3 Oct. 1615 te Kortrijk.
In 1577 was hij te Trier lid geworden der Societeit van Jezus. Eenige jaren na zijn
priesterwijding (1584) kwam hij naar Groningen, waar hij door zijn redenaarstalent,
zijn deugd en zijn grondige wetenschap de bevolking tot verbetering van leven
aanspoorde. De reductie der stad (1594) noopte hem tot vertrek. Van 1595-1601
was hij rector van het Jezuïetencollege te Maastricht, daarna werd hij benoemd tot
opvolger van Bargius (kol. 64), als hoofd der missie, en richtte de eerste
Jezuïetenstatie te Haarlem op. Herhaaldelijk reisde hij door Holland en andere
gewesten, in 1603 stak hij zelfs naar Groningen over, zoodat vooral door B. de
Societeit van Jezus in Noord-Nederland haar bekendheid heeft gekregen en sinds
dien de katholieke bevolking dikwijls naar Jezuïeten verlangde.
Eenige oneenigheid met de saeculiere geestelijkheid werd in 1610 door een
nieuwe overeenkomst bijgelegd. Fruin besluit uit de houding van Jan Jeroensz. van
Hoorn in dezen twist: ‘Het getuigt zeker niet tegen de Jezuieten, dat zij zulk een
man van overtuiging en karakter voor zich ingenomen hadden.’ B. zorgde
nauwlettend voor de toepassing der ‘Monita’ door den provinciaal den zendelingen
meegegeven. In 1611 trad hij als overste af, verbleef tot 1613 te Haarlem en was
van 1613-1615 instructor van het derde proefjaar.
Zie: R. F r u i n , De wederopluiking van het Catholicisme in Verspreide Geschriften
III, 334; Annales Dusseldorpii ('s Gravenhage 1894) register; H. S p i j k e r , De
Jezuieten in Groningen en Ommelanden in Groningsche Volksalmanak 1908, 139;
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W.v.d. H e y d e n , Verhaal van de verrigtingen der Jezuiten in Friesland (Leeuwarden
1842) 27, 29, 241; Arch. Aartsbisd. Utr. I, 228; VI, 6, 47, 80, 81.
Derks
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[Boom, Dr. Cornelis]
BOOM (Dr. Cornelis), geboren te Amsterdam, Oct. 1601, zoon van Abraham en
Jannetje de Vrij (kol. 138), studeerde te Leiden en werd in 1628 tot pensionaris van
Amsterdam benoemd, welk ambt hij in October 1650 neerlegde, om als weesmeester
op te treden. Daarop werd hij 28 Jan. 1651 tot lid der vroedschap en 1 Februari tot
burgemeester gekozen; doch hij overleed nog in hetzelfde jaar 1651 den 22sten
Augustus. In Augustus 1639 werd hij uitgenoodigd zich te belasten met eene
ambassade naar Polen en Dantzig, doch door de tegenwerking der amsterdamsche
regeering, die Andries Bicker in dezen gepasseerd achtte, kwam van de geheele
zaak niets.
Hij huwde 22 Mei 1629 M a r i a v a n S c h o o n h o v e n (1611-1639).
Een door A. Camerarius geschilderd portret in het bezit van den Heer G. Hooft
van Vreeland te Amsterdam.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam; B o n t e m a n t e l , de Regeeringe
van Amst.; A i t z e m a , II, 643, 644.
Breen

[Boom, Cornelis Pieterszoon]
BOOM (Cornelis Pieterszoon), zoon van P i e t e r J a n s z . A c k e r m a n en
G e e r t r u y d W i l l e m s d r . B o o m (zie art. Ackerman, kol. 3) was een der
aanzienlijkste lijndraaiers en scheepsbouwmeesters op de Lastage te Amsterdam,
waar de door hem gegraven Boomssloot nog tegenwoordig zijn naam bewaart. Over
deze sloot en andere belangen was er voortdurend geschil tusschen de bewoners
der Lastage en den magistraat. Cornelis Pietersz. Boom behoorde tot de
voornaamste Gereformeerden en teekende op 30 September 1566, vermoedelijk
als lid van den kerkeraad, het verdrag, waarbij o.a. de Minderbroederskerk voor de
Gereformeerden werd beschikbaar gesteld.
1 Sept. 1568 werd hij door Alva verbannen. Misschien is hij dezelfde, voor wien
door Sonoy c.s. bij schrijven van 24 Juli 1573 aan den Prins van Oranje commissie
werd verzocht om de goederen der vijanden en fugitieven te Enkhuizen te
annoteeren. Hij schijnt na de alteratie in 1578 niet te Amsterdam te zijn teruggekeerd,
en was dus toen vermoedelijk reeds overleden. Hij was gehuwd met G r i e t
Jacobsdr. Codde.
Zie: W a g e n a a r ; t e r G o u w ; E l i a s ; B o r VI, 328 (I, 447).
Breen

[Boom, Philips Cornelisz.]
BOOM (Philips Cornelisz.), gewoonlijk eenvoudig P h i l i p s C o r n e l i s s e genoemd,
werd in 1543 te Amsterdam geboren uit het huwelijk van den voorg. en Griet
Jacobsdr. Codde. Hij vestigde zich te Alkmaar, waar hij lid der vroedschap werd.
Bij het bezoek van Brederode aan die stad, 2 Sept. 1566, behoorde hij tot hen, die
van den Graaf de Minderbroederskerk ten behoeve van de godsdienstoefeningen
der Gereformeerden verzochten, aan welken wensch Brederode verklaarde niet te
kunnen voldoen: wat ten gevolge had, dat na zijn afreis nog denzelfden avond de
kerk werd geplunderd. Dit zal wel de reden zijn, waarom Boom op 31 Augustus
1568 door den Raad der Beroerten werd gebannen. Hij wordt onder de 34
veroordeelden het eerst genoemd, en wij vinden in dit vonnis tevens zijn bijnaam
vermeld: G r o o t e P h i l i p s . Hij schijnt echter te Alkmaar gebleven, of, nadat de
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stad de zijde van Oranje gekozen had, er teruggekeerd te zijn. Althans 1 Januari
1573 werd hij met twee anderen naar Sonoy afgevaardigd om te verzoeken, dat de
soldaten van hopman Cabeljau buiten de stad mochten blijven, wat aldus geschiedde.
6 September 1573, tijdens het beleg, werd hij, met Jan van Foreest, aan het drietal
burgemeesteren toegevoegd. Hij
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had als vertegenwoordiger van Sonoy zitting in de synode, die van 11-15 April 1575
te Alkmaar werd gehouden. 25 April 1576 was hij een der drie gedeputeerden van
de Noordhollandsche steden bij de teekening der Unie tusschen Holland en Zeeland.
Met den admiraal Cornelis Dirkszoon begeleidde hij in het laatst van November
1577 den uit de gevangenis ontslagen Bossu naar den Prins van Oranje te
Middelburg. Na de alteratie keerde hij terug naar Amsterdam, waar hij in 1582, 85,
87 en 88 commissaris van huwelijksche zaken was. Hij kreeg weldra zitting in den
kerkeraad en was tusschen 1579 en 1607 tien malen ouderling. Door de particuliere
synode van Noord-Holland te Enkhuizen (1581) werd hij afgevaardigd naar de
nationale synode van Middelburg, doch hij kon noch deze, noch de particuliere
synode te Alkmaar bijwonen, weshalve hij door deze laatste beboet werd met een
pond groot, ten behoeve der armen (Oct. 1581). In 1586 was hij afgevaardigde van
Noord-Holland op de nationale synode te 's Gravenhage. Voorts vertegenwoordigde
hij de classis Amsterdam op de particuliere synode te Hoorn (1596), Edam (1604)
en Amsterdam (12 Juni 1607), en dat hij daar een geziene persoonlijkheid was,
blijkt uit het feit, dat hij door deze vergaderingen gedeputeerd werd tot
samensprekingen in de zaak van Taco Sybrantsz, in 1596, en van Venator in 1604.
Hij werd door de amsterdamsche regeering belast met de vertegenwoordiging der
stad bij het twistgesprek, begonnen op 27 Nov. 1583, tusschen Coornhert en prof.
Saravia, over de vraag of de wedergeboren mensch de wet van Christus kan
vervullen, wat door Coornhert, in tegenstelling met den heidelbergschen catechismus,
werd beweerd.
30 Sept. 1583 werd hij door de Staten van Holland op het dubbeltal geplaatst
voor het lidmaatschap van den Raad van State nevens Zijne Excellentie; en hij
schijnt ook opgetreden te zijn. 7 Mei 1585 werd hij voorgedragen om te worden
gecommitteerd als subalterne raad in Gelderland, indien dit althans niet een fout is
in de Resolutiën van Holland, daar 7 Juni 1585 Claes Cornelisz. Vlooswijck als
voorgedragen wordt genoemd.
Wanneer hij overleden is, is onbekend. Hij was gehuwd met I m m e t g e J a n s d r .
i n 't H a r t (geb. 1547). Een zijner dochters M a r r e t j e P h i l i p s , huwde eerst
met den boekverkooper L a u r e n s J a c o b s z . en daarna met den beroemden
stads-timmerman H e n d r i k J a c o b s z . S t a a t s .
Zie: E l i a s , Vroedsch. v. Amsterdam; B o o m k a m p , Gesch. v. Alkmaar, 190,
230; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta der Part. Synoden; R u t g e r s , Acta der
Nat. Synoden; V o s , Voor den spiegel der Historie.
Breen

[Boom, Pieter Cornelisz.]
BOOM (Pieter Cornelisz.), geb. te Amsterdam, broeder van den voorgaande, was,
evenals zijn vader, lijndraaier op de Lastage te Amsterdam. Hij werd schepen in
1580, lid der vroedschap in 1582 en reeds het volgende jaar burgemeester, welke
waardigheid hij daarna nog 15 malen bekleedde. Tijdens zijn laatste
burgemeesterschap overleed hij op 19 Jan. 1609. In 1587 werd hij kolonel der
burgerij en van 1 Juli 1595 - 30 Apr. 1597 had hij zitting in het college der
Gecommitteerde Raden van Holland. In het begin van October 1587 was het zijne
‘Hollandsche vromigheid’, zooals Oldenbarneveldt het in zijne Remonstrantie noemt,
die belette dat Leicester zijn invloed in Amsterdam kon doen zegevieren. Hij wist
namelijk te verhinderen, dat men den graaf bij zijn bezoek toestond het wachtwoord
te geven. Boom was gehuwd met G r i e t G e r r i t s d r . (overl. 1611),
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uit welk huwelijk verscheidene kinderen zijn geboren.
Zie: E l i a s , Vroedsch. v. Amsterdam; B o r ; H o o f t , enz.
Breen

[Boonzajer, Alard Cornelis]
BOONZAJER (Alard Cornelis), zoon van den volg., geb. 15 Mrt. 1783 te Gorinchem
en overl. 20 Apr. 1806 ald. Hij bezocht de latijnsche school zijner geboorteplaats
en werd in 1801 te Leiden als student ingeschreven. Siegenbeek, Wijttenbach en
van der Keesel waren hier zijn voornaamste leermeesters; zij allen roemden zijn
vlijt en studielust. Hij was een zeer werkzaam lid van het studentengezelschap
‘Favente Apolline’ en schreef eenige gedichten in het Jaarboekje voor de gemeente
en het kanton Gorinchem 1804. 4 Mei 1805 werd hij tot candidaat in de rechten
bevorderd.
Zuidema

[Boonzajer, Cornelis]
BOONZAJER (Cornelis), rector der latijnsche school te Gorinchem, geb. 21 Sept.
1754 te Arnhem en overl. 8 Jan. 1792 in eerstgenoemde stad. Hij was de zoon van
A l a r d B o o n z a j e r en C. T a a t s , studeerde te Franeker in de rechten,
promoveerde daar in 1778 op een diss. de Crimine polygamiae ex Jure civili en
werd nog in datzelfde jaar advocaat voor 't Hof van Holland en conrector der
latijnsche school te Gorinchem, waarvan hij twee jaar later tot rector benoemd werd.
Hij aanvaardde die betrekking met een oratie de Optimi studiosi officio. Als ijverig
beoefenaar der nederl. taal- en letterkunde zette hij zich aan de bewerking eener
nieuwe uitgave van het woordenboek Teuthonista of Duytschlender, reeds in 1475
door G e r t v a n d e r S c h u e r e n te Keulen gedrukt. Na zijn vroegtijdigen dood
werd de uitgave voortgezet door Ds. J o h . W i l h e l m u s B u s s c h i n g en daarna
door Mr. J a c . A r n o u d C l i g n e t in druk gebracht (Leiden 1804). Een nieuwe
uitgave van M. V i t r u v i i P o l l i o n i s Libri X de Architectura en een ontworpen
plan tot de uitgave van een uitgebreid werk, get. Korte letterk. aanteekeningen over
Nederl. schrijvers werden door zijn dood verijdeld. In handschr. worden beide werken
in de biblioth. van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden bewaard. Verder heeft men
van zijne hand een Woordenboek der Nederduitsche werkwoorden, een
Woordenboek der Nederduitsche taal in 3 dln. en Taalkundige aanteekeningen, 4
dln.
B. was sedert 1782 gehuwd met J o h a n n a C o r n e l i a v a n A p p e l t e r e ,
die hem 6 kinderen schonk, waarvan er 4 vroeg overleden. In de staatkundige
woelingen van 1787 was ook B. betrokken en wel als secretaris van het toenmalige
Exercitie-genootschap, dus als ijverig patriot.
Zie: Vad. Hist. ter verv. op W a g e n a a r XXIII, 17; d e C h a l m o t , Verzameling
v. stukken XII, 268; Alg. Vaderl. Letteroefeningen voor 1816, no. 13, en Hand.
Letterk. 1828, 60.
Zuidema

[Boonzajer, Cornelis Gerardus]
BOONZAJER (Cornelis Gerardus), geb. 15 Aug. 1788 te Gorinchem, overl. aldaar
4 April 1863, zoon van den voorgen. en Johanna Cornelia van Appeltere, was de
jongste van vijf kinderen. Hij verloor zijn vader vroeg, ten gevolge waarvan hem de
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academische loopbaan ontzegd werd. In 1808 werd hij procureur voor het geregt
van heeren schepenen van Gorinchem, welke betrekking hij in 1809 verwisselde
voor die van notaris. Dit bleef hij tot 1854. In 1813 trouwde hij met H e l e n a
S o p h i a B e r n a r d i n a A n d r e s , die hem in 1831 ontviel na hem twaalf kinderen
te hebben geschonken. Niettegenstaande zijn drukken werkkring, waarnaast
verschillende maatschappelijke en kerkelijke posten beslag legden op zijn
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tijd - van 1849 tot 1858 was hij gemeenteraadslid, van 1854 af wethouder - wist hij,
naast het oefenen van zijn dichterlijken aanleg, den noodigen tijd te vinden voor
studie. Vooral de munten penningkunde had zijn liefde. Zijn verzameling dagteekende
van 1805 en werd door Prof. P.O. van der Chijs gecatalogiseerd. Hij was een
bescheiden werker, altijd gereed om anderen te helpen: hij bewees bij de uitgave
van de Beschrijving van Nederlandsche historiepenningen ten vervolge op het werk
van Gerard van Loon goede diensten, en v a n d e r C h i j s maakte voor zijn werk:
Over de munten van onze voormalige hertogen, graven, heeren en steden tot de
pacificatie van Gend van zijn verzameling een ruim gebruik. Aan de Bibliotheek van
de Mij. der Nederl. Letterkunde liet hij een verzameling lijsten na behelzende: Boeken
over de munt- en penningkunde, alle bestaande muntsoorten, de stempelsnijders,
de penningverzamelaars in en buiten Nederland, en de placaten en verordeningen
over de munten in Nederland, tezamen vormende 10 banden fo. Daarnaast legde
hij zich toe op oudheidkunde. Ook op dit gebied verzamelde hij evenzeer ten dienste
van anderen. Hij was het, die dr. L.J.F. Janssen opmerkzaam maakte op de
muurschilderingen in de St. Janskerk te Gorkum, waarover deze een verhandeling
schreef in de Verh. v.d. Kon. Acad. v. Wetensch. I. Hij was het ook, die een deel
van het gorkumsche archief redde, dat reeds als scheurpapier verkocht was (zie
Versl. en meded. d. Kon. Acad. V, 209), en later gaarne zijn medewerking verleende
voor de uitgave van het Nieuw Hollandsch en Zeeuwsch Charterboek. In 1858 gaf
hij aan de gemeente een aanzienlijke verzameling resolutiën en oude stukken ten
geschenke. Hij begon ook aan het overbrengen van archiefstukken in nieuwere taal
en spelling ten bate van het algemeen. Ten slotte verschafte hij de bronnen voor
de bijdrage van A.J. v a n d e r A a in den Zuid- en Noordhollandschen
Volksalmanak van 1846, getiteld: Het voormalig klooster ‘den Ham’ bij Schoonhoven.
Hij schreef, behalve verscheiden bijdragen in den Navorscher slechts een werkje,
in verbinding met J.G.W. M e r k e s v a n G e n d t , getiteld: Geschiedkundige
aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein (Gorinchem 1840), maar liet in
handschrift aan de Mij. der Nederl. Letterkunde na: Lijst van de uitgaven der werken
van Hugo de Groot. De Mij. v. Letterk., het Noord-Brabantsch Gen. v.K. en W., het
Oudheidk. Gen. en het Prov. Utr. Gen. v.K. en W. telden hem onder hunne leden.
Zie: J.H. H o l w e r d a in Levensber. Letterk. 1863, 380; Familieblad 1888, 301.
Dortland

[Boonzajer, Marius Franciskus]
BOONZAJER (Marius Franciskus), geb. te Gorinchem 25 Nov. 1822, overl. aldaar
17 Juni 1908, zoon van den voorg. en Helena Sophia Bernardina Andres, huwde
A r t h e m i s e C l e m e n t i n e F l o r e n c e R o s e v a n B r u s s e l , dochter van
A d r i a n u s A l b e r t u s en F a n n y E m i l i e D i e m e r . Hij werd 21 Aug. 1854
notaris te Gorinchem, in 1858 lid van den gemeenteraad aldaar, was van 1859 tot
1864 wethouder en sinds 1875 lid van de Prov. Stat. van Zuid-Holland. Verschillende
voor Gorinchem zeer belangrijke handschriften, afkomstig uit de verzameling van
zijn vader, zijn door hem aan de stad geschonken. Door zijn zorg zijn afbeeldingen
gemaakt van de muurschilderingen, ontdekt bij de afbraak der St. Janskerk in 1845,
en van de graftombe der Arkels.
Zie: L.J.F. J a n s s e n , De muurschilderingen der St. Janskerk te Gorinchem
(A'dam 1858).
de Lint

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

143

[Boot, Johan Cornelis Gerard]
BOOT (Johan Cornelis Gerard), geb. 17 Aug. 1811 te Arnhem, gest. 17 Dec. 1901
te Amsterdam, was de zoon van den predikant J o h a n n e s C o r n e l i s uit diens
tweede huwelijk met B o u d e w i n a D o n k e r C u r t i u s . Hij bezocht het gymnasium
in zijne geboortestad en voelde door het onderwijs van den conrector Waardenburg
den lust voor klassieke studie in zich ontwaken, studeerde 2 jaren te Deventer en
daarna te Leiden onder van der Palm, van Assen, Jacob Geel, Peerlkamp en Bake.
Na te hebben deelgenomen aan den veldtocht der leidsche jagers naar België zette
hij de studie voort en werd 9 Juni 1836 gepromoveerd tot doctor in de letteren en
rechten op twee dissertaties De Bello sacro Phocensi en Ad locum iuris Romani de
captis et redemptis ab hostibus. Als student had hij te Leiden het accessit behaald
op een prijsvraag over het leven van Cicero, vooral uit diens brieven geput, en te
Utrecht de gouden medaille met de beantwoording eener vraag De Pericle eiusque
in civitatem Atticam meritis (Trai. ad Rhen. 1835). Na de promotie deed hij een reis
naar Italië, dat hij in 1871 en 1882 nogmaals bezocht en dat hem een tweede
vaderland werd, werks taal hij vloeiend sprak, zoodat hij op zijn laatste reis in de
zitting der Accademia dei Lyncei, waarvan hij tot lid was benoemd, op het Kapitool
een italiaansche voordracht hield over oude opschriften.
In 1839 werd hij rector te Leeuwarden, waar hij 12 jaren met groote vrucht
werkzaam was en waar hem zijne vrouw, mej. V i s s e r uit Deventer, na een 5-jarig
huwelijk ontviel. In 1851 werd hij aan het Athenaeum te Amsterdam ‘professor
historiae, eloquentiae, poeseos, antiquitatum, litterarum Graecarum et Latinarum’,
welken veelomvattenden werkkring hij 20 Oct. aanvaardde met eene rede De
Perpetua philologiae dignitate en 14 Sept. 1870 neerlegde. In 1877 nam hij op
verzoek van Curatoren de taak weer op aan de nieuwe Universiteit, maar nu als
buitengewoonhoogleeraar in het Latijn voor candidaten en bleef in functie tot zijn
70ste jaar, waarna hij zich in Mei 1882 uit het openbare leven terugtrok.
Boot, vertegenwoordiger van de utilistischpaedagogische richting in de klassieke
philologie in tegenstelling tot de streng wetenschappelijke, die in 1807 door F.A.
Wolff voor het eerst in druk verkondigd en iater door Aug. Boeckh breeder behandeld
en uitgewerkt is, was een degelijk geleerde en een uitnemend latinist. Ontbloot van
dichterlijk talent als hij was, liggen zijne verdiensten voornamelijk op het gebied van
het proza. De lijst van zijne geschriften, door hem zelven opgemaakt, bevat over
de honderd nummers en is geplaatst achter zijn door Karsten geschreven
levensbericht. Men vindt ze verspreid in De Gids (1838-43), in de Symbolae litterariae
- later Miscellanea philologa et paedagogica -, in de Mnemosyne (sedert 1856), in
de Verhandelingen en in de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v.
Wetensch., waarvan hij sedert 1857 lid - en sedert 1863 secretaris was, welke
betrekking hij 30 jaren vervuld heeft.
Van zijne uitgaven verdienen vermelding De Historia Gymnasii Leovardiensis ab
origine ad haec tempora, in 1854 te Leeuwarden en 1890 ten tweeden male te
Amsterdam uitgegeven, zijne bewerkingen van M a d v i g 's latijnsche spraakleer,
zijne Oratio prima in Catilinam. Recensuit et a M. Tullio Cicerone male abiudicari
demonstravit J. B o o t (Amstelod. 1857) en zijn door het Utrechtsch Genootschap
in 1873 met goud bekroond werk De Vita et scriptis Petri Wesselingii.
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Maar zijn standaardwerk, dat zijn naam in de classiek-philologische wereld vooral
zal doen voortleven, is zijne magistrale uitgave van Cicero's brieven aan Atticus:
M. T u l l i i C i c e r o n i s Epistolarum ad T. Pomponium Atticum libri XVI. Rècensuit
et adnotatione illustravit J. B o o t (Vol. I. Amstel. 1865, Vol. II. 1866), van welk werk
een tweede uitgave in 1886 te Amsterdam is verschenen.
Zie verder: H.T. K a r s t e n , Levensbericht van J.C.G.B. in Jaarboek d. Kon. Ak.
v. Wet. 1903 naar een eigenhandige memoria vitae, door B. in zijn 71ste levensjaar
gemaakt, en J.E. S a n d y s , A history of class. scholarship III (1908) 282.
Damsté

[Booth, Mr. Everard]
BOOTH (Mr. Everard), heer van Mijdrecht, geb. te Utrecht 15 Aug. 1638, gest. aldaar
2 Nov. 1714, zoon van den burgemeester Dr. C o r n e l i s B. en D i g n a v a n
W y c k e r s l o o t h . Hij studeerde te Utrecht in de rechten (ingeschreven in het album
der hoogeschool in 1655), werd gedeputeerde ter admiraliteit van Friesland van
wege Utrecht en in 1674 raad in het Hof van Utrecht. Hij huwde met E l i s a b e t h
G e r o b u l u s (overl. in 1681) en hertrouwde na haar dood te Amsterdam in 1685
met C a t h a r i n a A l e t t a P e l s .
Op de utrechtsche universiteitsbibliotheek bevindt zich van zijn hand: Opgaande
linie van het geslagt Booth, bestemd om de rechtstreeksche afstamming van zijn
familie uit de van Almonde's aan te toonen. De door hem gehouden Dagelijksche
aanteekeningen gedurende het verblijf der Franschen te Utrecht in 1672 en 1673
zijn uitgegeven in Berigten Hist. Gen. VI: 2 (1857) 1 v.v.
Zie: Wapenheraut VI (1902) 501; E l i a s , De vroedschap van Amsterdam II, 813;
J.F. v a n S o m e r e n , De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek (Utr. 1909) 26;
E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Bijdr. t.d. gesch. der Utr. Ridderhofsteden
en Heerlykheden II ('s Grav. 1912) 506.
van Kuyk

[Boreel, Johannes]
BOREEL (Johannes), of B o r e l i u s , geb. te Middelburg; Dec. 1576 of een der
eerste dagen van 1577 daar - nog jong - gestorven, liet zich 16 Mei 1573 als student
inschrijven aan de heidelbergsche academie. Binnen anderhalf jaar was hij weer in
Zeeland terug. 28 Sept. 1574 besloot de kerkeraad van Middelburg in zijn
eerstvolgende vergadering de vraag aan de orde te stellen Boreel voor te dragen
als predikant. Nadat hij 3 Oct. te Grijpskerke en 17 Oct. te Middelburg gepreekt had,
werd bepaald, dat hij lid van het consistorie zou kunnen zijn, doch daarin niet zou
mogen presideeren. 12 Juni 1575 werd hij tot 3en predikant beroepen. Was
aanvankelijk zijn taak om te werken in de walchersche gemeenten buiten Middelburg,
ook al verleende hij daarbij toen reeds ook aan die stad zelf nu en dan wel hulp, 5
Apr. 1576 werd hem meer vast de arbeid binnen haar muren opgedragen. Zijn
huwelijk met S u s a n n a E w o u d s of E e w o u t s uit Zierikzee bleef kinderloos.
Hij was een zoon van P i e t e r B. en C a t h a r i n a J o o s s e n uit Roemerswaal,
en kleinzoon van J a n B o r e e l (gest. 1553), den pensionaris van St. Anna ter
Muiden, en M a r i a S c h e u r i n g . Zijn vader, geb. 24 Dec. 1524 te Sluis, was
omstreeks 1566 te Middelburg vettewarier. Om zijn deelnemen aan het aanbod om
voor een som van drie millioen gulden voor de Nederlanden vrijheid van godsdienst
te koopen, werd hij door Alva verbannen, en vluchtte toen naar Norwich, waar hij
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19 Jan. 1568 is gestorven. Na den overgang van Middelburg tot de zijde van den
Prins, keerde zijn gezin weer daarheen terug.
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Zie: F. N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (1890) 36; d e z ., De algemeene
kerkeraad der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Middelburg (Middelb. 1860)
110; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766)
107, 108, 181, 202; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amst. 1884)
114, 115, 224, 226, 227, 234; J. d e W a l , Nederlanders, Studenten te Heidelberg
no. 860; J.H. H e s s e l s , Eccles. Lond. Bat. Archivum III (Cantabr. 1897) no. 381.
van Schelven

[Borghorst, Jakob]
BORGHORST (Jakob), werd in 1667 door Heeren Bewindhebbers benoemd tot
kommandeur van Kaap de Goede Hoop, en aanvaardde zijn ambt in Juni 1668. Zijn
gezondheid liet veel te wenschen over, daarom vroeg hij zijn ontslag aan en vertrok
in het voorjaar van 1670 naar het vaderland. Tijdens zijn bestuur werden er
ontdekkingstochten te land en ter zee gedaan.
Zie: V a l e n t i j n V, II, 128; G. M c . C a l l T h e a l , History of South-Africa (1897)
I, 173-180.
Godée Molsbergen

[Bormeester, Abraham]
BORMEESTER (Abraham), van wiens leven niets bekend is, leefde in 't midden
der 17e eeuw vermoedelijk te Amsterdam en schreef daar vier kluchten, voor 't
meerendeel op vrij realistische wijze tafreeltjes uit huwelijksleven en vrijage gevend,
maar daardoor wel van eenig belang voor het maatschappelijk leven dier dagen.
Het zijn: Sijtje Fobers, in klucht gespeeld op de Amsterdamsche kamer (Amst. 1643;
herdr. 1647, en z.j.), ook wel Ktucht van Joost Krimp of Klucht van de Ton genoemd;
Doeden (Amst. 1643; herdr. 1735), ontleend aan B o c c a c i o 's Decamerone;
Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt aan Judith de Hoogh opgedragen (Amst.
1647; herdr. 1645, 1661, 1669), gespeeld op den amsterdamschen schouwburg als
nastukje achter R o d e n b u r g 's Cassandra en zijn meest bekende 't Nieuwsgierig
Aegje gespeelt op d' Amst. Schouwburg (Amst. 1662; herdr. 1664 4o. en 8o., 1669),
ontleend aan het verhaal Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwgierigh Aeghje van
Enkhuysen (Zie: A.J. B a r n o u w in Tijdschrift voor Nederl. Taalen Letterk. 1901,
291 e.v.), een thema, dat ook door A. B o g a e r t en H u y g e n s gebruikt werd. De
zinspreuken waarmee hij zijn stukken onderteekende, waren: ‘G'naed is mijn troost’,
‘Misericordia solatium meum’ en ‘Niet eygens’. Enkele onbeteekenende gedichtjes
van zijn hand vindt men opgenomen in: Amsteldamse Vrolikheyt (Amst. 1652) 127,
144 en 180.
Ruys

[Bornius, Arnoldus]
BORNIUS (Arnoldus), geb. te Utrecht 1614, overl. te Alkmaar 27 Juli 1679, zoon
van J o h a n n e s B., predikant te Kamerijk, en broeder van den leidschen
hoogleeraar, die volgt, student in de godgeleerdheid te Leiden op 18-jarigen leeftijd,
5 Nov. 1631, predikant te Kamerijk 1637, te Schagen 1643, te Woerden 1644, te
Delft 1653, te Alkmaar 1667. In 1639 huwde hij A b i g a ë l , dochter van W i l l e m
N i c o l a e s z . S o m e r , predikant achtereenvolgens te Wijdenes, waar zij geboren
was, Alkmaar en Amsterdam. welke echt door haar overlijden niet van langen duur
is geweest. In de jaren 1647-1664 komt hij herhaalde malen voor als gedeputeerde
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bij de jaarlijksche zuidhollandsche synoden. Reeds te Woerden verwekte hij bij een
deel zijner gemeenteleden ontevredenheid. Op de synode, aldaar in 1644 gehouden,
kwamen klachten tegen hem in wegens meineed in de zaak Somerus-Allevermans.
De synode verklaarde echter de beschuldigingen voor ongegrond en trachtte de
rust in de gemeente te herstellen, maar blijkbaar te vergeefs, want 't volgend jaar,
op de synode te Buren, doken dezelfde klachten
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weer op, maar weder zonder resultaat. Te Delft bevestigd 1 Dec. 1653, verliefde hij
aldaar op en vond hij wederliefde bij zijne minderjarige catechisante A g a t h a ,
dochter van den burgemeester Gerard Cornelisz. Briell, gez. Welhouck (I, kol. 462),
die daarmede volstrekt niet ingenomen was en dus, toen de betrokkenen in Oct.
1657 bij commissarissen voor de huwelijkszaken aanzoek hadden gedaan om
ingeteekend te worden, in November den kerkeraad verzocht om den predikant te
suspendeeren, censureeren en van zijn dienst te deporteeren. De kerkeraad, die
in het gedrag van den beklaagde niets onbetamelijks vond, poogde te vergeefs den
verbolgen vader, die inmiddels tot de fransche kerk was overgegaan, zachter te
stemmen. De fransche predikant S o l e r trok partij voor den burgemeester en wierp
nog olie in het vuur door het uitgeven van een vlugschrift. Agatha besloot nu, op
raad harer rechtsgeleerden, de kwestie voor schepenen te brengen, maar op raad
van Bornius kwam zij daarvan terug en nam zij 23 Febr. het voorstel van haar vader
aan om de zaak voor onbepaalden tijd te temporiseeren. De verloofden bleven
elkander trouw, maar het leven werd het meisje zoo lastig gemaakt, dat zij 11 April
1661 het ouderlijke huis verliet. Welhouck wendde zich nu weder tot den kerkeraad
om zijne dochter te nopen tot terugkeer, en hij beschuldigde tevens Bornius van
godslasterlijke prediking, waarover de klacht hem ontzegd werd; maar aangaande
het gedrag van Agatha, als lidmate aan de censuur des kerkeraads onderworpen,
werden de dienstboden gehoord, wier getuigenis zoo gunstig voor de dochter als
ongunstig voor den vader was. 16 Dec. ontzegden schepenen Agatha's eisch tegen
haren vader om met Bornius te mogen trouwen, en haar vader herhaalde op grond
daarvan zijn verzoek bij den kerkeraad, maar Agatha appelleerde op het Hof van
Holland. Ongeveer 's middenjaars keerde zij in het ouderlijk huis terug, om het in
Febr. 1663 weder te verlaten en bij haar minnaar in te trekken. Zulks was na de
reeds verwekte opspraak den heeren van de wet te kras, en den 25 verboden zij
Bornius, onder bedreiging van verbanning uit de stad bij ongehoorzaamheid, zijn
omgang met Agatha voort te zetten, en den kerkeraad ontbrak de moed om tegen
deze beslissing de partij van den predikant op te nemen. Bovendien namen de
Staten van Holland 27 Sept. een besluit over de berechting van huwelijksgeschillen
tusschen ouders en kinderen, waarbij die, wat Delft betreft, aan schepenen gelaten
werd met uitsluiting van eenig appèl. Vader Welhouck overleed 7 Febr. 1665 en
zijne weduwe Petronella Spiering, vreezende, dat de verliefden nu hunne conversatie
zouden hervatten, verzocht en verkreeg 3 Maart van de heeren van de wet eene
herhaling van het vroeger verbod. Bornius verkorf het geheel toen hij 5 Januari, ter
gelegenheid van den maandelijkschen bedestond wegens den oorlog met Engeland,
de rechtvaardigheid van onze zijde in twijfel trok, waarvoor de stedelijke overheid
hem met inhouding van zijn traktement strafte; en toen hij 2 Febr., weder in den
bedestond voorgaande, getracht had zich te verdedigen, werd hem 5 dagen later
het waarnemen zijner bediening ontzegd. Zijn 28 Maart ingezonden nederig verzoek
om herstelling werd denzelfden dag afgewezen, als geen genoegzame satisfactie
gevende. Gelukkig voor hem ontving hij in Juni een beroep naar Alkmaar op ƒ 1200
bezoldiging en ƒ 150 voor huishuur. Agatha volgde hem 2 jaren later en trad, zonder
den tegenstand harer moeder over-
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wonnen te hebben, 13 Juli 1670 te Schermerhorn in het huwelijk, bezongen met
een bundel verzen door Neuhusius (B. was scholarch) e.a. Hij was toen 57, zijne
bruid 33 jaren oud. Eerst daarna verkreeg zij van den delftschen kerkeraad de eerst
geweigerde attestatie Van 1672 tot 79 zijn hun 5 kinderen geboren, waarvan bij zijn
leven reeds 3 stierven, 2 eene week na elkander in '77, waarop hij een Lyck-Gedicht
van 44 regels maakte. Na zijne herstelling van eene ziekte richtte hij 1 November
1678 een latijnsch dankvers aan dr. C o r n e l i s v a n F o c q u e n b r o c k . Zoo nu
en dan schreef hij stichtelijke gedichten en was daardoor bevriend met den
eibergschen zanger W i l l e m S l u i t e r . Vóór diens Buiten-Leven (1668) en zijn
Jeremia's Klaag-Liederen (1682) is van hem opgenomen een lofdicht, terwijl hij ‘By
absentie des Autheurs’ diens Christelijke Doodts-Betrachting en Sterf-gesangen
met een voorrede en lofdicht in 1667 uitgaf. Ook wordt door R o g g e (Bibliotheek
der Contra-Remonstr. en gereform. Geschriften, 1865, p. 168) aan hem
toegeschreven: Haeghs hof-praetje ofte samenspraeck ... tegens de valsche
calumnien ... van Ptr. la Court ... in sijn ... Intrest van Holland enz. 1662, terwijl
T i e l e (nr. 5868) een latijnsch gedicht van hem noemt: Gaudia et vota Batavorum
cum ... Princeps auriacus ... summus .. praefectus renunciaretur ondert. A r n .
B o r n i u s , 1672, 25 Febr., in plano; v a n D o o r n i n c k (Vermomde en naamlooze
schrijvers, dl. I (1883) kol. 333) noemt van een A. Bornius de spreuk: ‘Koopt deugt
en waerheyt, maer en verkooptse niet.’
Uit zijn vorig huwelijk moet hij nog 3 kinderen nagelaten hebben. Agatha
hertrouwde te Schipluiden 4 April 83 met H e n r i c u s T r o y e , predikant te 's
Gravenhage, en overleed 1 Mei 1715, 6 Juni door haar tweeden man in den dood
gevolgd.
Zie: Eerlijcke Vryaedje, Gepleeght by Arn. Bornius, Predikant der Stadt Delft
Omtrent Juffr. Agatha Welhouck (Utr. 1664); v. L e e u w e n , Het
Rooms-Hollands-recht (Amst. 1678), 75: H. d e V e e r , Agatha Welhoek. De Staat,
de Kerk en het Hart (Delft 1860); Navorscher V, 172; XII, 194; XIII, 348; LIV, 689,
735; K n u t t e l , Pamfletten-verzamenling, vermeldt onder ns. 8017-8021 eenige
‘schuyt-praatjes’, theologische adviezen enz. over de beschreven kwestie; T i e l e ,
Bibliotheek van Ned. Pamfletten nos. 5002, 5170, 5322; K n u t t e l , Acta der
particuliere synoden van Zuid-Holland passim.
Bruinvis

[Bornius, Henricus]
BORNIUS (Henricus), geb. te Utrecht omstr. 1617, gest. te Leiden in 1675, zoon
van J o h a n n e s B., predikant o.a. te Kamerik, en broeder van den voorgaande,
deed zich 12 Apr. 1635 en 7 Oct. 1636 te Leiden inschrijven als stud. phil., ontving
echter in 1637 eene vereering voor de dedicatie zijner theses in de stadsacademie
gedisputeerd van de magistraat te Utrecht en is nogmaals te Leiden ingeschreven,
thans als stud. theol., 12 Febr. 1644. Met belangstelling nam hij kennis van de in
die dagen verschenen tegenwerpingen van Gassend tegen de Principia van
Descartes, stond zelfs, althans sinds 1645, met eerstgenoemde in briefwisseling,
was bevriend met den utrechtschen hoogleeraar Joh. Ravensberg, dien hij ook met
Gassend in kennis bracht, met Regius, die in 1646 met Descartes brak en den
destijds hier te lande vertoevenden Sorbière, welke beide laatsten hem wellicht van
de cartesiaansche philosophie aftrokken en hem tot de epicuristische van Gassend
deden neigen. Na de oprichting van de Illustre school te Breda, waaraan o.a. Rivet,
Pell en Alb. Kyper mede verbonden werden, trad B. daar op als hoogleeraar
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in de ethica en logica en aanvaardde dit ambt 19 Sept. 1646 met een Or. de
praestantia atque utilitate philosophiae (gedrukt in de Inaug. ill. scholae ac coll.
Auriaci (Bredae 1647), 196-216); Apr. 1648 huwde hij te Amsterdam met de daar
in 1624 geboren C a t h a r i n a v a n C e u l e n , dochter van E l i a s . In 1651 werd
B. beroepen als hoogleeraar te Leiden, wel boven het getal der professoren, maar
niet extra ordinem (B u r m a n , Syll. epp. III, 746, 48), hoewel met minder salaris
dan te Breda (l.c. 754) en aanvaardde wellicht dit ambt met de van hem genoemde
Or. de libertate philosophandi, of met de Or. de jure illius cujus pecunia creditor
alterius fuit dimissus. In verband met de cartesiaansche geschillen aan de
hoogeschool werd 20 Aug. 1653 besloten, dat Stuart de metaphysica, Heereboord
de logica en B. de ethica zou doceeren (S u r i n g a r in Nederl. tijdschr. voor geneesk.
1864, 158). B. - in 1654 bevorderd tot gewoon hoogleeraar - schijnt zich daarbij als
anti-cartesiaan te hebben doen kennen of zich in de oogen der Cartesianen, niet
krachtig genoeg te hebben geweerd: in 1655 had hij twisten met Heidanus ‘ob jus
suffragii’ (B u r m a n l.c. 759), uit de akten van den senaat van 11 Dec. 1655 blijkt
dat B. meermalen door de (veelal cartesiaansch gezinde) studenten was uitgejouwd
bij disputen, met Thysius en Hoornbeek protesteerde hij in 1656 tegen een
senaatsbesluit in zake dier geschillen en wordt voorts in dien tijd door Heidanus
beschreven als ‘een verloochende Cartesiaan, die nu al syn venijn tegen die
philosophie uytbraeckt, die hij tevoren soo hooch heeft gepresen en die niet anders
aengaet als oft hij vol furiën was’; in Dec. 1659 en Jan. 1660 nam hij nog ijverig deel
aan het tegenwerken van een aangekondigd en onder Coccejus te houden
cartesiaansch dispuut (C r a m e r , Abraham Heidanus en zijn cartesianisme (Utr.
1889) 66, 69, 78 vv.). Weldra (1659 of 1660) werd hij echter belast met het toezicht
op de letterkundige studien van den lateren stadhouder Willem III, welk ambt hij,
evenals anderen in 's prinsen dienst, weer verloor in 1666. Hij werd toen rentmeester
van den prins en had nog als zoodanig in 1675 een geweldigen twist met de
regeering van Hulsterambacht, waarbij de prins hem en zijn helpers uit de
gevangenschap moest ontslaan (Zelanaia ill. II (1880) 713, 14). Brieven gewisseld
tusschen hem en o.a. Rivet zijn ter leidsche univ. bibl.; gedrukt tusschen hem en
Gassend in diens Opera T. VI (Lyon 1658) 489, 98, 99; hij was voorts bevriend met
Daniel Costerus, Arnold Moonen, in wiens album amicorum (zie Werken Maatsch.
Letterk. N.R. VII 2e stuk 127, 131; thans ter kon. bibl.) ook zijn wapen voorkomt,
met Janus Vlitius, die te Breda een Ode πϱοπεμπτιϰή op hem vervaardigde
(opgenomen B u r m a n l.c. 753 vv., maar ook elders gedrukt), Gronovius en Nicolaas
Heinsius, die hem handschriften en boeken leenden (B u r m a n l.c. 458, 461, 65,
68, 71). In 1676 verscheen de verkoopcatalogus van B.'s kostbare bibliotheek.
Zijn zoon, mr. J o h a n H e n r i c u s B., geb. te Breda in 1649, te Leiden
ingeschreven als stud. litt. 12 Juni 1660, huwde met C a t h a r i n a K a n t uit die
stad, te Hontenisse 5 Aug. 1696 met M a r i a V e r b e e c k van 's Gravenhage en
was in 1699 rentmeester van Willem III te Hulst; zijn wapen is in de kerk te
Hontenisse (N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I 59).
Zie: S o r b i è r e , Vita Gassendi vóór diens Opera omnia T. I (Lyon 1658); V o s s i i
Epp. II (Aug. Vind 1691) 326; d e C r a n e , Bizonderh.
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de familie Hemsterhuis betreffende (1827) 38, 39; S i e g e n b e e k , Gesch. der
leidsche hoogeschool I, 169, 78; II (1832) T. en B. 132; D o d t , Archief III, 291;
Navorscher II (1852) 247; III (1853) 250; IV (1854) 325; V (1855) 201; XII (1862)
132; XIII (1863) 348; H u y g e n s , Oeuvres complètes I (La Haye 1888) 56, 58, 61,
68, 81; II (1889) 209, 34, 453, 64, 79, 562, 63; VI (1895) 27, 99; Oeuvres de
D e s c a r t e s II (Paris 1898) 529; IV (1901) 146, 150, 238, 358, 513-14; V (1903)
49 en Brieven van J o h . d e W i t t I ed. K e r n k a m p (Utr. 1906) 353 vv.
de Waard

[Borremans, Nicolaas of Nicolaus]
BORREMANS (Nicolaas of Nicolaus), waarschijnlijk te Amsterdam geboren, zoon
van R e g n e r u s of R e y n e r u s B., die eerst pastoor te Luik, later predikant te
Rhoon was en in 1619 om zijn remonstrantsche gevoelens werd afgezet. N. werd
in 1649 proponent bij de remonstrantsche broederschap. Het leidsche Album
studiosorum vermeldt als ingeschreven op 4 Mei 1643: Nicolaus Borremans,
Rotterodamensis 29. Als dit onze Nic. B. is, zou hij bijgevolg omstr.1624 geboren
zijn. Zijn eerste standplaats was Nieuwkoop, waar hij, toen hij in 1652 naar Maasland
verhuisde, opgevolgd werd door Ger. Brandt. In 1679 nam hij wegens ziekte (graveel)
zijn emeritaat. Waarschijnlijk was hij 1 Oct. 1645 te Amsterdam gehuwd met
J o h a n n a d e l a T o m b e , een huwelijk door W i l l e m v a n H e e m s k e r k
bezongen (Bloemkrans (1659) 169 e.v.). Hij had verscheiden kinderen, van wie
A n t o n i u s , A d r i a n u s en S a l o m o n eveneens predikant bij de broederschap
waren. We vinden Nic. B. in vriendschap, althans in aanraking, met J o a c h i m
O u d a a n (zie diens Gedichten (Delf 1724) 145, 148 (Amst. 1712) 313, 314), met
wien hij in briefwisseling stond (cf. G. K a l f f , Geschied. der Ned. Letterk. IV (1909)
7), met G e r . B r a n d t (Poezy, II (Amst. 1727) 149, 151), wiens gedichten hij
verzamelde en uitgaf (Rott. 1649) en met W. v a n H e e m s k e r k . Als dichter
leverde hij eenige bijdragen in de Bloemkrans van verscheiden Gedichten (Amst.
1659) en hebben we in plano een politiek gedicht van hem op den zeeslag van 21
Aug. 1673: De III groote vlaggen uit de Maes etc. onderteckend N.B.A. (Pamflet
Knuttel no. 10817). 't Meest gaf hij vertaalwerk: Historische Jaer-Boecken van
Holland en Zeeland ... eertijds in 't Latijn beschreven door M a t t h . V o s s i u s (Gor.
1677), Twee Brieven van ... Peter Wading .... beantwoordt door .... Sim. Episcopius
... Uyt het Latijn in 't Duyts vertaalt door N.B. (Amst. 1649), Sim. Episcopii Antwoord,
op LXIV theologische vragen ... uyt Latijn in Nederlands vertaalt door N.B. (Amst.
1648), Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is: een boek ... hoemen
tegen de Toovenaers procedeert ... Beschreven door een Roomsch Godt-geleerde
(F r . S p e e ), Vertaelt door N.B.A. (Amst. 1657), Palaephatus van de ongelooflijke
Historien (Amst. 1661), waarvan in 1687 door G. B r a n d t een verbeterde editie
verscheen, Het gevoelen van M. Bellius aengaende de Ketters ... uit het latijn vertaelt
door N.B.A. (Amst. 1663), Gekken te koop of schimp-dicht op de verkeerde geleerden
van onzen tijd ... door Pt. Cunaeus ... door N.B.A. (Rott. 1675), Ondersoeck van het
recht der ouden over de kinderen (z.j.e.p.), Kleynoodt vervatende eenige schriftjens
d. Ed. Poppii (Amst. 1647) en misschien bewerkte hij ook: E d . P o p p i u s ,
Aanteykeningen ofte historisch verhaal (Amst. 1649). De initialen N.B.A. zijn een
afkorting van N(ic.) B(orremans) A(mstelodamensis). Zijn sterfjaar is onbekend.
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Zie: Acta der prov. en partic. synoden, verz. door R e i t s m a e n v a n V e e n , III
(Gron, 1894) 254, 309, 341; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Remonstrantsche
Geschriften (Amst. 1863) 108, 240; J. T i d e m a n , De Remonstrantsche
Broederschap, pass.: J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers
I (1883) kol. 418, 419.
Ruys

[Borret, Huybrecht]
BORRET (Huybrecht) in 1653 te Dordrecht geb., ald. overl. 19 Juni 1730. Zijne R.K.
geloofsgenooten vonden in hem een ijverig beschermer hunner godsdienstige
gevoelens, o.a. door dat hij zijne huiskapel voor hunne godsdienstige oefeningen
openstelde, toen de kerken door de heerschende geschillen met de Oud-Roomschen
gesloten waren. De vergunning hiertoe. hem destijds door den kardinaal De Bussy,
nuntius te Keulen, die toen de geestelijke jurisdictie over ons land voerde, verleend,
werd bij breve van 8 Dec. 1711 echter ingetrokken, toen het namelijk gebleken was,
dat zijn huispriester Petrus Tijbosch de jansenistische leeringen aanhing. In later
jaren bouwde hij uit eigen middelen de voormalige kerk van het H. Kruis. Hij ligt met
zijn eerste echtgenoot begraven op het koor der Groote Kerk. In eerste huwelijk
was hij verbonden aan A n n a W a l t h e r y (geb. Dordrecht 1663, overl. aldaar 27
Aug. 1704), die hem verscheidene kinderen schonk; zijn tweede huwelijk met M a r i e
A n n e C o r n e l i e d e J o z é e , uit Luik, was kinderloos.
v. Epen

[Borselen, Philibert van]
BORSELEN (Philibert v a n ), werd als zoon van W o l f e r t v a n B o r s e l e n , een
basterd der bekende adellijke familie, en M a r i a v a n L i e r , tusschen 1575 en
1580 te Goes geboren, waar zijn vader baljuw was; studeerde te Leiden, waar hij
waarschijnlijk kennis maakte met Janus Doeza, die een vers in zijn album schreef
(K a l f f IV, 395). Hij werd burgemeester van Tholen; daarna, in 1625, rentmeester
beöosten Schelde te Zierikzee, waar hij 17 Januari 1627 overleed. Hij was gehuwd
met L u c r e t i a v a n H e r s b e k e , en liet vier zonen en eene dochter na. Zijn
voornaamste werk is de beschrijving van het buitengoed de Binckhorst, opgedragen
aan den eigenaar, zijn vriend Jhr. Jacob Snouckaert. In dat werkelijk leesbare
gedicht, dat zeer goede passages en eenige schoone regels bevat, en in allen geval
belangrijk is als eerste der hofdichten (t e W i n k e l II, 46), is invloed van Bartas
zichtbaar. Door stijleigenaardigheden en door het geheele beloop lokt het uit tot
vergelijking met Hofwijck van H u y g e n s , waarvan het dan ook als 't ware de
voorlooper is. Dit is geen wonder, daar van Borselen blijkens zijn medewerking aan
den Zeeuwsche Nachtegael (1622) behoorde tot den kring van zeeuwsche dichters
veelal regeeringspersonen, die Cats als hun hoofd hadden, ofschoon hij als dichter
zijn oudere was, en ook Huygens bij 't begin van zijn optreden onder invloed van
Cats stond, en dan ook voornemens was aan den bekenden bundel mede te werken.
In den Zeeuwsche Nachtegael is van Borselen vertegenwoordigd door een Galmdicht
ofte Minnaers Klacht. De Binckhorst kwam in 1613 uit, maar werd reeds vroeger
geschreven (volgens t e W i n k e l in 1593, wat echter wel wat te vroeg gesteld lijkt).
In 1611 had hij reeds zonder naam, enkel met initialen, uitgegeven Strande, een
beschrijving van de schelpenverzameling van zijn zwager Cornelis van Blyenburgh,
met leerzame bespiegelingen doorspekt. Als merkwaardigheid zij hier medegedeeld,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

dat de antwerpsche rederijkerskamer De Olijftak in 1838 dit gedicht naar het
handschrift uitgaf als een

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

151
onbekend en ongedrukt werk, en de initialen op de juiste wijze aanvulde.
Werken: Den Binckhorst, ofte het lof des gelucsalighen ende gherustmoedighen
land-levens (Amst. 1613, 8o.; 2e druk Amst. 1630, 4o.); Strande oft ghedichte van
de schelpen, kinckhornen, ende andere wonderlicke zee schepselen, tot lof van
den Schepper aller dingen, enz. door P.v.B. (Haerl. 1611, 8o.); P h .v. B o r s s e l e n ,
Strande oft gedichte van de scelpen, kinc-hornen ende andere wonderlycke
Zee-scepselen enz. Voor de eerstemael uitgegeven door de Antwerpsche
rederykkamer den Olijftak (Antw. 1838, 8o.).
Zie: K a l f f , Letterk. IV, 394 vlgg.; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang II, 46 vlg.
C.H.Ph. Meijer

[Bosch, Dirk Willem]
BOSCH (Dirk Willem) Dz., geb. 1 Nov. 1807 te 's Hertogenbosch en overl. 20 Aug.
1871 te Amsterdam, waar hij ruim 30 jaren een verdienstelijk onderwijzer was. Na
reeds als kind zijn vader verloren te hebben, kwam hij als kweekeling bij 't onderwijs,
waarbij hij achtereenvolgens den 4den, 3den en 2den rang behaalde, met
aanteekeningen voor het Fransch, werd secondant op meer dan eene kostschool
en op 26-jarigen leeftijd hoofdonderwijzer der openbare school te Nieuwendam. In
1835 werd hij tot hoofd van een der waalsche diaconiescholen te Amsterdam
benoemd, welke betrekking hij tot zijn dood bekleedde.
Van zijn geschriften noemen we: Geschied- en aardrijksk. beschrijving van Ned.
Oost- en West-Indië (2de dr. 1856); Beknopt zakwoordenboekje voor de Ned. taal
(4de dr. 1865) en Ned. Spraakkunst voor de hoogste klasse der lagere school (1866;
ook bij herhaling herdr.). Met W. D e g e n h a r d t bewerkte hij een Natuurlijke historie
voor de Nederl. scholen in vier stukjes (3de dr. 1871). Voorts bezorgde hij de
herdrukken van H a m e l b e r g 's Inleiding tot de Fransche taal (9de dr. 1871); van
A g r o n 's Verzameling van opstellen, met de verklaring van de voornaamste regelen
der Fransche taal (12de dr. 1865), en van K o n i n g 's Eléments de conversation
Français-Hollandais (4de dr. 1856).
Bosch was een reeks van jaren bestuurslid van 't Ned. Onderw. Genootsch.,
mededirecteur (van 1863-71) der daaraan verbonden
Levensverzekering-maatschappij en medebestuurder (van 1848 tot 1871) der door
hem en anderen in 1848 opgerichte Onderwijzers-spaarbank. Het N.O.G. erkende
zijn groote verdiensten voor het onderwijs door hem tot lid van verdienste te
benoemen, de hoogste onderscheiding die dit genootschap verleenen kan.
Zuidema

[Bosman, Theodorus]
BOSMAN (Theodorus), geb. te Roermond 15 Jan. 1601, Jezuïet 11 Oct. 1618,
priester 26 Maart 1633. Zijn vader was stedelijk secretaris te Roermond. B. predikte
te Roermond 1634-1639; daarna verbleef hij eenige jaren te Antwerpen, en te
Mechelen, was van 1645-1648 overste van het Jezuïetenhuis te Tongeren, waarheen
deze bij hun verdrijving uit Maastricht (1639) zich hadden begeven, en was van
1648 tot zijn dood (2 Juli 1666) wederom te Roermond werkzaam. Verschillende
kleinere werkjes, zooals De Christelijke leeringhe werden door hem uitgegeven.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Compagnie de Jésus (Bruxelles 1890)
I, 1851.
Derks
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[Bot, Goossen Cornelisz.]
BOT (Goossen Cornelisz.), goudsch rederijker, die, als keizer der daar gevestigde
‘Goudsbloem’ onder het motto ‘'t Wel Leven is kunst’ deel nam aan het refereinfeest
te Mechelen in 1620 uitgeschreven. Zijn bijdrage daartoe vindt men opgenomen in
De Schadt-kiste der philosophen ende Poëten (Mechelen 1621) 262 e.v.
Ruys
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[Both, Pieter]
BOTH (Pieter), afkomstig van Amersfoort, ge boortejaar onzeker; overl. in 1615. Hij
komt het eerst in de geschiedenis voor als admiraal eener vloot van vier schepen,
welke 21 Dec. 1599 voor rekening van de te Amsterdam gevestigde Nieuwe of
Brabantsche Compagnie uit Texel in zee stak. Van die reis weten wij overigens,
voor zooveel Both betreft. alleen, dat hij, na zich 26 April 1600 met twee schepen
van zijn vice-admiraal Paulus van Caerden en de rest der vloot te hebben
afgescheiden, 6 Aug. 1600, toevallig op denzelfden dag als van Caerden, het anker
liet vallen voor Bantam, vanwaar hij 14 Jan. 1601 met twee volgeladen schepen
naar Nederland terugkeerde in gezelschap eener andere vloot onder Steven van
der Haghen.
Van Boths leven na dien tijd is ons niets bekend tot hij in het laatst van 1609
plotseling weder op den voorgrond treedt. De verschillende compagnieën, die den
handel op Indië dreven, waren in 1602 vereenigd tot de ‘Generale Nederlandsche
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie,’ welke het monopolie van dien handel
verworven had en, met souvereine rechten toegerust, op tal van plaatsen, zoowel
op het vasteland van Azië als in den Indischen Archipel, kantoren gevestigd en hier
en daar zelfs versterkingen bezet had. Een centraal bestuur, dat zijn gezag over
alle de verspreide Compagniesdienaren uitstrekte en hun de noodige leiding gaf,
bestond echter aanvankelijk niet en daarom werd in genoemd jaar besloten tot de
aanstelling van een ‘Gouverneur-Generael over alle forten, plaatsen, cantoren,
persoonen ende negotie’ van de Compagnie, wien een regeeringscollege, genaamd
Raad van Indië, zou ter zijde staan. Tot genoemd ambt nu werd Pieter Both in Nov.
1609 benoemd en met eene vloot van acht schepen verliet hij 30 Jan. 1610 de reede
van Texel om, na eene niet zeer voorspoedige reis, op 19 Dec. d.a.v. voor anker te
komen voor Bantam.
Aan den Gouverneur-Generaal en zijn Raad was in Both's Instructie de keus
overgelaten van de plaats, waar zij zich voorloopig zouden ophouden. Het lag in de
bedoeling der Compagnie om in Indië te vestigen een zoogenaamd rendezvous,
waaronder men verstond een versterkt punt, dat tot verzamelplaats voor hare
schepen en tot bewaarplaats voor hare voorraden en goederen kon dienen. Was
dat er eenmaal, dan zou natuurlijk ook het centraal bestuur daar zijn zetel hebben.
Men was echter nog in het onzekere, waar dat rendez-vous zou komen. Reeds had
men getracht eene plaats daarvoor te verkrijgen in het gebied van den Sultan van
Atjeh of van dien van Djohore, waar eene vestiging der Nederlanders ook zou kunnen
dienen als tegenwicht tegen het naburige Malakka, dat aan de Portugeezen
behoorde, en dat denkbeeld was nog niet opgegeven, ofschoon pogingen tot
verwezenlijking daarvan tot dusver op niets waren uitgeloopen. Ook aan Bantam
of een der eilanden in Straat Soenda was gedacht, maar bovendien had men het
oog geslagen op nog een ander rijkje, het nabij Bantam gelegen en daaraan
leenplichtige Djakatra. In Bantam werd de handel sedert eenigen tijd belemmerd
door de willekeurige handelingen van den alle macht in handen hebbenden
Rijksbestuurder en de Nederlanders hadden daarom betrekkingen aangeknoopt
met den Regent van Djakatra, die kort vóór Both's komst een contract met hen
gesloten en hun vergund had in zijne hoofdplaats een huis te bouwen. Dit Djakatra
nu scheen ook voor de vestiging van een rendezvous geschikt te zijn en aan Both
was zelfs in
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zijne instructie gelast aan den Regent van Djakatra vergunning te vragen om voor
dat doel een fort op te richten. Zoolang er evenwel nog geen rendez-vous bestond
lag het voor de hand, dat de Gouverneur-Generaal zich zou ophouden daar, waar
zijne tegenwoordigheid het meest vereischt werd, en dat werd zij, naar het scheen,
in het Oostelijk gedeelte van den Archipel, waar de eilanden lagen, die de specerijen
voortbrachten: Amboina en omliggende eilanden, de Banda-groep en de Molukken,
waaronder in het bijzonder verstaan werd de groep eilanden, waarvan Ternate,
Tidore, Batjan en Halmaheira de voornaamste waren. Op die eilanden toch, waarbij
de Compagnie het meeste belang had en waar Both volgens zijne Instructie voor
alles trachten moest haar den alleenhandel te verzekeren, gingen de zaken der
Compagnie juist minder goed. Amboina, waar de Nederlanders in 1605 de
Portugeezen verdrongen en hun fort Victoria in bezit genomen hadden, was tot
dusver rustig gebleven. Anders was het echter gesteld op de Banda-eilanden, waar
zij in 1609 naar aanleiding van den verraderlijken moord, gepleegd op den Admiraal
Pieter Willemsz. Verhoeff, met geweld waren opgetreden en op het eiland Neira,
na dit onderworpen te hebben, het fort Nassau hadden opgericht. Op die eilanden
heerschte een zeer vijandige geest, die zich niet alleen in ontduiking van het contract
tot levering van specerijen uitsluitend aan de Compagnie, dat den Bandaneezen
mede was afgedwongen, maar ook in daden van geweld openbaarde. En wat de
Molukken betrof, daar had de Compagnie sedert eenige jaren gevaarlijke
tegenstanders in de Spanjaarden. Nadat de Portugeezen, die reeds in 1574 hunne
hoofdvestiging in die streken, het fort bij Gamoe lamo op Ternate, hadden moeten
verlaten, in 1605 door de Nederlanders ook uit hunne versterking op Tidore waren
verjaagd, had eene spaanschportugeesche expeditie in 1606 zich van de Molukken
meester gemaakt en waren die eilanden eene spaansche bezitting geworden, en
bij het Gouvernement der Philippijnen ingelijfd. De Ternatanen, wier rijk na het verval
der Portugeesche heerschappij tot groot aanzien was gestegen en die nu hunne
macht vernietigd, hun Sultan Said gevangen en het fort bij hunne hoofdstad Gamoe
lamo door de Spanjaarden bezet zagen, - de Ternatanen hadden de hulp der
Nederlanders ingeroepen en niet te vergeefs. De Nederlanders hadden op de
Oostkust van Ternate het fort Oranje opgericht, dat hun hoofdzetel in die streken
werd, en ook elders forten gebouwd of veroverd, en zoo waren zij er in geslaagd
eenigszins een tegenwicht tegen de Spanjaarden te vormen. Maar de Spanjaarden
hadden toch nog de meeste macht en daarbij kwam dat toen Both in Indië aankwam
de nederlandsche scheepsmacht in de Molukken door een samenloop van
ongelukkige omstandigheden al geruimen tijd van een opperbevelhebber verstoken
en daardoor werkeloos gebleven was. Het is dus te begrijpen dat Both zich zoo
spoedig mogelijk naar het Oosten van den Archipel begaf. Na 19 Jan. 1611 Bantam
verlaten te hebben, kwam hij 18 Febr voor Ambon, waar hij slechts kort bleef, en
28 Maart bij de Banda-eilanden, waar hij echter bij gebrek aan eene voldoende
krijgsmacht niet krachtig kon optreden en zich bepalen moest tot het plegen van
eenige vijandelijkheden op Lonthor en het bouwen van een nieuw fort, Belgica
gedoopt, op een berg, vanwaar het fort Nassau door de Inlanders bestookt kon
worden. Intusschen schijnt het hem ook gelukt te zijn om 20 Aug. 1611 met de Ban-
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daneezen een wapenstilstand te sluiten en hij vertrok daarop naar Ternate, waar
hij in Sept. 1611 aankwam. Zijn eerste werk was bij de Spanjaarden aan te dringen
op de naleving van het in April 1609 tusschen Spanje en de Republiek der
Vereenigde Nederlanden gesloten Twaalfjarig Bestand, dat een jaar later buiten
Europa in werking zou treden. De Spaansche Gouverneur van Ternate was daartoe
echter bij gemis van bevelen uit Spanje niet genegen en de vijandelijkheden werden
dus voortgezet. Aanvankelijk kon men elkaar niet veel nadeel toebrengen. Both kon
in het eerst, vooral omdat het hem aan geoefende soldaten ontbrak, niet veel meer
doen dan de positie der Nederlanders versterken door verbetering, waar noodig,
van de bestaande forten. Door de aankomst van nieuw krijgsvolk werd hij echter in
staat gesteld in het begin van 1613 iets meer te ondernemen en op 8 Febr. maakte
hij zich dan ook meester van de versterkte kampong Marieco op de Noordkust van
Tidore, welke door de Spanjaarden bezet en voor hen van belang was, omdat zij
daaruit levensmiddelen ontvingen en omdat men van daar het gezicht had op hun
fort bij Gamoe lamo. Both achtte het punt daarom van genoeg gewicht om daar
dadelijk met den bouw van een goed fort een aanvang te doen maken.
Intusschen ontving hij kort daarop berichten uit Bantam, die hem deden besluiten
daarheen terug te keeren. Een van de zwakke zijden der Compagnie was het slechte
gehalte harer dienaren in Indië, onder wie ontrouw, oneerlijkheid, zedeloosheid en
wangedrag veelvuldig voorkwamen. Both's instructie gaf hem de macht om daartegen
met kracht op te treden en hij maakte van die macht een ruim gebruik. In de Molukken
had hij reeds talrijke voorbeelden gesteld en een zeer nuttigen maatregel had hij
genomen door den Raad van Indië Hans de Haze eerst tot Directeur-Generaal van
de kantoren op die eilanden en later tot Visitateur-Generaal van alle kantoren der
Compagnie te benoemen. Thans had hij vernomen, dat het beheer van het kantoor
te Bantam ook veel te wenschen overliet en hij achtte het geraden zelf daarop orde
te gaan stellen.
Hij ving de terugreis aan op 12 Maart 1613, maar bracht haar niet ten einde. Na
eerst de Banda-eilanden aangedaan te hebben, waar de toestand nog niet verbeterd
was, kwam hij in de Ambonsche wateren en trof daar niet minder dan zes hollandsche
schepen aan, van welke onverwachte machtsvermeerdering hij partij meende te
moeten trekken om den vijand een gevoeligen slag toe te brengen. Hij keerde
daarom naar de Molukken terug, waar hij in Juni 1613 aankwam en na eenig beraad
besloot tot eene nieuwe onderneming tegen het eiland Tidore, waar nog meerdere
vijandelijke sterkten lagen, over te gaan. Een fort der Spanjaarden werd daar op 9
Juli 1613 door de Nederlanders veroverd, maar voor eene andere versterking
stootten zij het hoofd en raakten daardoor zoo gedemoraliseerd dat zij na eenige
dagen tot den terugtocht moesten besluiten. Hoewel die tocht dus voor hen niet
geheel naar wensch afliep, had hij voor hunne tegenstanders het groote nadeel dat
zij om hunne op Tidore geleden verliezen aan te vullen de bezettingen moesten
lichten hunner forten bij Saboegoe en Tolo op Halmaheira, die dienden om hun den
toevoer van levensmiddelen van dat eiland te verzekeren. Eerstgenoemd fort werd
daarop door de Nederlanders bezet.
Opnieuw werd nu besloten, dat de Gouverneur-Generaal naar Bantam zou
terugkeeren en 3 Aug. 1613 begaf hij zich ten tweeden male op weg
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daarheen, na Laurens Reael te hebben aangesteld tot gouverneur van de Molukken.
Op het eiland Boeton, dat hij onderweg aandeed, bereikte hem de aangename
tijding dat op 20 April 1613 zich had overgegeven het portugeesche fort op Solor,
waartegen in November van het vorige jaar eene kleine expeditie was uitgezonden
onder den bekenden kapitein Apollonius Scotte. Both was daartoe overgegaan om
zich meester te maken van den bij zijne Instructie in het bijzonder aan zijne aandacht
aanbevolen handel in sandelhout op Timor, die door de Portugeezen, dank zij dat
fort, beheerscht werd.
Zijne reis voortzettende kwam Both 14 Sept. 1613 voor de onder den Adipati van
Soerabaja staande stad Gresik, waar de Nederlanders een kantoor hadden en zich
op hunne reizen van en naar het Oostelijk deel van den Archipel plachten te
ververschen. Die plaats was echter kort te voren door den Panembahan van Mataram
verwoest en Both deed daarom ook Djapara aan, dat voorloopig bestemd werd om
Gresik als ververschingsoord te vervangen. Dit gaf aanleiding tot de eerste aanraking
van de Nederlanders met den Panembahan, tot wiens gebied Djapara behoorde.
Both vaardigde in April 1614 een afgezant naar hem af, die voor de Nederlanders
vergunning kreeg om te Djapara een steenen huis te bouwen.
Niet alleen in Bantam, waar hij in Oct. 1613 aankwam, maar ook in Djakatra
hadden de Compagniesdienaren, de hoogsten in rang niet het minst, zich aan
ergerlijk wangedrag en wanbeheer schuldig gemaakt. Both bewees aan de
Compagnie een grooten dienst door aan het hoofd der kantoren op die plaatsen te
stellen Jan Pieterszoon Coen en dezen eerst tot boekhouder-generaal en later tot
directeur-generaal van alle kantoren in Indië te benoemen. De Bantamsche
rijksbestierder, die niet alleen door het bemoeilijken van den handel, maar ook op
andere wijze voortging den Nederlanders zijne slechte gezindheid te toonen, kreeg
in Coen een tegenstander, die tegen hem opgewassen was.
Both benutte den tijd van zijn verblijf te Bantam ook om te trachten het vraagstuk
van de vestiging van een rendez-vous voor de Compagnie tot oplossing te brengen.
Hij hernieuwde daartoe de reeds in Jan. 1611 vóór zijn vertrek naar de Molukken
bij den regent van Djakatra aangewende pogingen om diens vergunning te verkrijgen
tot de oprichting van een fort binnen zijn gebied, maar ook thans slaagde hij daarin
niet, zoodat men zich te Djakatra moest vergenoegen met het huis, dat aldaar tijdens
Both's verblijf in de Molukken was gebouwd. Een verzoek door Both tot den
rijksbestuurder van Bantam gericht om afstand van een aan dat rijk behoorend
eiland, ten einde daarop een fort te bouwen, werd, zooals te begrijpen is, ook niet
ingewilligd, maar wel verleende de Sultan van Djohore kort voor Both's vertrek verlof
tot het aanleggen eener versterking op het eiland Karimon. Daarvan zou intusschen
niets komen: Djakatra was voorbestemd om de plaats te zijn, waar eenmaal de
hoofdzetel der Compagnie in het Oosten, het vermaarde Batavia, zou verrijzen.
Both's tijd was reeds lang verstreken, toen zijn opvolger Gerard Reijnst 5 Nov.
1614 voor Bantam verscheen. Both gaf hem den volgenden dag het bestuur over
en ondernam in Dec. 1614 de terugreis naar het vaderland, dat hij echter niet
bereikte. Ten gevolge van het vergaan van zijn schip kwam hij om op de kust van
Mauritius.
Hij had zich gedurende zijn Gouverneur-Generaalschap een trouw en ijverig
dienaar der
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Compagnie betoond en nauwgezet zijn best gedaan om in den geest zijner
lasthebbers werkzaam te zijn. Wel werd hem verweten, met name door zijn opvolger
Reijnst, dat hij bij de bestrijding der misbruiken onder de Compagniesdienaren te
streng en kleingeestig was opgetreden en daarentegen de handelsbelangen der
Compagnie niet genoeg had behartigd, dat hij te veel forten gebouwd en de schepen
te lang werkeloos in de Molukken gelaten had; maar al waren die verwijten misschien
niet ongegrond, hij was er toch in geslaagd aan de Nederlanders de overmacht te
bezorgen in de Molukken, waaraan de Compagnie de meeste waarde hechtte, en
de slechting van verschillende forten in die streken werd later verkeerd geacht. Met
meer recht schijnt in Both gelaakt te kunnen worden, dat hij de bij een
Gouverneur-Generaal zoo noodige zelfstandigheid miste. Voor al zijne beslissingen
en regeeringsdaden placht hij de medewerking in te roepen niet van den Raad van
Indië, want deze was in die eerste tijden zelden voltallig en met den
Gouverneur-Generaal op dezelfde plaats tegenwoordig, maar van een z.g. Breeden
raad, hoofdzakelijk bestaande uit de zich in zijne omgeving bevindende schippers,
kooplieden en militairen, die, zooals in een brief van Coen wordt uiteengezet, door
hunne eenzijdigheid, onwetendheid en onderlingen naijver allerminst geschikt waren
om deel te nemen aan het algemeen bestuur. Het vertrouwen en de genegenheid
zijner ondergeschikten schijnt Both ook niet bezeten te hebben, terwijl hij niet velen
kon dat dit met anderen wel het geval was en zich dan door zijne jaloerschheid liet
verleiden om zulke mannen ongunstig te beoordeelen, zooals door Reael en Scotte
ondervonden werd.
Door onbekende meesters geschilderde portretten van hem in het Rijksmuseum,
het Ministerie van Koloniën en het paleis te Weltevreden.
Literatuur bij v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverneurs-Generaal en
Commissarissen-Generaal van N.I. 23 en vlg. Zie verder J.E. H e e r e s , Pieter Both.
De eerste Gouverneur-Generaal van N.I. in de Amsterdammer van 28 Nov. 1909;
d e z ., bij H. C o l i j n , Nederlandsch- Indië I, 328 en vlg., J. d e H u l l u , Het gehalte
van de dienaren der O.I. Comp. tijdens het Gouv. Generaalschap v. Pieter Both
(1610-1614) in de Ind. Gids 1913, 54 en vlg.
Nederburgh

[Bouckart, Jurriaen]
BOUCKART (Jurriaen) of B o u k a r t , amsterdamsch koopman uit de 2de helft der
17de eeuw, van roomsche religie. Hij heeft zich als treurspeldichter eenige
bekendheid verworven. Zijn buitenplaats ‘In de Rondehoep’ te Overveen schijnt
meermalen het vereenigingspunt te zijn geweest van letterkundigen van roomschen
huize: J a n V o s , Pater A n d r . v a n d e r K r u y s s e n , J o a n S e r w o u t e r s
e.a. waren er welkome gasten. De eerste bezong de hofstede in een hoogdravend
gedicht; uit een ander lofdicht van denzelfden weten we, dat Bouckarts vrouw
J u d i t h M e n t o n heette. A n d r e a s v a n d e r K r u y s s e n droeg hem in 1659
zijn Deugds-Tooneel, ofte Overhand in alle Staten (Amst. 1659) op, een
proza-vertaling waarvan de opdracht 30 Jan. 1659 onderteekend is.
We hebben twee treurspelen van zijn hand over, beide aan Livius ontleend: De
Nederlaagh van Hannibal (Amst. 1653 fol., 2e dr. Amst. 1653, 80., 1658, 1666,
1699, 1702, 1726, z.j. Amst. by Mich. de Groot; z.j. Amst. by I. Matthijsz.). Het geeft
een wonderlijk mengelmoes van klassicisme en romantiek te zien. De vele drukken
bewijzen, dat het grooten opgang maakte en zich lang op 't tooneel handhaafde.
Later
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maakte J. P l u i m e r er vertooningen bij. Zijn tweede treurspel: De Ballingschap
van Scipio Africanus, zuiverder klassiek van inhoud, beleefde slechts twee drukken,
in 1658.
Zijn vrome zin spreekt uit een berijmde vertaling van Het eerste (tot vierde) boek
der naarvolging Christi van Thomas van Kempen (Amst. 1660, 1663), die echter
geen spoor meer vertoont van de eenvoudige schoonheid van het origineel.
Zie: Volks- Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1861, 165-276; J a n V o s ,
Alle de Gedichten (Amst. 1726) II, 429, 492; J.A. W o r p , Geschiedenis van het
drama (Gron. 1904-08) I, 303; II, 74, 75.
Ruys

[Bouckhorst, Agnes van]
BOUCKHORST (Agnes v a n ), B o e k h o r s t of N o o r d w i j k v a n B., afkomstig
van het slot Boekhorst bij Noordwijkerhout, was gedurende 12 jaren abdis der
cistercienserabdij Leeuwenhorst nl. omstreeks 1471-1483. Tijdens haar bestuur
had zij groote geschillen met haren ontvanger of rentmeester, waarin zij zich zeer
voorzichtig heeft gedragen en zich geen arbeid heeft laten verdrieten. De abt van
Oudekamp 1482 was scheidsman in dit geschil en weerstond met kracht den deken
van Delfland, die de partij trok van den rentmeester. Het Necrologium van Mariendal
bij M a t t h a e u s , Fund. et fata 457, vermeldt 28 Juli E l i s a b e t h d e B o e c h o r s t
abbatissa in Leeuwenhorst. Mogelijk is Elisabeth in plaats van Agnes geschreven,
want een abdis van dien naam komt in de lijst der abdissen van L. niet voor.
Zie: Rijnl. Oudheden 636; R ö m e r , Overz. 301; Hist. ep Ultraj. 519.
Fruytier

[Bouricius, Gijsbert]
BOURICIUS (Gijsbert), v a n B o u r i c i u s , geb. te Leeuwarden en aldaar overl. in
1618, oudste zoon van Jacobus (1), die volgt, en diens eerste vrouw Jetske Gijsberti,
kwam in 1592 als student te Franeker, waar hij zich aan de rechtsstudie wijdde.
Vandaar vertrok hij naar Leiden, waar hij 2 Juni 1594 als jur. stud. is ingeschreven.
Onder Everardus Bronchorst verdedigde hij 27 Jan. 1596 eene Disputatio de
Fideiussoribus et Mandatoribus, welke gedrukt is en zich op de leidsche
universiteitsbibliotheek bevindt. Na een studiereis in Frankrijk, waar hij den
doctorsgraad verkreeg, keerde hij naar Leeuwarden terug, waar hij 21 Juni 1598
als advocaat voor het Hof van Friesland werd beëedigd. Als zoodanig bleef hij tot
zijn dood werkzaam. Zijn broeder Hector herdacht hem in een Carmen funebre
(Leov. 1618). Over zijn studie worden wij eenigszins ingelicht door het boek zijns
vaders over de plichten van den advocaat (zie hieronder), hetwelk door den schrijver
aan Gijsbert is opgedragen. De voorafgaande Praefatio ad Filium en de Epilogus,
waarmede het boek besloten wordt, zijn aan den zoon gericht en wij lezen daar de
niet volkomen heldere woorden: ‘tibi, qui magnis sumptibus, laboribusque ac vitae
periculis in Gallico carcere crudelissime in justissimo ac diuturno exantlatis,
Doctoralem Lauream in Pontimussana Academia (in qua celeberrimum illum Petrum
Gregorium docentem audivisti) cum laude adeptus es, ut accepimus’.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae JCtis, ann. 243-244; Diarium E v .
B r o n c h o r s t i i , register i.v. Boricius.
van Kuyk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

[Bouricius, Hector (1)]
BOURICIUS (Hector) (1), v a n B o u r i c i u s , geb. te Leeuwarden in 1593, overl.
3 Jan. 1636, zoon van den leeuwarder advocaat Jacobus (1), die volgt, en diens
tweede vrouw Baukje Buygers. Zijn rechtsgeleerde studiën ving hij aan te Franeker,
waar hij in 1608 als student werd ingeschreven. Hier hoorde hij de hoogleeraren
Marcus Lycklama en Timaeus Faber; bij den laatste woonde hij eenigen tijd aan
huis. Na het totstand-
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komen van het Twaalfjarig Bestand (1609) vertrok hij naar Leuven, waar hij in 1610
den graad van baccalaureus verkreeg, en welke hoogeschool hij verliet om een reis
door Frankrijk te maken. Daar bezocht hij de hoogescholen te Douai, Dôle, Parijs
en Orleans. Na hier den doctoralen graad in de rechten verkregen te hebben, reisde
hij naar Engeland, waar hij vriendschap sloot met den beroemden Isaac Casaubonus.
Na zijn terugkeer in Friesland in 1612 bleef hij met dezen in briefwisseling, en na
Casaubonus' overlijden herdacht hij hem in een van groote bewondering getuigende
Oratio anniversaria (Leov. 1615). 26 Mei 1612 werd hij als advocaat voor het friesche
Hof te Leeuwarden beëedigd. Toen Joachim Andreae (zie I kol. 130) in 1620 het
professoraat te Franeker met een raadsheersplaats in het Hof verwisselde, werd
Bouricius zijn opvolger. Zijne: Oratio de origine, progressu, et laudibus lurisprudentiae
Romanae, habita, cum Professionem ordinariam Iuris Civilis in Illustri Frisiorum
Academia susciperet (Fran. 1620) werd opgedragen aan zijn leermeester, toen
rector der academie, Timaeus Faber. De spreker wees daarin kort den groei en
bloei van het Romeinsche recht van af de wet der twaalf tafelen aan. Slechts vier
jaren bekleedde hij het professoraat; uit dien tijd dagteekenen zijn academische
redevoeringen: de Utilitate ac usu ultimarum voluntatum, de Iurisprudentiae Romanae
prisco ac germano usu, de Recta interpretatione Iuris Civilis en de Dignitate atque
officio Iureconsulti, met de inaug. rede tezamen uitgegeven als: Dissertationes
Academicae (Fran. 1622), waaraan is toegevoegd zijn: Lectionum Iuris Liber. Quo
varia juris civilis loca, praecipue in Institutionibus Iustiniani Imperatoris, explicantur.
Afzonderlijk verschenen zijn bij gelegenheid eener promotie gehouden: Oratio de
ambitu, sive, Dissertatio, ad Legem Iuliam (Fran. 1623), welke hem als kenner der
klassieke literatuur doet kennen, en de 6 Oct. 1623 uitgesproken: Oratio funebris
in obitum .... Timaei Fabri JCti. (Fran. 1623).
In 1624 legde hij het ambt van hoogleeraar neder en aanvaardde de betrekking
van griffier van het friesche Hof. Reeds 30 Mrt. 1626 werd hij als opvolger van zijn
schoonvader Gellius Hillama tot raadsheer daarin benoemd, welke plaats hij tot zijn
dood vervulde. Als een der friesche afgevaardigden nam hij deel aan de
onderhandelingen in de dertiger jaren tusschen de provincie en de Generale Staten
over den druk der quota van Friesland en de achterstallig gebleven sommen, die
ongeveer 6 millioen bedroegen. De onderhandelingen hebben niet het gewenschte
succes gehad en ten slotte is door wapenvertoon aan het conflict een einde gemaakt.
Met Johannes Saeckma, Orck van Doyem en Horatius Doman heeft hij als
gecommitteerd rekenmeester deelgenomen aan het onderzoek in de geruchtmakende
zaak van den frieschen ontvangergeneraal Johannes van Bootsma, wiens rekening
op 5 Aug. 1635 door de gecommitteerden werd gesloten met een nadeelig saldo
van ruim 600.000 Carolusgulden (zie: Kroniek Hist. Gen. XXVIII (1872) 486 v.v.).
Bouricius, wiens roem als geleerde en als mensch verkondigd is in een door
W i n s e m i u s te zijner gedachtenis gehouden Oratio (Fran. 1636), heeft in
briefwisseling gestaan o.a. met den bekenden leidschen hoogleeraar Petrus Cunaeus
(zie: P e t r i C u n a e i .... Epistolae, uitg. P. B u r m a n (Leid. 1725) 213-226) en
met Constantijn Huygens, met wien hij zeer bevriend was (Briefwisseling van Const.
Huygens door
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W o r p I p. 344, 345, 348). Er zijn van hem enkele latijnsche gedichten bewaard en
een Carmen funebre ter eere van zijn in 1618 overleden broeder Gijsbert, die
voorgaat.
Hij was gehuwd met H a u c k j e H i l l a m a , dochter van den raadsheer Gellius.
Zij overl. 11 Dec. 1669. Van zijn kinderen is G e l l i u s in 1654 als kapitein overleden;
Johannes en Jacobus volgen.
Een geschilderd portret bij Douair. van Welderen baronesse Rengers, huize ‘de
Ehse’ bij Almen.
Zie behalve genoemde rede van W i n s e m i u s : B o e l e s , Friesl. Hoogeschool
II, 114-116; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae JCtis, ann. 244-250; J. S i c k e n g a ,
Het hof van Friesland ged. de zeventiende eeuw (Leid. 1869) 188-191; De Nederl.
Leeuw I (1883) 52; De Nederl. Heraut VI (1890) 190.
van Kuyk

[Bouricius, Hector (2)]
BOURICIUS (Hector) (2), zoon van Jacob B. (2) en Sytske Crack, geb. in 1660 en
overl. ongehuwd te Oudeschoot 5 Sept. 1705. Gecommitteerde ten Landdage zijnde,
werd hij in 1686, zonder eenigen rechtsgeleerden graad te bezitten, tot raadsheer
in het Hof van Friesland aangesteld, als opvolger van den overleden Johannes
Rhala.
Zie: J. S i c k e n g a , Het hof van Friesland (Leiden 1869) 242.
van Kuyk

[Bouricius, Jacobus (1)]
BOURICIUS (Jacobus) (1), geb. te Dokkum, overl. te Leeuwarden 3 Dec. 1622. Zijn
geboortejaar is onzeker; in zijn hieronder genoemd boek Advocatus schrijft hij: ‘mihi,
annum sexagesimum secundum agenti’. Het boek is verschenen in 1606, de voorrede
echter gedateerd 1 Jan. 1604. Zijn studiën ving hij aan te Leuven. Daarna bezocht
hij de beroemde hoogeschool te Bologna, waar hij den graad van doctor in de beide
rechten verkreeg. Vandaar ging hij, met het doel de fransche taal grondig te leeren,
naar Dôle, waar hij de praktijk als advocaat in een belangrijke strafzaak begon: de
verdediging van een vlaamsch jongeling, die - op reis naar Italië - in dronkenschap
misdreven had, en slechts met groote moeite uit harde gevangenschap verlost werd.
Verder naar het noorden reizende, vertoefde hij eenigen tijd te Mechelen, waar hij
als advocaat bij den Grooten Raad was ingeschreven. In 1572 te Leeuwarden
teruggekeerd, vestigde hij zich als advocaat bij het friesche Hof. Mede door zijn
kennis van de fransche taal kwam hij spoedig in de praktijk, welke hij gedurende
lange jaren èn in straf- èn in civiele zaken met roem heeft uitgeoefend. De lijst der
advocaten bij het Hof wordt met zijn naam geopend, met de bijvoeging ‘Ordinis
Advocatorum primicerius’. Na meer dan dertigjarige werkzaamheid trok hij zich uit
de praktijk terug: ‘causis agendis abstineo’ schrijft hij in zijn Advocatus. Echter niet
tot rust: behalve door de samenstelling van een reeks geschriften maakte hij zich
gedurende zijn overige levensjaren nuttig door vervulling van den post van syndicus
van Leeuwarden.
Zijn groot gezag als advocaat kan blijken uit zijn benoeming om als
vertegenwoordiger der balie deel te nemen aan de beraadslagingen over de
ontwerpen van een nieuwe friesche codificatie (1601). De commissie was spoedig
met haar werk gereed, waarna het wetboek als Statuten, Ordonnantiën en Costumen
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van Friesland van 1602 werd ingevoerd om gedurende meer dan een eeuw als wet
te gelden.
Bouricius is tweemaal gehuwd: 1o. met J e t s k e G y s b e r t i ; 2o. met B a u k j e
B u y g e r s . Uit het eerste huwelijk had hij een zoon Gijsbert, uit het tweede een
zoon Hector (1) heide kol. 157.
Van zijn op lateren leeftijd samengestelde geschriften verdienen het meest de
aandacht zijn
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op rijpe ervaring steunende beschouwingen over de plichten en de ambtsvervulling
van den advocaat, zoo bij de behandeling van civiele zaken als bij de verdediging
van strafrechtelijk beklaagden. De civiele praktijk beschreef hij in zijn: Advocatus
(Leov. 1606), de strafpraktijk in: Captivus sive Enchiridion Defensionum (1610). De
strekking van het eerstgenoemde werk is, naar de schrijver in de epiloog mededeelt,
niet om de reeds vaak behandelde klassieke twistvragen tot oplossing te brengen
(b.v. of het advocatenberoep geoorloofd is en hoe over het salaris te denken), maar
om vast te stellen ‘quid advocatus et facere et vitare debeat’. De Captivus ademt
een humanen geest; als motto is gekozen: ‘Periret totus orbis, nisi misericordia iram
finiret’ (Seneca). Beide geschriften zijn meermalen herdrukt, Advocatus: Leov. 1643,
aldaar 1650, Harl. 1666; Captivus: Leov. 1644, Harl. 1665, benevens van beide
eenige uitgaven in Duitschland en een herdr. in de Opera Juridica (Amst. 1701) van
J o h a n n e s en J a c o b u s B o u r i c i u s . Als derde in de rij zijner rechtsgeleerde
geschriften is te noemen een aan zijn zoon Hector opgedragen: Liber singularis,
sive Panegyricus ad Pandectas Iuris Civilis, earumque authores, et praecipue ad
Ulpianum (Leov. 1613). Zijn in de opdracht uitgesproken voornemen om nog meer
soortgelijke verhandelingen te publiceeren is niet tot verwezenlijking gekomen. Een
lofdicht vóór het boek stelt den schrijver zelfs op één lijn met Azo, Baldus en Bartolus
de Saxoferrato.
Behalve zijn juridische geschriften verschenen van zijn hand een aantal
theologische meditatiën en dialogen, opgesomd bij d e W a l .
Achter de Apologia S u f f r i d i P e t r i .... pro Antiquitate et Origine Frisiorum
(Fran. 1603) bevindt zich een brief van hem aan Suffridus Petri van 1590.
Een geschilderd portret bij Douair. v. Welderen baronesse Rengers, Huize ‘de
Ehse’, bij Almen.
Zie: J a c . B o u r i c i i Advocatus (1606) 116, 150; (1701) 134-5, 174; G. d e
W a l , Oratio de claris Frisiae JCtis, ann. 237-243.
van Kuyk

[Bouricius, Jacobus (2)]
BOURICIUS (Jacobus) (2), zoon van Hector (2), die voorgaat, overl. 29 Dec. 1672.
Na verkrijging van den doctorstitel in de beide rechten, werd hij in 1653 lid van de
Chambre-mi-partie. Hij huwde S y t s k e C r a c k , dochter van J o h a n n e s C r a c k ,
grietman van Aengwirden, en werd 17 Juli 1657 als opvolger van zijn schoonvader
grietman. Hun zoon J o h a n n e s C r a c k v a n B o u r i c i u s (overl. 27 Mrt. 1700)
werd in 1677 grietman van Aengwirden. Een andere zoon, Hector (2), gaat voor.
Zijn in 1667 door P. Nason geschilderd portret bij Douair. van Welderen baronesse
Rengers, huize ‘de Ehse’ te Almen.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 252; H. B a e r d t v a n
S m i n i a , Nieuwe Naaml. v. grietmannen (Leeuw. 1837) 339.
van Kuyk

[Bouricius, Johannes]
BOURICIUS (Johannes), geb. te Leeuwarden als zoon van Hector (1), die voorgaat,
ongehuwd overl. aldaar 9 Jan. 1671. Sedert 1641 studeerde hij aan de friesche
hoogeschool; vandaar vertrok hij naar Leiden, waar hij 7 Jan. 1645 als jur. stud.
ingeschreven werd (volgens het gedrukte Album Studiosorum 21 jaar oud). In 1646
promoveerde hij onder Arnoldus Vinnius tot doctor in de beide rechten. In navolging
van zijn grootvader en vader liet hij zich als advocaat bij het Hof van Friesland
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beëedigen (19 Juni 1646). Reeds kort daarop werd hij lid der
Generaliteits-Rekenkamer in den Haag, daarna syndicus van
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Ameland, totdat hij 14 Oct. 1656 werd aangesteld tot raadsheer in het Hof te
Leeuwarden, waarin hij tot zijn dood zitting had.
Hij heeft naam gemaakt als rechtsgeleerd schrijver en als literator, speciaal als
latijnsch dichter. Behalve een aantal hier en daar verspreide gedichten, worden
genoemd: Satyricon in corruptos hujus saeculi mores (Leov. 1654), Paraphrasis
poetica sive Ecclesiastes Salomonis en Canticum Canticorum. Meer bekend is zijn:
Tractatus de Officio Judicis, et usu fori, in supremâ Frisiorum Curia (Harl. 1668),
met de Advocatus en Captivus van zijn grootvader herdrukt als J o a n n i s B o u r i c i i
J.C. e t J a c o b i B o u r i c i i J.C. Opera Juridica. (Amster. 1701). Het is eene korte
verhandeling (slechts 35 blz. in laatstgenoemde uitgave) over den werkkring van
den rechter, bijzonderlijk van den raadsheer in het friesche Hof. Zeer belangrijk voor
de kennis van de friesche rechtsbedeeling in den tijd der Republiek is de daaraan
toegevoegde: Praxis Cancellariae, sive Canones Curiales, zijnde een opsomming
der vereischten voor raadsheer, procurator fisci, griffier, advocaat en griffiepersoneel,
met aanteekening van die, welke in onbruik geraakt waren.
Zie: J. S i c k e n g a , Het hof van Friesland ged. de zeventiende eeuw (Leiden
1869) 213-215; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae Jctis, ann. 250-252.
van Kuyk

[Bouwens, Mr. Reynier]
BOUWENS (Mr. Reynier), geb. te Amsterdam, 29 Aug. 1697, overl. 14 Sept. 1756,
zoon van J o h a n n e s (1663-1720) en C a t r i n a P e l s (1665-1704), behoorde
tot eene aanzienlijke koopmansfamilie. Hij promoveerde te Utrecht, en nam in 1723
zitting als schepen. Daarna vervulde hij geene ambten meer, totdat hij in 1741 tot
lid der amsterdamsche Vroedschap werd gekozen. Bij de verandering van den
magistraat in September 1748 werd hij door den stadhouder geremoveerd. Hij
handelde, evenals zijn vader, in geschut en zweedsch ijzer, en was sinds 1725
Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie. In 1735 kocht hij van zijn neef P i e t e r
P e l s de hofstede Rooswijck onder Velzen, waarvan hij een prachtig buitenverblijf
maakte. Hij huwde in 1721 M a r g a r e t a C a t h a r i n a B e r n a r d (1701-1728)
en in 1732 C a t h a r i n a J u s t i n a V a l c k e n i e r (1703-1775).
Zie: E l i a s , De Vroedsch. van Amsterdam.
Breen

[Bouwens, Mr. Reynier Leendert]
BOUWENS (Mr. Reynier Leendert), kleinzoon van den vorige, werd te Amsterdam
geboren, 21 Dec. 1754, uit het huwelijk van mr. D a n i ë l J a n en diens eerste
vrouw H e l e n a C a t h a r i n a v a n d e r H a e r ; overl. op zijne hofstede ‘Voorzigt’
in de Diemermeer 6 Juni 1798. Hij promoveerde 28 Mei 1774 te Utrecht met eene
dissertatie An et quatenus expediat ultima supplicia publice irrogari. In 1776 werd
hij in zijne geboortestad aangesteld tot ontvanger van het maalloon, en in 1786 koos
men hem tot lid der vroedschap. Hij behoorde daar tot de patriotten, en werd dan
ook 27 Nov. 1787 door den Stadhouder afgezet, waarna hij het land verliet. Daar
hij, als lid van het Defensiewezen op 1 October 1787 last had gegeven tot het openen
eener sluis, ten einde ‘de groote inundatie te formeeren’, niettegenstaande hij bekend
was met de resolutie der Staten van Holland om geen tegenstand aan de pruisische
troepen te bieden, werd hij 3 Maart 1789 gebannen; zijn post als ontvanger van het
maalloon werd daarop vacant verklaard. Na de Revolutie teruggekeerd, werd hij 7
April 1795 in zijn ontvangerschap hersteld. Hij schijnt in dien tusschentijd veel
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geldelijken tegenspoed te hebben gehad; althans hij verzocht 16 Juli 1795 aan de
Repraesentanten van het Volk van Amsterdam om òf te worden begunstigd met
een secretaris-plaats, òf te worden aangesteld tot consul-generaal in de havens
van Noord-Frankrijk, tenzij men zijne assignaten wilde inwisselen! 25 Juli 1795
verklaarde hij zich bereid zitting te nemen als vertegenwoordiger van Amsterdam
in de door de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland ingestelde
commissie van 24 leden tot onderzoek van het politiek en financieel gedrag der
verdreven oude regenten. Deze commissie werd echter 21 Jan. 1796 ontbonden
en tot zes leden teruggebracht, waartoe Bouwens niet behoorde. Hij protesteerde
tegen deze ontbinding met kracht, en verantwoordde zich in een uitvoerig geschrift:
R.L. Bouwens aan zijne Commitlenten, waarin hij een groot aantal stukken
publiceerde, die hij als lid der commissie was machtig geworden. Binnen enkele
maanden verscheen van dit dikke, meer dan 600 blz. tellend boek een tweede druk.
Inmiddels werd hij beschuldigd zich in een college van officieren (hij was
luitenant-kolonel der amsterdamsche gewapende burgermacht) lasterlijke
uitdrukkingen tegen Pieter Paulus te hebben laten ontvallen, weshalve het
amsterdamsch Comité van waakzaamheid hem in Februari 1796 in verhoor nam
en van zijne uitlatingen kennis gaf aan de Nationale Vergadering, daarbij in
overweging gevende, zoo hij, als tot plaatsvervangend lid benoemd, in aanmerking
mocht komen om zitting te nemen, met zijne toelating voorzichtig te zijn. Hij zelf
beweerde slechts te hebben naverteld wat de kaapsche avonturier J.H. Redelinghuis
hem had medegedeeld. Het geval wekte in de Nationale Vergadering groote
verontwaardiging, doch het spoedig gevolgde overlijden van Pieter Paulus deed de
zaak doodbloeden. Te Amsterdam verscheen vervolgens eene Verzameling van
Authentieke en andere Stukken, betreffende de zo veel gerugtsmaekende zaak
tusschen J.H. Redelinghuis aan de eene en de Burgers P. Paulus en R.L. Bouwens
aan de andere zijde voorzien van ophelderende Aanmerkingen. In Maart 1797 drong
Bouwens opnieuw bij den Raad van Amsterdam aan op eene beter bezoldigde
betrekking (het ontvangerschap van het maalloon bracht slechts ongeveer ƒ 1200
op, de helft van wat het voor de Revolutie opleverde) en beklaagde zich tevens
daarbij dat men zijne vrouw niet tot moeder van de turfvulsters had aangesteld. Bij
de periodieke aftreding van de helft der raadsleden, op 19 Januari 1798 werd hij tot
lid van den Raad gekozen. Men weigerde echter hem toe te laten, daar hij een
bezoldigd ambt bekleedde, doch hij beriep zich op de toen alvermogende
Grondvergaderingen, en deze verklaarden zijne verkiezing voor geldig, zoodat hij
31 Januari zitting kon nemen. 15 Maart werd de geheele Raad op last van het
toenmalig staatsbestuur ontbonden, doch Bouwens werd, als aanhanger der thans
bovendrijvende ultra-radicale partij, denzelfden dag tot lid van het Comité van Justitie,
de voormalige Schepenenbank, benoemd, en zag daarmede zijn wensch naar een
behoorlijk ambt eindelijk vervuld. Gogel, die met den veranderden staat van zaken
niet ingenomen was, karakteriseerde hem bij deze gelegenheid als een ‘homme
fougueux, enragé, sans mérite ni talens’ Nog geen drie maanden later, 13 Juni 1798,
werd dit Comité van Justitie reeds weder ontslagen, doch juist een week vroeger,
6 Juni 1798, was Bouwens, ten gevolge van een aanval van pleuris, overleden. Hij
is twee malen gehuwd geweest: eerst, sinds 7 Oct. 1781, met M a r g a -
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r e t a J a c o b a v a n d e P o l l (1754-1785), en daarna, sinds 13 Juni 1786, met
T h e o d o r a J o h a n n a D o n k e r v a n d e r H o f f (geb. 1758), die in 1801
hertrouwde met den franschen officier P i e r r e G a u l t h i e r .
Zijn portret is door Quenedey in prent gebracht.
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld 1774, I, 707; Ned. Jaarboeken 1789, I, 407;
Dagverhaal der Nationale Vergadering 1796, I, 19, 25-29, 148; Vervolg op
W a g e n a a r XI, 257; XVII, 54, 96; XXI, 7, 30, 31; XXXII, 157; XXXIV, 304, 305,
306; v.d. A a , Gesch. van den jongst-geeindigden Oorlog V, 32-36;
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken II, 761; E l i a s , Vroedsch. van Amst.; Notulen
en bijlagen van den Raad (Amst. Arch.).
Breen

[Box, Anthonis Janssen]
BOX (Anthonis J a n s s e n ), een der bekende Meierijsche bekeerlingen uit de eerste
helft der 17e eeuw, was in het katholicisme geboren, maar reeds vóór 1600 te
Westmaes als lidmaat der gereformeerde Kerk aangenomen. In een schrijven van
23 April 1627 aan den bisschop van den Bosch, noemt hij dien overgang ‘een sware
Apostasische cranckheijt.’ Uit ‘dese egiptische duijsternijsse’ is hij getrokken door
N i c o l a u s O s s i u s , kanunnik regulier, uit het klooster Marienhage bij Eindhoven.
Box woonde toen te Heeze, waar hij het beroep van landmeter uitoefende en een
zeer gezien man was, vooral ook onder de protestanten, die hem als hun leider
beschouwden. De bekeering van Box wordt door den pastoor van Heeze, Mr.
Franciscus Donschot, in een in het Latijn geschreven brief, gedateerd uit Heeze 14
Mei 1627, uitvoerig aan bisschop Ophovius beschreven. Er wordt daarin eveneens
melding gemaakt van zijn stichtelijk gedrag als katholiek en de pastoor verzocht
voor hem aanbeveling bij het hof van Brussel, opdat hem de macht worde verleend
zijn landmeetkunde in den omtrek uit te oefenen. 10 Aug. 1630 verscheen Box
echter voor den kerkeraad van 's Hertogenbosch en beleed, dat hij ‘ut swackheijdt
over de drie jaeren sijn geloove versaackt’ heeft, hij verzocht ‘tot troost van sijn siele,
tot de H. Gemeenschap Jesi, op morgen toegelaate te worde. Naer dat hem sijn
sonde ernstelijck voor ooge is gestelt, is geresolveert met een onbekenden naam
sijn bekeeringe der Gemeente op morgen bekent te maeken, ende alsoo hem
wederom tot de Christelijcke Gemeente, als Lidtmaet der selve, toe te laate.’ In Dec.
1633 en Mrt. 1635 verzocht hij den kerkeraad van den Bosch een predikant voor
Heeze en Leende, waar een ‘merkelyc ghetal van toehoorders alreede haer hebben
geopenbaert.’ Box is waarschijnlijk te Heeze overleden, waar hij na de invoering
der reformatie in de Meierij jarenlang een schepenstoel bekleedde.
N i c o l a u s O s s i u s verblijft in 1634 ten huize van Ds. Pistorius te
's-Hertogenbosch en wordt er 9 April 1634 als lidmaat der gereformeerde religie
aangenomen. Later keert hij weer naar zijn klooster terug en onderteekent hij in
1651 met de overige kanunniken een request aan de S.G. met het verzoek om hun
klooster te mogen blijven bewonen en een ‘redelijcke alimentatie ad vitam’ te genieten
(ingewilligd 6 Oct. 1653).
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. IV bijl, 2 en 3; H.J. A l l a r d , Antonis
Janssen Box in Alm. voor Ned. Kath. 1876; W. M e i n d e r s m a , De Gereformeerde
Gemeente te 's Hertogenbosch 38, 118 en 238; L. H o u b e n , Gesch. v. Eindhoven
II, 71.
H.N. Ouweling

[Braam Houckgeest, Andreas Everardus van]
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BRAAM HOUCKGEEST (Andreas Everardus v a n ), zoon van F r a n s T h o m a s
en diens tweede vrouw E v e r a r d i n a C a t h a r i n a v a n N i j m e g e n . Geb. 1
November 1739 te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

164
Werkhoven, waar zijn vader vroeger scholtus en gaardermeester was, overl. te
Amsterdam 8 Juli 1801, broeder van den vice-adm. Jacob Pieter (O.I. 1784-87) en
halve broeder van den luitenant-admiraal Willem van Braam (Doggersbank 1781);
hij huwde 29 Mei 1763 aan de Kaap de Goede Hoop C a t h a r i n a C o r n e l i a
G e e r t r u i d a , dochter van P i e t e r baron v a n R e e d e v a n O u d t h o o r n .
Nadat dit huwelijk door echtscheiding was ontbonden, is hij tusschen 1796 en 1799
te Philadelphia hertrouwd met 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 . In zijn jeugd diende hij bij de zeemacht, doch verliet dien dienst in 1758,
om als supercarga der O.I.C. een reis naar China te doen. Hij woonde aldaar te
Macao en te Canton tot 1773 en maakte in den tusschentijd drie reizen naar Europa.
Na terugkeer vestigde hij zich in Zutphen tot 1783, toen hij, na de erkenning der
onafhankelijkheid der Vereen. Staten, zich derwaarts begaf en koopman en houder
van een rijstplantage in Charlestown (Zuid-Carolina) werd, zich aldus onttrekkende
aan de partijwoelingen in zijn vaderland. Hier leefde hij gezond en gelukkig als
amerikaansch burger, tot hij in een enkele maand vier zijner kinderen verloor. Dit
verlies en tevens dat van een deel van zijn vermogen, ten gevolge van verkeerd
geplaatst vertrouwen, deed hem den voorslag aannemen, door zijn broeder Jacob
Pieter gedaan, om de zaken der O.I.C. te Canton als directeur van den handel aldaar
te gaan waarnemen en hij deed de reis derwaarts over Nederland in het najaar van
1788. De hooge betrekking, waarin hij in China geplaatst was, maakte het hem licht,
zijn kennis van dat land nog te vermeerderen, in 1794 werd hij benoemd door de
O.I.C. tot 2e lid in het gezantschap naar den Keizer van China, waarvan de Raad
van Indië Titsingh het hoofd was. Gelukkig werd die tocht ten einde gebracht, en
van bijzonder gewicht waren de aanteekeningen, door hem gemaakt, groot was de
kennis van land en volk, die hij daarbij opdeed en allerbelangrijkst de voorwerpen
door hem verzameld. Na zijn terugkeer te Canton in Mei 1795 vernemende wat er
in het vaderland was voorgevallen, nam hij het besluit, om zich weder naar de
Vereenigde Staten te begeven, om daar zijn leven te eindigen. 9 December 1795
uit China vertrokken zijnde, kwam hij 24 April 1796 te Philadelphia aan. Hier bracht
hij zijne voor de wetenschap hoogst belangrijke aanteekeningen in behoorlijke orde
en liet deze in 1797 daar door den boekverkooper Médéric Louis Elie Moreau de
St. Méry in de fransche taal uitgeven. Ofschoon Lord Macartney, die een jaar vroeger
de reis naar Peking had ondernomen, het verhaal van dien tocht reeds had
uitgegeven, vormde het werk van v.B.H. een verbetering en een aanvulling op dat
van dien Engelschman. In 1804 zag een nederl, vertaling het licht onder den titel:
Reize van het gezantschap der Holl. O.I.C. naar den Keizer van China in de jaren
1794 en 1795, waarin gevonden wordt eene beschrijving van verscheidene aan de
Europeanen nog onbekende gedeelten van dit Keizerrijk; getrokken uit het dagverhaal
van A.E.v.B.H., opperhoofd van de Nederl. directie in China en 2e lid van gemeld
gezantschap door M.L.E. M o r e a u d e S t . M é r y . Het oorspronkelijke handschrift
is door zijn kleinzoon F.A.v.B.H., gep. gen. maj. der mariniers te Leiden, aan het
Rijk ten geschenke gegeven en berust in het Algem. Rijksarchief; deze kleinzoon
bezit zijn geschilderd portret.
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Zijn zoon uit het tweede huwelijk is Andreas Charles (II kol. 237).
Zie: T i e l e , Bibliogr. van L. en Volkenk. (1884) 46; Handelingen en geschriften
van het Ind. Genootschap 1858, 243; Geschiedkundig overzicht voor de beoef. van
kunsten en wetensch. in N.I. in Tijdschrift van Ned. Indië 1839.
Mulert

[Brakel, Eustachia van]
BRAKEL (Eustachia v a n ), 1483-1492 abdis der cistercienserabdij Leeuwenhorst,
behoorde waarschijnlijk tot de adellijke familie van Brakel vermeld in Bat. Ill., waar
haar naam echter niet in de stamlijst voorkomt. Blijkens een oorkonde van 18 Juni
1481 in het archief te Warmond was zij toen priorin der abdij. Onder haar bestuur
kwam de kapelaan Dirk Spangert in de abdij en begon zijn naamlijst der officialen
en nonnen van Leeuwenhorst, welke hij vervolgde tot zijn dood. Rijkelijk bedacht
hij bij testament 1536 de abdij, waaraan hij zeer gehecht scheen. Een visitatiebrief
van den abt van Oudekamp 1488 is nog bewaard in het archief te Warmond. De
regeltucht scheen in dien tijd nog al te wenschen over te laten. Men vindt den dood
der abdis vermeld in 1510, zooals blijkt uit een verklaring voor den schout van
Voorhout. Deed zij afstand of moest zij afstand doen ter gelegenheid der hervorming
der abdij, die in 1493 tot stand kwam? In 1492 was Gisberta van Vianen abdis
Zie: Rijnl. oudh. 636; Kerk. Ned. (1849) 193; Hist. ep. Ultraj. 519; R ö m e r , Overz.
294-295.
Fruytier

[Bramer, Joannes]
BRAMER (Joannes), geb. te Vriezenveen 22 Dec. 1768, overl. te Borne 27 Apr.
1833. Zijne studiën volbracht hij te Rheine bij de paters Str. Obs., te Munster en
Roermond. Na zijne priesterwijding 2 Juni 1792 werd hij kapelaan te Geesteren,
daarna te Delden en 19 Aug 1801 pastoor te Wegdam en Goor en 7 Juni 1805 te
Borne. Hij bewerkte dat een kerk gebouwd werd te Wegdam en te Goor en bouwde
een toren te Borne. Ondanks zijn drukken pastoreelen arbeid wist hij nog tijd te
vinden voor ernstige studie, en muntte niet alleen uit in de theologie maar ook in de
H. Schrift en kerkvaders. Zijn scherp verstand wees dadelijk de dwaling aan en
weerlegde ze met deugdelijke bewijzen. Zijne werken zijn dan ook alle van
apologetischen aard. Bij zijn overlijden wijdde L e S a g e t e n B r o e k hem een
hartelijk ‘In memoriam.’
Hij werd begraven op het door hem aangelegde kerkhof te Borne.
Zijne werken: Het kerkbestuur, door den Eerw. Heer J.J. Scholten, President van
het Provinciaal kerkbestuur van N. Brabant en predikant te Breda, voorgesteld in
zijn werkje tegen de voortreffelijkheid van de leer der R.C. Kerk, geschetst door J.G.
Le Sage ten Broek beoordeeld en weerlegd (Dev. 1817); De R.C. Kerk verdedigd
tegen de beschuldigingen, welke de Eerw. Heer J.J. Scholten, President enz. tegen
haar heeft voorgesteld zoowel in zijn werkje tegen Le Sage ten Broek als in zijn
narede (Dev. 1818); De voorspelling van Jezus aan Petrus (Matt. XVI, 18-19)
overwogen in een leerrede met eenige bijgevoegde aanmerkingen door P. Koumans
Brouwer, predikant te Joure, opnieuw overwogen en getoetst (Dev. 1818); Martinus
Luther ten onregte als Hervormer op het derde Eeuwfeest voorgedragen (2 dln.
Amst. 1819); De handhaving der waarheid van den Eerw. Heer J.J. Scholten,
predikant te Haarlem, beoordeeld en weerlegd (2 dln. Amst. 1820, 1821); Over het
Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van een
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schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex (2 dln. 's Grav. 1823); Brief
aan den aanzienlijken Heer V.V., in welke bewezen wordt dat de
Roomsch-Catholijken zich
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geenszins mogen onderwerpen aan het geestelijk rechtsgebied van C.J. Barchman
Wuytiers, gewaande aartsbisschop van Utrecht. Verder schreef hij artikelen in den
Godsdienstvriend.
Zie: De Godsdienstvriend XXX, 287-292; Minerva I, 140, 309; II, 19, 257; III, 40,
349; De Katholieke 1822, II, 145; Studien LVII, 10; d e F e l l e r , Geschiedk. Wdb.
Suppl. I; B e n n i n k J a n s s o n i u s , Gesch. der Oud- Roomsch-Kath. Kerk 295;
J. G e e r d i n k , Eenige bijdragen tot de gesch. v. Twenthe 386-387, 352, 296;
W.G.A. R ö r i n g , Kerkl. en wereldl. Twente I, 22; Kerk. Ned. 1856, 1-37.
van der Heijden

[Brant, Johannes]
BRANT (Johannes), overl. in 1468, magister artium, raad van bisschop David van
Bourgondië. Hij was kanunnik ten Dom van Utrecht en deken van St. Maartensdijk.
Bij commissie van 5 Juli 1466 benoemde David hem tot officiaal te Utrecht.
Zie: Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 14, 280; hs. van W. B r o c k in rijksarchief Utrecht,
Dom 1355, fo. 12.
van Kuyk

[Brant, Tydeman]
BRANT (Tydeman), was in de 1e helft der 15e eeuw openbaar notaris en secretaris
van Kampen. Hij noemt zich ‘clericus Traiect. dioc.’; bisschop Frederik van
Blankenheim stelde hem aan tot zijn officiaal ‘in territorio nostro trans Yselam’. Uit
dezelfde kampensche familie: H e y m a n B r a n t , in het laatst der 15e eeuw
eveneens notaris en secretaris van Kampen, en de domkanunnik R e i n i e r B r a n t
C a m p e n s i s (overl. in 1517).
Hun notarismerken afgebeeld in Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch. XII
(1881) 54, 56 en 61; zie verder: L. S c h m e d d i n g , De regeering van Frederik van
Blankenheim (Leiden 1899) 178; Archief Aartsb. Utrecht XVI, 45.
van Kuyk

[Bräutigam]
BRÄUTIGAM moet volgens G e r b e r , Neues Lexikon der Tonkünstler (1812) I,
494 omstreeks 1762 te 's Gravenhage een bekwaam klaviermaker geweest zijn. Hij
is denkelijk wel dezelfde, als de orgelmaker J o h a n n e s B r u y d e g o m aan wien
21 Mei 1750 en 14 April 1751 telkens ƒ 600. - werd uitbetaald wegens het opmaken
van het orgel in de kapel op het Loo (Ned. Spectator 1876, 158).
Enschedé

[Brauw, Cornelis de]
BRAUW (Cornelis d e ), geb. 16 Mei 1728 te Zierikzee, overl. 31 Aug. 1804 aldaar;
zoon van D a n i e l , luitenant-generaal in dienst der Republiek en van H e s t e r
S t a v e n i s s e . Hij trad in 1744 in dienst als cadet der infanterie. In 1748 werd hij
als vaandrig krijgsgevangen, toen Bergenop-Zoom door de Franschen was genomen.
In 1760 nam hij als kapitein deel aan de expeditie tegen de oproerige negerslaven
op Berbice en werd bij die gelegenheid gewond; eerst in 1763 keerde hij in Nederland
terug. In 1772, kolonel zijnde, werd hij benoemd tot lid van den Hoogen krijgsraad
te 's Gravenhage. In 1772 tot generaalmajoor bevorderd, werd hem in 1793, tijdens
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den oorlog met Frankrijk, het bevel opgedragen over de troepen in Zeeland en de
landsverdediging aldaar. Als luitenant-generaal sloot hij in Jan. 1795 met den
franschen bevelhebber de capitulatie, waarbij Zeeland werd overgegeven. Kort
daarna werd hij gepensionneerd.
Zijn door een onbekend meester geschilderd portret bij Jhr. Mr. W.M. de Brauw
te Middelburg.
De B. was 3 Dec. 1767 gehuwd met A l i d a C h a r l o t t a A l b e r t i n a P a r i s .
Zie: C.v. d e r A a , Gesch. v. den oorlog 1793-1802, I, 362; S a b r o n , Oorlog
van 1793-94; N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I (1890) 77; Ned. Patriciaat II
(1911) 37.
Eysten

[Breberinus, Gilbert of Childebertus]
BREBERINUS (Gilbert of Childebertus), B r e b e r e n u s , B r e b e r e n s i s ,
B r o b e r e n , was blijkens zijn naam waarschijnlijk wel afkomstig uit
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Breberen bij Heinsberg in de omgeving van Aken. Juli 1568 liet hij zich als student
inschrijven te Heidelberg. Daarna was hij predikant te Dexheim bij Mainz. In 1577,
door keurvorst Lodewijk VI van de Paltz om zijn gereformeerde gezindheid - evenals
veel anderen - verdreven, ging hij naar Nassau en werd daar bestemd voor den
predikdienst te Ebersbach. Heeft hij daar nog gewerkt, dan is 't in allen gevalle niet
lang geweest, want in 1579 vinden we hem vermeld als scriba van de particuliere
synode van Gelderland. De aanleiding tot die verhuizing zal zeker wel gelegen
hebben in het feit, dat Jan van Nassau destijds stadhouder van die provincie is
geworden.
Literatuur zie bij volgend artikel.
van Schelven

[Breberinus, Johannes]
BREBERINUS (Johannes), zoon van den voorg., ook Johannes B r e b e r i n u s
v a n d e n D i j c k geheeten, (onder degenen, die 1572/73 burger van Frankenthal
zijn geworden, behoort een P a u w e l s v a n d e n D i j c k e , geb van Breberen)
en geb. omstr. 1577. 30 Mei 1596 werd deze te Heidelberg ingeschreven. Van 1599
- Mrt. 1604 woonachtig te Aken, werd hij daar Jan. 1600 bevestigd als predikant.
Vandaar ging hij naar Frankenthal, waar de paltzische Kirchenrath hem 21 Aug.
1604 aanstelde tot voorganger van de hoogduitsche gemeente, niettegenstaande
deze zich daartegen sterk verzette; naar ze voorgaf omdat hij teveel Nederlander
was, maar eigenlijk omdat ze vreesde, dat hij zou pogen kerkelijke tucht ingevoerd
te krijgen. 5 Sept. 1608 ging hij naar de hollandsche vluchtelingenkerk over, als
opvolger van Gaspar van der Heiden Jr. En daar heeft hij toen den dienst
waargenomen tot zijn dood, die gevallen moet zijn vóór 12 Mei 1635. Zoodat hij dus
niet mag verward met dien J o h a n n e s B r e b e r i n u s , die Apr. 1633 predikant
werd te Wijchen, van 1648 tot 1663 te 's Hertogenrade en van 1663 tot zijn dood
(1674) te Gulpen stond, en Febr. 1640 in 't huwelijk trad met S i b y l l a B o u w e n s ,
bij welke gelegenheid Johannes Smetius een epithalamium dichtte. Verwant zullen
ze echter wel zijn geweest, want de predikant van Frankenthal had een broer, en
die te Wijchen een zoon, die E n g e l b e r t heetten. De eerste dier twee, ‘Geldriensis’
genoemd, werd 27 Mei 1603 ingeschreven als student te Heidelberg en was van
1607-1614 predikant te Aken; de tweede, geb. in 1640 of 1641, werd 14 Sept. 1660
theologisch student te Leiden en stond achtereenvolgens te Hemmen (1666-1668),
Geul (1668-1673, toen hij door den vijand verdreven werd) en te Maastricht (1678
tot zijn dood in 1680). De Frankenthaler predikant - van wien ook nog vermeld wordt
dat hij leeraar en inspector te Sobernheim is geweest, maar 't is moeilijk te zeggen
wanneer - heeft uit zijn huwelijk met C a t h a r i n a B e c k s of B e x , weduwe van
L a m b e r t K i p , drie kinderen gehad: 1o. A b r a h a m (6 Juli 1606 gedoopt in de
duitsche kerk te Frankenthal); 2o. E l i z a b e t h (30 Apr. 1608 gedoopt in de
hollandsche kerk daar ter stede, 12 Mei 1635 getrouwd met G u i l i a m v a n d e
V e l d e , en kort daarop kinderloos gestorven); 30. I s a ä c (17 Febr. 1614 gedoopt
in de hollandsche kerk).
Zie: E. S i m o n s , Synodalbuch (Neuwied 1909); d e z ., Kölnische
Konsistorialbeschlüsse (Bonn 1905) registers in voce; Kerkhistorisch Archief 1833,
126, 127; 1842, 249; 1844, 20; 1848, 190, 191; 1862, 298; Monatschrift des
o

o

Frankenthaler Altertumsvereins XII (1904) n . 5, 19; XIV (1906) n . 12; XV (1907)
nrs. 1, 2; J.H. S t e u b i n g , Kirchen- und Ref. Geschichte der Oranien- Nassauischen
Lande
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(Hadamar 1804) 105 Anm.; R e i t s m a e n v a n V e e n Acta IV, register in voce.
van Schelven

[Breedé, Balthasar]
BREEDÉ (Balthasar), geb. te Alkmaar 10 Febr. 1797, overl. te 's Gravenhage 19
Dec. 1858, zoon van A b r a h a m B. en W i l h e l m i n a H a l l i e , genoot zijne
opleiding voor het tooneel in het Genootschap voor uiterlijke welsprekendheid te
Amsterdam, waarbij hij 16 Oct. 1820 als leerling werd toegelaten, en verder van
Andries Snoek, die hem zijne bijzondere vriendschap schonk. In 1822 werd hij aan
den amsterdamschen schouwburg verbonden, waar hij bij zijn eerste optreden voor
het publiek, 5 Oct., in den rol van Alcinus in het treurspel Achilles, de goedkeuring
der kunstkenners verwierf. Gedurende 22 jaren bleef hij aan hetzelfde tooneel
verbonden en ging in Juni 1846, ten gevolge van destijds opgekomen verwikkelingen,
met eenige kunstgenooten over tot het Kon. Zuidhollandsch Tooneel, onder directie
van Hoedt en Peters. Toen Peters in 1853 afstand deed en het personeel voor
gezamenlijke rekening den schouwburg ging bespelen, werd B. tot hoofdbestuurder
verkozen. In het volgende jaar vroeg hij de concessie aan met Valois, welke na
eenig tijdsverloop door het haagsche gemeentebestuur verleend werd. 31 Juli '58
trad hij voor het laatst te Leiden ten tooneele, maar daarna ter gelegenheid der
kermis te Rotterdam vertoevende, werd hij door ongesteldheid verplicht naar den
Haag terug te keeren. Hij bezweek na eene slepende ziekte en een smartelijk lijden,
diep betreurd door zijne kinderen en tal van vrienden.
o

Zie: Alg. Handelsblad n . 8430.
Bruinvis

[Breemborgh, Quiryn van]
BREEMBORGH (Quiryn v a n ), B r e m b o r g h o f B r e m b u r c h , werd volgens
het leidsche album studiosorum, dat hem op 29 Febr. 1612 ingeschreven heeft als
student in de medicijnen, in 1591 te Edam geboren. Slechts heel weinig is van zijn
wonderlijk en avontuurlijk leven bekend. Het eerst komt hij ons voor als chirurgijn
te Alkmaar, waar hij in 1618 wegens overtreding van een verordening van het
chirurgijnsgilde tot een boete werd veroordeeld, die hij weigerde te betalen; het Hof
van Holland stelde hem echter in 't ongelijk en veroordeelde hem in 1626 tot betaling
van boete en onkosten (Navorscher LIV (1904) 533). Daarna vinden we melding
van hem gemaakt te Amsterdam in den strijd tusschen academie en kerkeraad als
verdediger blijkbaar van Samuel Coster. De Bibl. Thys. te Leiden bezit een pamflet
getiteld: Kleyn Proefken van de Arminianen, ende onder desen van Samels Costers
over-al 't huys, bang voor Christi Cruys: Item des Noord- Vaerders Kriens van
Breemborg Godloosheden ende wulpse genade enz. (z.p. 1631), waarin Arminianen
als Coster, Camphuysen en de ‘Sluyp-Doctor, alias, Chirurgijn ende Noords-vaerder
Kriin ofte Quirijn van Breemborgh’ heftig gehekeld worden. Verder heet het van
hem: ‘die in verscheyden schriften en dichten soo voor de Arminianen yvert ende
insonderheyt voor Costers Iphigenia’, waarna twee puntdichten van hem meegedeeld
worden en als bewijs van zijn lichtzinnigheid, een gewaagd spotdicht voor de
‘Min-siecke Naght-waacksters’, vermoedelijk door den schrijver van het pamflet
overgenomen uit den liederenbundel: Minne-plicht ende Kuysheyts- Kamp (Amst.
1626). Behalve deze enkele gedichtjes is mij verder niets van hem onder de oogen
gekomen.
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Waarschijnlijk was Br. bij 't verschijnen van dit schotschrift niet meer in ons land.
Hij was n.l. in 1626 op goed geluk naar Rusland, naar Archangel getrokken - vandaar
vermoedelijk
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de benaming ‘Noord-vaerder’ - van waar uit hij twee verzoekschriften, in 1626 en
1628, aan den Czaar Michael Fedorowitsch richtte, die eigen roem en geleerdheid
breed uitmaten; hij vraagt aanstelling in zijn dienst, verlof om zijn kinderen te laten
overkomen en spreekt ook van een door hem geschreven, nog ongedrukt werk, en
van talrijke, wonderbaarlijke genezingen door zijn hand volbracht. Kwakzalver en
fortuinzoeker, gelijk hij uit die verzoekschriften, door W.M. v a n R i c h t e r ,
Geschichte der Medicin in Russland, II (Moskwa. 1815) 48 e.v. meegedeeld, blijkt
te zijn geweest, schijnt hij weinig geluk in 't Czarenrijk gehad te hebben. Volgens
A. O l e a r i u s , Beschreibung der newen orientalischen reise (Schleszwig, 1647)
164, die Br. ‘ein Mensch von lustigen humor’ noemt, werd hij ong. 1633 eerst ter
dood veroordeeld, later verbannen wegens tooverij, die daarin bestond dat, terwijl
hij voor 't open raam op de luit zat te spelen, een skelet in zijn kamer door den wind
heen en weer bewogen werd, wat den angst der Russen gaande maakte.
Ruys

[Bremer, Gustav Jacob Wilhelm]
BREMER (Gustav Jacob Wilhelm), geb. 6 Maart 1847 te Assen, overl. 1 Dec. 1909
te Rotterdam. Na het gymnasium in zijn geboorteplaats te hebben bezocht, werd
hij in 1865 student te Utrecht, waar hij wel hoofdzakelijk de chemie beoefende, maar
ook vooral de wiskunde (en de biologische wetenschappen) hem aantrokken. Na
eenigen tijd leeraar te zijn geweest aan de Twentsche Handels- en Industrieschool
te Enschedé, werkte hij thuis voor zijn doctoraal-examen (1874) en verrichtte ook
daar de proeven voor zijn dissertatie over ‘een rechtsdraaiend appelzuur’ waarop
hij 15 Oct. 1875 promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde. Hij werd daarna
assistent van Prof. E. Mulder te Utrecht, waar hij in den herfst van 1877 J.H. van 't
Hoff als leeraar aan de Veeartsenijschool opvolgde. Op 1 Maart 1878 reeds werd
hij benoemd tot leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus en aan
het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam. Deze betrekkingen vervulde hij tot
zijn overlijden. De andere door hem vervulde functies zijn vermeld in de door S.
B i r n i e geschreven levensschets (Chem. Weekbl. 1910, 28), waarin men ook een
lijst van Bremer's publicaties aantreft, zoowel die over zijn wetenschappelijke
onderzoekingen als andere.
Zie ook Weekbl. v. gymn. en middelb. onderw. VI (1909) 451. Zijn portret is
opgenomen in Chem. Jaarboekje 1910-11.
Jorissen

[Brink, Albertus Jan ten]
BRINK (Albertus Jan t e n ), directeur der H.B.S. te Enkhuizen, later leeraar a.d.H.B.S.
te Semarang, en aan het gynm. Willem III te Batavia, geb. 30 Jan. 1836 te
Appingedam, waar zijn vader, Barend (die volgt), rector der latijnsche school was.
Hij was een tijdlang gouverneur bij verschillende families, o.a. bij die van Harinxma
thoe Slooten te Beetsterzwaag, en werd in 1868 benoemd tot waarn. rector der
latijnsche school te Ootmarsum. Twee jaar later werd hij directeur der H.B.S. te
Enkhuizen, vanwaar hij in 1878 naar Indië vertrok. In 1893 werd hij hier
gepensionneerd en vestigde zich toen met der woon te Meester Cornelis, waar hij
waarschijnlijk overleden is.
Van zijn geschriften noemen wij: S o p h o c l e s ' Antigone, uit het Grieksch in
hollandsche verzen overgebracht, met verklarende aanteekeningen en een
verhandeling over het atheensche tooneel (1862); Twaalf gedichten (1861); Een
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ziel na den dood. Tooneelspel naar H e i b e r g (1865); De Noordsche Don Juan of
Kees Kregels liefdesavonturen. Ironisch-episch gedicht in zes zangen,
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onder het pseudoniem d e l i t e r a t o r E p i m e t h e u s (1868); Willem van Harpen's
leerjaren. Een novelle (1871); H.W. Longfellow. Een bloemlezing en waardeering
(1873); Eerzucht en liefde. Blijspel (1874); Eigen Schuld, holl.-ind. roman (2 dln.
1896). Ook was hij redacteur v.h. Aardrijksk. Weekbl. (alleen v.d. 1en jaarg. 1877).
Zuidema

[Brink, Barend ten]
BRINK (Barend t e n ), geb. 1 Nov. 1803 te Harderwijk, waar zijn vader J a n t e n B.
destijds rector van het Nassau-Veluwsch gymnasium was. Hij studeerde te Groningen
in de letteren en rechten en promoveerde in 1828 in eerstgenoemde faculteit op
een diss.: De lupo, lamiis et mormone, additis observationibus ad loca nonnulla ex
M. Tulili Ciceronis libro I de Legibus, kort daarna in de rechten op een diss.: De
hasta praecipue apud Romanos signo, imprimis justi dominii. Een drietal jaren
vroeger was hij, als lit. hum. cand., te Gent met goud bekroond om zijn antwoord
op een door de hoogeschool ald. uitgeschreven prijsvraag over de Wijsbegeerte
van Seneca. In 1828 tot rector der latijnsche school te Appingedam benoemd, bleef
hij die betrekking tot 1854 waarnemen; toen verhuisde hij naar Utrecht, waar hij tot
1864 als praeceptor aan het gymnasium werkzaam was. In dat jaar eervol ontslagen,
bleef hij hier nog een tiental jaren als privaatdocent wonen, doch vestigde zich in
1874 metterwoon te 's Gravenhage, waar hij 21 Jan. 1875 overleed. Hij was gehuwd
met H e n r i ë t t e A m a l i a G l a s i u s .
Mr. B. ten Brink schreef een groot aantal bijdragen in verschillende tijdschriften:
Mnemosyne; de Letterbode; de Kunstkronijk; Nederland; de Ned. Spectator enz.
Ook in het Utrechtsch Dagblad en in den Gron. Volksalmanak; vroeger als student
in den Gron. Studenten-almanak. Zeer belangrijk is zijn in 1867 met goud bekroond
antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door het Prov. Utrechtsch Genootsch.
v.K. en W.: Leven en Werken van Rijklof Michaël van Goens (Werken van het
Genootsch. 1869).
Zie: Ned. Spect. 1875, 42.
Zuidema

[Brink, Jan ten]
BRINK (Jan t e n ), geb. 15 Juni 1834 te Appingadam, overl. 19 Juli 1901 te Leiden,
zoon van den voorg. en H.A. Glasius.
In 1847 kwam hij op de latijnsche school. In die schooljaren vormden Dickens,
Scott, Sue en Dumas zijn lievelingslectuur. Als gedurende de kermis te Appingadam
de schouwburgtent van Ellenberger en Co. verscheen, leefde de jonge ten Brink
daar eenige dagen in een voor hem betooverende romantische wereld. Op zijn 19de
jaar trok hij naar de utrechtsche hoogeschool om er in vrij bekrompen
omstandigheden theologie te studeeren. Intusschen verhuisden ook zijn ouders
naar Utrecht, waar zijn vader leeraar aan het gymnasium geworden was. In 1855
woont de jonge student bij zijn ouders; hij had toen zijn propaedeutisch examen
achter den rug en begon zijn theologische studie onder Bouman, Vinke en ter Haar.
De colleges van Opzoomer over logica en metaphysica openden hem evenals
zoovelen zijner tijdgenooten een nieuwe wereld.
In 1856 had de litterarische faculteit der groningsche hoogeschool als prijsvraag
uitgeschreven een critisch-aesthetisch onderzoek over de dramatische werken van
Breero (Aesthetica instituatur disquisitio de operibus dramaticis Gerbrandi Adriaensz.
Brederode). In Augustus 1857 werd het antwoord van Jan ten Brink op deze vraag
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A.W. Bronsveld en geeft aan dit jaarboekje tusschen 1856-1860 verschillende
bijdragen. De eerste was Een speelschuld.
In 1857 werd hij candidaat, in 1859 doctorandus in de theologie. Intusschen was
het hem duidelijk geworden, dat hij voor de aanvaarding van een kerkelijk ambt
ongeschikt was. Zijn aanleg en karakter dreven hem in de richting van de
letterkundige kunst en geschiedenis. Hij dong nu, om aan de theologie te ontkomen,
naar de betrekking van huisleeraar bij den heer A.J.W. van Delden, chef van een
aanzienlijke handelsfirma te Batavia. Voor de aanvaarding van deze betrekking
werd hem de eisch gesteld, dat hij eerst den doctorstitel zou behalen. 12 Juni 1860
verwierf hij dien titel met een proefschrift Specimen historico-ethico-theologicum de
Diderico Volckertsen Coornhert. Hoewel er reeds sedert jaren een machtige aanarang
bestond om niet langer het latijn als de eenige officieele taal der wetenschap te
beschouwen, werd zijn verzoek om zijn dissertatie in het Holiandsch te schrijven en
te verdedigen geweigerd. Er verscheen echter in hetzelfde jaar een hollandsche
uitgave.
Na een kort verblijf in Londen vertrok ten Brink in Augustus 1860 door Frankrijk
naar Indië; ziekte dwong hem zijn reis eenigen tijd op Malta te onderbreken. Einde
1860 aanvaardde hij zijn betrekking bij den heer van Delden. Verschillende
belletristische werken danken we aan dit verblijf in Indië o.a. Op de grenzen der
Preanger (1861) en O.I. dames en heeren (1866). Reeds in Dec. 1861 moest hij
met den heer van Delden repatrieeren. De reis ging om de Kaap de Goede Hoop,
wat een bezoek aan St. Helena mogelijk maakte. In Juni 1862 werd hem door den
heer van Delden meegedeeld, dat hij op een andere wijze in het onderwijs zijner
kinderen wilde voorzien. Door den invloed van Bakhuizen van den Brink,
president-curator van het haagsche gymnasium, was t.B. zoo gelukkig onmiddellijk
als leeraar in de nederlandsche taal en letterkunde en de vaderlandsche
geschiedenis aan die inrichting benoemd te worden, welke betrekking hij in
September 1862 aanvaardde. Toen in 1864 de Hoogere burgerschool ontstond,
ging hij als leeraar aan deze inrichting over en doceerde daar bovendien ook nog
de vakken staatswetenschappen en statistiek. Van zijn letterkundig onderwijs ging
een groote kracht uit; zijn liefde voor de letterkundige kunst wist hij zijn leerlingen,
waartoe o.a. Isaak Esser, Marcellus Emants, Louis Couperus, Frans Netscher
behoord hebben, mee te deelen.
In den Haag kwam ten Brink tot zijn volle ontwikkeling als letterkundige en als
geschiedschrijver der letteren. Ook vormde hij zich tot een zeer geliefd causeur in
‘Oefening kweekt kennis’ en elders, en tot een geestig en geestdriftig redenaar op
congressen. 19 April 1884 werd hij benoemd tot opvolger van Jonckbloet als
hoogleeraar in de geschiedenis der nederlandsche Letterkunde aan de leidsche
universiteit, welk ambt hij 11 Juni 1884 aanvaardde met een rede over De
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze.
Tijdens zijn verblijf in den Haag huwde hij in 1866 met A n n a M a r i a v a n
Deventer.
In zijn haagsche periode zette hij zijn belletristisch werk voort o.a. in de volgende
romans en novellen: De schoonzoon van mevrouw Roggeveen (1871-3), Jeannette
en Juanito (1877), Het verloren kind (1879), De familie Muller-Belmonte (1880), Een
schitterende carrière (1881). Zij vonden succes bij het groote publiek van dien tijd;
zij getuigen van een nauwkeurige waarneming der
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werkelijkheid, maar tevens van vrees voor realisme. Fijne analyse van het gemoed
zijner helden moet men bij hem niet zoeken. Hij streeft naar kleur en gloed zonder
kunstmatige dramatische spanning; hij geeft burgerlijke comedie en is het best op
dreef, als hij den adel van het mensch-zijn kan doen bewonderen of zijn
verontwaardiging over schurkenstreken kan uiten. Tijdens zijn professoraat schreef
hij nog een paar aardige novellen, waartoe hem de letterkundige geschiedenis de
stof leverde, Jan Starter en zijn wijf en De Bredero's.
Hier naast verschenen verschillende bundels causerieën over zaken van den
dag, aankondigingen en kritieken over wat in het buitenland vooral op letterkundig
gebied verscheen o.a. Haagsche bespiegelingen (1871-75), Letterkundige schetsen
(1874), Causerien over moderne romans (1884), Verspreide letterkundige opstellen
(1888). Van 1891 tot 1901 verschenen in het dagblad de Telegraaf van ten Brink
feuilletons onder den algemeenen titel Uit de republiek der letteren. Deze zijn niet
herdrukt. De krantuitknipsels berusten echter in de Bibliotheek van de Mij. der Nederl.
Letterkunde. Dit alles is vlot geschreven, gezellig van toon, doch niet van vluchtigheid
en oppervlakkigheid vrij te pleiten. Een meer uitvoerige studie schreef ten Brink over
Bulwer Lytton (1873) en Emile Zola (1879). Ook verscheen een reeks historische
werken, voornamelijk over de fransche revolutie, o.a. Slachtoffers en Helden der
Fransche Revolutie; De opstand der proletariërs; Parijs tijdens de Terreur. De groote
verdienste van ten Brink zit in zijn werken over onze letterkundige geschiedenis; hij
heeft begrepen, dat om inzicht in onze letterkundige historie te krijgen het voor alles
noodig is, ze voortdurend in verband met de buitenlandsche letterkunde te
beschouwen, onder wier invloed ze geworden is. Hierdoor wordt geheel zijn methode
bepaald.
Van de studie over Breero, die den grondslag gelegd heeft voor onze kennis van
deze belangrijke dichterfiguur, verscheen een 2de geheel omgewerkte druk (1887-8)
in drie deelen. Het prachtwerk Onze hedendaagsche letterkundigen (1882-7) werd
bijgewerkt tot een Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de X I X de
eeuw (1888-9). Dr. Nicolaas Heinsius, een studie over de hollandsche
schelmenroman in de 17de eeuw (1885) en de Roman in brieven (1889) zijn mooie
voorbeelden van boven bedoelde methode, die de schrijver ook toepaste in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in 1897 geïllustreerd verschenen.
Zijn laatste werk, Romans in proza, bleef onvoltooid.
Zijn portret werd door D.J. Sluyter gegraveerd.
Zie: F. S m i t K l e i n e , Jan ten Brink in het derde deel van t e n B r i n k s Gesch.
der Noordnederl. letteren in de negentiende eeuw, 446 vlg. Aldaar ook de
bibliographie van ten Brink's werken, een en ander aangevuld in den 2den druk der
geschiedenis door T a c o d e B e e r . Verder Gids 1862, I, 143; 1872, II, 381; 1876,
II, 602; 1877, II, 194; 1879, IV, 355; 1880, III, 580; 1884, I, 196; 1885, II, 514; 1889,
IV, 565; 1893, II, 537; 1904, III, 534; B u s k e n H u e t , Litt. Fant. XI, 150; F r a n s
N e t s c h e r , Lastertongen (Amsterdam 1890); S t e l l w a g e n in het Leeskabinet
1895, II, 161; J. v a n d e n O u d e , Litt. Interludiën 135 en 237; N e t s c h e r in De
Hollandsche Revue 1896, 228; Dietsche warande XII (afl. 1); Eigen Haard 1901,
510; L a p i d o t h in Elsevier XXII, 580; T a c o d e B e e r in Noord en Zuid XXIV,
482; v a n D e y s s e l , Verz. Op-
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stellen II, 187 vlg., d e z ., Prozastukken 99 vlg., W. K l o o s , Nieuwere
literatuurgeschiedenis II, 180.
Prinsen

[Brinkman, Carel Leonhard]
BRINKMAN (Carel Leonhard), verdienstelijk boekhandelaar-uitgever, 10 Sept. 1820
uit nederigen stand te Amsterdam geb. en 30 Sept. 1881 ald. als man van aanzien
overl. Na reeds op 8-jarigen leeftijd zijn vader verloren te hebben en al vroeg van
school genomen te zijn, werd hij als leerling-bediende in den boekhandel der firma
Joh. Muller geplaatst. Hier, en later in de zaak van M.H. Schonekat e.a., deed hij
de liefhebberij voor boeken op, welke hem zijn leven lang is bijgebleven en die later
zijn naam in de boekenwereld zoo bekend heeft gemaakt. Leergierig van aard,
haalde de jeugdige bediende in de pakhuizen en winkels zijner patroons al spoedig
zijn te kort aan kennis in; zelfs leerde hij door eigen vlijt en inspanning oude en
nieuwe talen aan. Op ongeveer 25-jarigen leeftijd vestigde Brinkman zich op
bescheiden voet als boekhandelaar en uitgever in zijn geboortestad. Vooral voor
het onderwijs kocht hij op fondsveilingen bekende uitgaven aan: werkjes van v a n
Dale, Helge, Degenhardt, Hinse, Holst, Hakbijl, Prinsen,
Witkamp, Otterloo, Gleuns, Andriessen, Vethake, Vinet, van
W i e r i n g e n B o r s k i e.a. Bij nieuwe drukken wist hij telkens de rechte personen
te kiezen, die deze uitgaven op de hoogte van den tijd konden houden. Bij duizenden
werden Brinkmans schoolboeken jaarlijks over heel Nederland verspreid. Geruimen
tijd was hij ook de uitgever der werken van het Ned. Onderwijzersgenootsch. en
van die van het Ned. Aardrijksk. Genootschap. Naast onderwijs en opvoeding lagen
bouwkunst en werktuigkunde dezen uitgever wel het naast aan 't hart: getuige de
lijst zijner tijdschriften De Industrieel, onder redactie van v a n K o t e n : Kunst en
Industrie, onder redactie van S c h o r r e.a.; Voor alle takken van volksvlijt,
geredigeerd door S. B l e e k r o d e ; de Ingenieur, geredigeerd door A. H u e t e.a.;
het Tijdschrift voor Wis-, Natuur- en Werktuigkunde van A c q u o y e.a.; de
Bouwkalender door J.G. v a n G e n d t enz. Voorts gaf hij in die vakken en in
natuurwetenschappen werken in het licht van v.d. B r o e k , B r u t e l d e l a
Rivière, Coster, Harting, Gugel, Molkenboer, Springer, Vogel,
V o s m a e r enz. Op 't gebied van geschiedenis en aardrijkskunde wist hij aan zijn
zaak te verbinden auteurs als t e r G o u w , S c h e l t e m a , v a n R h i j n , K a n ,
P o s t h u m u s , S t a r i n g e.a. Op dat der godgeleerdheid en stichtelijke lectuur
vindt men in zijn fondslijst o.a. de namen van A d r i a n i , v a n H e y n i n g e n , v a n
M a n e n , v a n S e n d e n , T i s s c h e n d o r f f en R e i n h a r t . Maar des uitgevers
voorliefde was gelegen in zijn Geïllustreerde Encyclopaedie, voor welks leiding en
samenstelling hij den bekwamen en volhardenden A. W i n k l e r P r i n s had weten
te vinden (16 dln., 1869-1881; 3de dr. 1905-1913 bij de Uitg.-Maatsch. ‘Elsevier’).
Inzonderheid maakte Brinkman zich verdienstelijk door zijn zeer gewaardeerde
uitgaven van hulpmiddelen voor den boekhandel en van menig bibliografisch
geschrift. In zijn Naamlijst der boek-, plaat- en kaartwerken, ten behoeve van den
nederlandschen boekhandel uitgegeven, ‘heeft hij zichzelf een gedenkteeken
gesticht, aere perennius.’ Bedoelde Naamlijst (Amst. 1858), alphabet. gerangschikt,
begint met 1833 en eindigt met 1849, doch werd sedert aangevuld en voortgezet
door des uitgevers schoonzoon R. v a n d e r M e u l e n e.a.
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's Mans schrander inzicht in de eischen van het oogenblik schonk hem een hooge
mate van zelfvertrouwen, en de auteurs, wier medewerking hij placht in te roepen,
roemden als om strijd de onbekrompen loyaliteit, waarmee hij hun wenschen te
gemoet kwam. Eenvoud, nederigheid, en oprechtheid behoorden verder tot B.'s
deugden; hij was in één woord een sieraad van zijn stand. Daarbij een ‘self-made’
man in de beste beteekenis van het woord. Uitmuntend in schier alle afdeelingen
van den boekhandel, stond B. als hoofdcorrespondent, als debitant en als uitgever
altijd in de voorste rij, en waar het de bevordering van de belangen van den
boekhandel betrof, vond men hem steeds tot medewerking bereid en wist hij zoowel
door zijn bekwaamheid als door zijn liefde en toewijding schoone vruchten te behalen.
Jaren lang heeft hij, ook als lid van 't hoofdbestuur der Vereeniging ter bevordering
van de belangen des Nederl. boekhandels, hieraan zijn beste krachten gegeven.
Zijn portret werd door P.J. Arendzen gegraveerd.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 692.
Zuidema

[Brocardus, a S. Nicolao]
BROCARDUS a S. N i c o l a o , een pater Carmeliet, alleen onder zijn kloosternaam
bekend, geb. te Sittard, doceerde vele jaren als lector de theologie te Keulen in 't
convent zijner Orde en te Trier in de Martinus-abdij (der P.P. Benedictijnen). Hij
schreef: Dissertatio polemica de Primatu, iurisdictione, infallibilitate et superioritate,
tam in, quam extra Conc. generale Rom. Pont.; De Bulla ‘Unigenitus’ et nullitate
appellationis ad futurum Conc. (Trier 1719); Dissertatio de controversiis occasione
schismatis Quesnelliani exortis (Trier 1726); Theologia moralis (Keulen 1735);
Alphabetum morale, casibus conscientiae ord. alphab. elucidatum (Keulen 1739).
Zie: H a r t z h e i m , Bibl. colon. 365.
C. de Boer

[Bronchorst, Gerardus]
BRONCHORST (Gerardus), zoon van den leidschen hoogleeraar Everhardus
Bronchorst (zie l kol. 471) en Adelheid van Middelburg, werd onder het rectoraat
zijns vaders 10 Febr. 1604 als G e r a r d u s a B r o n c h o r s t L e i d e n s i s , oud
13 jaar, in het academisch album ingeschreven. Met zorg onder leiding van zijn
vader opgevoed, volbracht hij te Leiden zijn rechtsstudie. 19 Juni 1613 respondeerde
hij de Emptione et venditione; 22 Nov. 1618 disputeerde hij de Mutuo et Sc.
Macedon., waarna hij tot de promotie werd toegelaten. Deze had 24 Apr. 1620
plaats, nadat hij zich te 's Gravenhage bij den procureur Soutelande in de practijk
had geoefend. De veelbelovende jongeling, zeer geroemd door den vriend zijns
vaders Petrus Cunaeus, werd door dezen aanbevolen voor een professoraat in de
rechten en zedeleer te Harderwijk. 30 Mei 1628 werd hij daartoe benoemd. Dat hij
zeer voldeed, blijkt hieruit, dat in 1631 zijn benoeming gewenscht werd te Leiden.
De datum van zijn spoedig daarop gevolgd overlijden is onbekend.
Zie: Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 134 v.v., 140, 142, 143, 152; B o u m a n ,
Geld. Hoogeschool I, 68-71; P. C u n a e i et doctorum virorum ad eundem Epistolae
(Leidae 1725).
van Kuyk

[Bronckhorst, George van]
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BRONCKHORST (George v a n ), geb. te Keulen 30 April 1600, Jezuïet 2 Oct. 1616,
priester 28 Maart 1626, gest. 7 Aug. 1633 te Leeuwarden. Hij was een afstammeling
der adellijke Bronckhorsten, zijn vader was L a m b e r t u s v a n B r o n c k h o r s t ,
zijn moeder was een dochter van den drost van Harlingen, G e o r g e v a n
E s p e l b a c h . In 1630 richtte hij te Dokkum, waar sinds 1580 geen pastoor meer
aanwezig

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

175
was, de eerste Jezuïetenstatie op. Hij verbleef echter op het kasteel der familie
Peyma en bezocht vandaar uit de omliggende grietenijen. Ofschoon zwak van
gezondheid werkte hij onverdroten voort onder ontbering en tegenkanting. Te
Leeuwarden, waarheen hij zich ter genezing zijner ziekte begeven had, overleed
hij ten huize van Dr. van Campen, die zijn lijk naar de woning van jonkvrouwe Anna
van Espelbach, een tante van B., deed vervoeren. Het werd begraven in de
Dominikanerkerk in het familiegraf der Dekema's.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht IV, 100; V, 294; W.v.d. H e y d e n , Verhaal van de
Verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuwarden 1842) 104, 115.
Derks

[Brouwerius, Mr. Josephus]
BROUWERIUS (Mr. Josephus), ook genoemd d e B r o u w e r , zoon van D i r k ,
geb. te Gemert, overl. 1623, werd 1585 pastoor van St. Pieter te 's Hertogenbosch,
1593 rector der kapel te Boekel en 1600 pastior van Oss. Bij codicil van 20 Juni
1623 stichtte hij eene beurs voor geestelijke of wereldlijke studie.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-76) II, 256; III, 290; IV, 340;
V, 447 en v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III,
305.
Aug. Sassen

[Brug, Steffen Lambert]
BRUG (Steffen Lambert), geb. 10 Nov. 1807 en overl. 23 Oct. 1884, was eerst
hoofdonderwijzer te Koudum (gem. Hemelumer-Oldephaert) en sedert 1840 te
Harlingen, waar hij in 1853 tevens tot onderwijzer in de wiskunde aan de latijnsche
school werd benoemd. Hij was een der weinige ‘eerste-rangers’ uit den tijd der
schoolwet van 1806 en werd om zijn bekwaamheid algemeen geroemd. Behalve
een aantal lees- en leerboeken voor de verschillende vakken van het lager onderwijs,
gelegenheidsbrieven en ‘gedichtjes voor de jeugd’ ter gedenking van nieuwjaars-,
verjaringsdagen enz., schreef hij: Iets over het spelend onderwijs van J.H. Nieuwold
(1840); Vroeg rijp, vroeg rot; vroeg wijs, vroeg zot. Leesboekje voor kinderen, in
brieven en verhalen (1846); Volksnatuurkunde voor de hoogste klassen der lagere
school en voor huisgezinnen. Naar het Duitsch van D r . C r ü g e r (1857); Beknopte
natuurleer, afgeleid uit verschijnselen. Lees- en leerboek voor scholen en
huisgezinnen (1860); Het uitspansel. Leesboek voor de volksschool (1861);
Handboek der volksnatuurkunde, ten gebruike van onderwijzers (1862); Uitvindingen
ter bevordering van nijverheid en volkswelvaart. Leesboek voor de Ned. jeugd (1863)
en Iets ter verzachting van het gebrek aan hulppersoneel ter school enz. (1874).
Sommige dier boeken werden bij herhaling herdrukt. Eervol ontslagen en
gepensionneerd, vertrok Brug in 1875 naar de Langstraat in Noord-Brab., waar hij
op bovengenoemden datum te Vrijhoeve-Capelle overleed.
Zuidema

[Brugsma, Albert Lodewijk]
BRUGSMA (Albert Lodewijk), leeraar aan het gymnasium te Leeuwarden, geb. 17
Aug. 1819 te Groningen en overl. 14 Nov. 1858 in eerstgenoemde stad. Hij was de
oudste zoon van Berend Brugsma (I kol. 490) en C a r o l i n a L o u i s e d e
H o s s o n . Na het gymnasium zijner geboorteplaats te hebben afgeloopen, bezocht
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hij op verlangen zijns vaders de kweekschool voor onderwijzers te Haarlem, hoofd
P.J. Prinsen, legde met goed gevolg de examens voor den 3den en den 2den rang
af, verwierf daarbij de aanteekeningen voor schoolonderwijs in de nieuwe talen en
werd secondant van het instituut van Dr. H.J. Nassau te Assen. Zonder de colleges
der professoren gevolgd te hebben, behaalde hij in 1842 aan de groningsche
hoogeschool den
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graad van candidaat in de letteren en promoveerde in 1855 tot lit. hum. doctor op
een Specimen inaug. cont. Gymnasiorum apud Graecos descriptionem. Inmiddels
was hij in 1846 tot leeraar in de nieuwe talen aan bovengenoemd gymnasium
benoemd.
Brugsma was geheel een man van eigen studie, werkte verbazend veel, tot nadeel
zelfs van zijn gezondheid, en overleed op slechts 39-jarigen leeftijd. Geschriften
van zijne hand, behalve genoemde diss., zijn ons niet bekend.
Zie: Bijdr. Ned. gymn. 1859, 214.
Zuidema

[Brugsma, Frederik Carel]
BRUGSMA (Frederik Carel), broeder van den voorgaande, geb. 10 Nov. 1828 te
Groningen en overl. 23 Jan. 1862 ald. Hij ontving zijn opleiding aan de school zijns
vaders en werd later onderwijzer daaraan. Men heeft van hem: Eerste
wetenschappelijk onderwijs in de aardrijkskunde, voor scholen en zelfoefening
(1857; 6de dr. 1877); een Atlas van het Kon. der Nederlanden, zijn overzeesche
Bezittingen en het groothertogdom Luxemburg, met Statist.-, aardrijksk.- en
geschiedk. overzigten (1855; 3de dr. 1878) en Nederland en zijne overzeesche
Bezittingen voor school en huis. In 14 kaarten (6de dr. 1869).
Zuidema

[Bruining, Gerbrand]
BRUINING (Gerbrand), zoon van P e t r u s B. en F e d t j e A l b e r t s , geb. te
Gorredijk 28 Juli 1764, overl. te Leiden in 1833. Hij studeerde onder zijn vader, die
predikant was, en aan de latijnsche school te Leeuwarden; in 1779 werd hij als
student te Franeker ingeschreven, eerst in de letteren, later ook in de theologie. In
1784, toen hij zijn studiën zou beëindigen, verklaarde hij bezwaar te hebben om de
formulieren van eenigheid te onderteekenen. In 1785 werd hij rector te Joure, kort
daarna praeceptor te Harlingen; in dien tijd deed hij als ijverig patriot druk mede aan
de burgerwapening. In het begin van 1787 werd hij daarom luitenant der
Statenartillerie te Utrecht, maar reeds spoedig als kapitein der artillerie naar Friesland
teruggeroepen en te Makkum gedetacheerd. In 1787 hielp hij nog Muiden verdedigen;
na lange omzwervingen kwam hij ten slotte te St. Omer, waar hij zich bij de kolonie
van patriotsche uitgewekenen voegde. In 1789 kwam hij te Amsterdam terug, waar
hij zich voorbereidde voor het proponents-examen aan het Remonstrantsch
seminarie; in 1791 werd hij als zoodanig toegelaten. Na eerst in commissie gesteld
te zijn bij de gemeente Delft, werd hij in 1792 predikant te Bleiswijk, in 1796 te Berkel,
in 1803 te Nieuwkoop, in 1805 ook te Zevenhoven, in 1808 alleen aldaar. In 1811
nam hij zijn ontslag en vestigde zich te Leiden, waar hij in 1817 bibliothecaris der
Bibl. Thysiana werd en zich met letterkundigen arbeid onledig hield.
Bruining heeft zeer veel geschreven, vooreerst over het Oude Testament, de
gewijde en de oostersche geschiedenis, dan over taalkunde en aardrijkskunde,
eindelijk over geschiedenis. Van zijn vele geschriften hebben er weinige nog waarde.
Zijn studiën over de oude geschiedenis en de taalkunde (waarin hij Bilderdijk
bestreed) verschenen, voordat de groote ontdekkingen op dit gebied zijn gedaan.
Ook zijn historische werken zijn meer compilatiën dan zelfstandige studiën. Enkele
zijn te noemen: Beschrijving van een geschiedenis van het prinsdom Oranje en de
Oranjevorsten (Leiden, 1814), Bonaparte's laatste ondernemingen en derzelver
naaste gevolgen (Rotterdam 1815); België, het Luxemburgsche, Luik en andere
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bezittingen beschreven (Breda, 1815, herdr. Zaltbommel, 1830); Geschiedenis van
Nederland van de vroegste tijden tot op heden (Amsterdam, 1825,
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2 dln.); Nederlandsche synonymen, taalkundig en etymologisch behandeld
(Rotterdam, 1820, 2 dln.); Algemeen aardrijkskundig woordenboek (Rotterdam,
1823, 2 dln.). Bruining was bovendien medewerker aan Weiland's Nederduitsch
Taalkundig Woordenboek (Dordrecht, 1811) en aan tal van andere werken en
tijdschriften. Zijn belangrijkste, nog steeds voor de tijdsgeschiedenis waardevol
geschrift is zijn Herinneringen, met betrekking tot de omwentelingen in staat en kerk
gedurende zijn levensloop (Dordrecht 1830).
Zijn portret werd door T.C. Bruining gelithographeerd.
Zie: 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, 672
vlg; De Rem. Broederschap, 2de dr., 101, 128, 132, 181, 217, 229, 458, 477.
Brugmans

[Bruns, Joannes Theodorus Egbertus]
BRUNS (Joannes Theodorus Egbertus), geb. te Haaksbergen 14 Dec. 1806, overl.
te Rossum 1891. Hij voltrok zijne theologische studiën te Munster, waar hij 19 Aug.
1830 tot priester werd gewijd. Achtereenvolgens was hij als kapelaan werkzaam te
Rietmolen, Enschede, Vasse, Latterop, Pekela, Assen en Groningen. In Febr. 1843
werd hij pastoor te Kloosterburen, in Sept. 1849 te Vilsteren en in Juli 1854 te
Rossum. Hij was een niet onverdienstelijk componist en gaf uit: Cant-ama. Honderd
en tien gezelschaps- en gelegenheidsliederen en liedjes voor zangwijzen bij het
volk bekend, of getrokken uit de werken van Mozart, Haydn, von Weber enz. (Amst.
1869).
Zie: R ö r i n g , Kerkelijk en Wereldlijk Twente I, 211.
van der Heijden

[Brunsema, Mello]
BRUNSEMA (Mello), werd 1 Juli 1580 als M e l l o T h e o d o r u s , Dammensis, te
Leiden als student ingeschreven, verkreeg er 21 Mei 1585 den doctoralen graad in
de rechten na verdediging eener Disputatio ex l. unica, C. de Sententiis, quae pro
eo quod interest, proferuntur, welke zich op de leidsche universiteitsbibliotheek
bevindt. In Mei 1592 verzocht hij tot professor aldaar aangesteld te worden, en legde
een aanbeveling over van Prins Maurits, waarin gezegd wordt, dat hij een tijdlang
aan de Univ. van Helmstad ‘openbaerlick gedoceert’ had. 10 Oct. 1594 verzochten
eenige studenten in de rechten aan Curatoren, aan Brunsema, die private colleges
over de titels ‘de Regulis iuris’ en ‘de Verborum significationibus’ aangekondigd had,
op te dragen deze in 't openbaar te geven, maar Curatt. wezen dit van de hand.
Toen in 1596 een poging werd gedaan om tot oprichting eener hoogeschool- te
Groningen te geraken, werd hem voor den tijd van één jaar opgedragen om
voorlezingen over de Instituten te geven. Na 6 Juli van dat jaar eene Oratio pro nova
iuridica facultate Groningae instituta te hebben gehouden, ving hij den volgenden
dag zijn colleges aan. Die rede berust op de groningsche universiteitsbibliotheek,
waar zich ook zijne dictaten over de Instituten bevinden, die in 1620 aan de
bibliotheek werden geschonken. Gelijk bekend, is van het plan weldra moeten
worden afgezien en is door de oorlogstoestanden niet vóór een kleine 20 jaar later
tot opening der universiteit kunnen worden overgegaan.
Zie: W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Gron. Hoogeschool (Gron. 1864)
27; H. B r u g m a n s , Catalogus Cod. M.S. Univ. Gron. Bibl. (Gron. 1898) no. 73;
Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 28, 40, 45, 49, 54, 60, 65, 71 en 77; P.C.
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M o l h u y s e n , Bronnen Gesch. Leidsche Univ. I (R.G. Publ. 20) 41, 71, 75, 83,
173*, 462*
van Kuyk

[Bruyn, Christianus de]
BRUYN (Christianus d e ), ook wel B r u n i n g i u s , B r u n o n i u s . Geboren te
Utrecht, studeerde hij te Leuven. Hij was vriend en huisge-
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noot van Justus Lipsius. Niet alleen was hij bekwaam in de grieksche en
hebreeuwsche taal, maar beoefende ook de dichtkunst en schreef vele epigrammen.
Hij gaf uit: Breviarium Philosophiae Barbaricae, tegelijk met het werk van denzelfden
inhoud van Otto Heurnius.
Zie: V a l . A n d r . Bibl. Belg. 133; B u r m a n , Traj. Erud. 34; F o p p e n s , Bibl.
Belg. 169.
van der Heyden

[Bruyn, Mr. Pieter de]
BRUYN (Mr. Pieter d e ), B r u y n , B r u n u s , uit aanzienlijk leidsch geslacht, waarvan
verschillende leden met eere genoemd worden, studeerde sinds 1488 aan de
universiteit te Orleans in de rechten, werd, in zijn vaderstad teruggekeerd, in 1494
vicaris van St. Andries in de St. Pancraskerk te Leiden, daarna kanunnik en sinds
1518 deken van het kapittel van St. Pancras. Hij wordt genoemd als ‘vir singulari
eruditione et doctrina, legumque et canonum longe peritissimus.’ Zijn zegel komt
voor onder een charter van 1502 (kapittelarchief, Reg. 1477). Van dezelfde familie:
H e n d r i k B r u y n , geroemd wegens zijn buitengewone vroomheid, volgeling van
Geert Groote, fraterheer te Deventer, later te Zutfen, waar hij in den aanvang der
15e eeuw stierf, begraven wordende in de St. Walburgskerk aldaar. Verder: F r a n c o
W i l h e l m i B r u y n , van 1460-1480 deken van Naaldwijk. In de matrikel van Keulen
en Rostock komen in de 15e eeuw onderscheiden leden der familie voor.
Zie: G. D u m b a r , Analecta (Davent. 1719) I, 12 v.v.; J.G. d e H o o p S c h e f f e r ,
Gesch. der kerkhervorming in Nederland, 33; Bijdragen Bisdom Haarlem XI, 202;
XXV, 104; H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univ. Köln, I, 265, 307; A. H o f m e i s t e r ,
Matrikel der Univ. Rostock, I, 228.
van Kuyk

[Bruyns, Pieter]
BRUYNS (Pieter) of B r u y n s z , landmeter vermoedelijk te Leiden, vervaardigde
Mei 1582 een kaart van een duin bij Noordwijkerhout, in 1583 van duinen bij
Overveen, 2 Juli 1587 van landen wederom onder Noordwijkerhout, Jan. 1589 van
perceeIen onder Hillegom en in 1590 met Jan Pietersz. Dou (II kol. 406) een
Chaartboek van alle de landen op de Sleet gelegen (aan Y en Haarlemmermeer).
Het laatste heeft men van hem een kaart van een stuk land, waarschijnlijk onder
Warmond (Oct. 1591). De kaarten berusten op het archief van Rijnland of op het
Rijksarchief
Zie: H i n g m a n , Invent. II ('s Grav. 1871) no. 55, 66, 2267, 2298, 2316).
de Waard

[Brynck, Gerard then]
BRYNCK (Gerard t h e n ), in de 15e eeuw, als klerk der utrechtsche diocese,
openbaar keizerlijk notaris en later secretaris van bisschop David van Bourgondië.
Van zijn hand berust in het archief der bisschoppen (Catalogus van S. M u l l e r
o

F z ., n . 248) een Diversorium, bevattende een groot aantal utrechtsche stadskeuren
en formulieren, in gebruik bij de geestelijke en wereldlijke rechtspraak te Utrecht,
benevens tal van andere gerechtelijke stukken. De inhoud en historische waarde
daarvan zijn beschreven door: S. M u l l e r F z ., De Middeleeuwsche Rechtsbronnen
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der stad Utrecht (Oude Vad. Rbr. I: 3) Inl., 386. Een advies van hem over leenrecht
in: Versl. O. Vad. Rbr. I, 76.
van Kuyk

[Bucerus, Gerson]
BUCERUS (Gerson), was Vlaming van afkomst, maar is vermoedelijk in Engeland
geboren; hij stierf 7 Aug. 1631 te Leiden. Zijn grootmoeder ging in 1562 tot de zijde
der Hervorming over en nam toen - niettegenstaande ze reeds 72 jaar oud was de wijk naar Sandwich in Engeland, waar destijds haar zoon predikant bij de
nederduitsche vluchtelingenkerk was. Deze, J a -
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c o b u s B u c e r u s (B u u s e r e , B u y s e r e , d e B u z e r e ), geb. te Hoonegem
bij Hazebroeck in Vlaanderen, was - waarschijnlijk tot 1560 - Augustijnermonnik te
Yperen. Gereformeerd geworden, vond hij eind November van dat jaar via
Nieuwpoort schuilplaats te Londen, na een moeilijke reis: om verandering van wind
moest het schip, waarin hij den overtocht zou maken, kort na uitvaart weer te
Duinkerken binnenvallen; waarop Bucerus, op verlangen van den schipper aan wal
gegaan en zijn intrek hebbend genomen, in de herberg ‘de Wilde Zee’, maar
nauwelijks het lot ontkwam van een tweetal meereizende geloofsgenooten, die
gevangen werden genomen en 18 Apr. 1561 ter vuurdood werden veroordeeld.
Sept. 1561 ging hij van Londen - waar hij toen reeds eenigen tijd had geproponeerd,
1 Apr. deed hij het voor het eerst - naar Sandwich. Tijdens de moderatie in 1566
bevond hij zich in Vlaanderen. 28 Juli preekte hij bij Poperinghe te Abeele; 4 Aug.
op Clarenblik; 11 en 12 Aug. op de markt te Cassel; 13 Aug. te Bailleul, waar hij
daarna ook de bestorming van het klooster van St. Antonius bijwoonde, evenals
omstreeks denzelfden tijd ook te Steenvoorde de plundering van dat van St.
Laurentius. Ook te Hazebroeck, Hagedoorne, Hondschoote, Beenkensmuelen en
Meessene of Messines predikte hij in die periode; zich tegelijkertijd in die omgeving
destijds bezig houdend met de verzameling van gelden, zoowel voor de onderneming
van Jan Denijs, die met de nederlaag te Watreloos eindigde, als voor het aanbod
aan den koning van drie millioen gulden, om daarvoor dan de vrijheid te verkrijgen.
Begin 1567 stond hij Brederode een tijdlang bij in de voorbereiding van diens
veldtocht. Na de mislukking daarvan te Oosterweel week hij opnieuw, via Amsterdam,
naar Engeland uit; en bleef van toen tot aan zijn dood, in Juni 1572 (dat de overheid
hem in 1574 nog van haar pardon uitsloot was dus wel heel overbodig) te Sandwich
werkzaam. 24 Aug. 1561 trad hij te Londen in 't huwelijk met C a t a l i n a R a e d t s .
De uit dit huwelijk geboren Gerson B. liet zich 28 Apr. 1583 te Leiden inschrijven
als student. 4 Juni 1586 liet hij zich overhalen om te Sandwich voor eenigen tijd den
predikant daar hulp te gaan verleenen; eenige ervaring had hij toen in het preeken
reeds opgedaan. 28 Mrt. 1588 werd hij - op voorwaarde dat hij, als Vlaanderen hem
noodig had, vrij zou wezen om een beroep daarheen te volgen - predikant te Veere
in Zeeland, wat hij tot zijn dood is gebleven, niettegenstaande in 1615 Leiden en in
1619 Vlissingen hem beriepen. Slechts een deel van dien tijd echter heeft hij actieven
dienst gedaan. Om zijn buitengewone bekwaamheid in oudheidkunde en
Hebreeuwsch werd hij door de dordtsche Synode van 1618/19 aangewezen voor
de vertaling van het Oude Testament. Nadat de magistraat en de kerkeraad van
Veere daartegen veel bezwaren hadden ingebracht (Bucerus was zeer gezien,
zoowel in al de zeeuwsche kerken als in zijn eigen gemeente) ging hij Aug. of Sept.
1626 eindelijk toch in opvolging dier benoeming naar Leiden, waar hij 5 Mrt. 1628
ten tweeden male, nu honoris gratia werd ingeschreven. Een zuster van hem, te
Sandwich geboren, huwde met Ds. Leonard Moyart. Hij zelf trouwde - in tweede
huwelijk - in 1623 te Veere met W i l l e m i j n t j e B e z a r , weduwe van Job Florisz.
Van zijn zoons studeerde J a c o b u s (geb. 1599 te Veere, ingeschreven te Leiden
20 Nov. 1634) in de theologie en J o s i a s (geb. 1605) in de medicijnen.
Behalve door een Grieksch gedicht op het
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huwelijk van Hugo de Groot en Maria van Reigersberg, verwierf Gerson Bucerus
zich als auteur eenige bekendheid door zijn, in 1618 te Middelburg naamloos
verschenen: Dissertatio de gubernatione ecclesiae maximeque de Presbyterio et
Episcopatu, praecipuas huius argumenti controversias placide pertractans, amica
collatione instituta cum doctissimi clarissimique viri D. Georgii Downami, S.
Theologiae doctoris, concione quondam de hoc eodem subjeeto Anglice edita, nunc
vero in Latinum sermonem versa, non contentionis studio, sed justae defensionis
causa ad veritatis illustrationem suscepta. Op zichzelf was dit boek niet zoo
belangrijk, al vond het veel waardeering - reeds in 1634 verscheen er een 4e druk
van - maar het kreeg een bijzonder gewicht door dat het de ontevredenheid gaande
maakte van koning Jacobus I van Engeland, omdat deze van het erin verworpen
stelsel van episcopale kerkregeering niet het minste kwaad kon hooren. In verband
daarmee kwam de schrijver - niettegenstaande de zeeuwsche Synode het met
beslistheid voor hem opnam - zelfs in een heel moeilijk parket. Langs diplomatieken
weg werd geeischt, dat hij naar Engeland zou komen om zich te verontschuldigen.
Naar het schijnt is hij er echter afgekomen met een reis naar het prinselijk hof te
Delft, en met het schrijven van een brief met nadere verklaring van zijn standpunt.
Andere brieven van hem, in een op 't oogenblik verloren bundel, vermeldt P.J.
P r o o s t , Jodocus van Lodenstein (Amst. 1880) 71.
Zie: F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Middelb. 1890) in voce; N.
H i n l o p e n , Historie van de Nederlandsche Overzettinge des Bijbels (Leiden 1777)
74, 75, 95; E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux dans la Flandre Maritime
(Brux. 1876-1884) I, 34, 53-55, 111, II, 107, III, 248; Kerkhistorisch Archief 1862,
402-416; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 154; Geschiedenis der Martelaren
(Doesburg 1883) 638; F.W. C u n o , Franciscus Junius der Aeltere (Arnhem 1868)
392; H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming te Brugge II (Rotterd. 1856) 234, 289;
d e z ., De Kerkhervorming in Vlaanderen (Amsterd. 1891) register in voce; d e z .
e n J.H. v a n D a l e , Bijdragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis ... van
Zeeuwsch Vlaanderen II (Middelb. 1857) 276; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae
Londino-Batavae Archivum (Cantabr. 1889, 1897) II en III, registers in voce; J.W.
t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766) register in
voce; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908)
register in voce; Werken der Marnixvereeniging, S. III, D. I, 43; P.J. W y m i n g a ,
Festus Hommius (Leiden 1899) register in voce.
van Schelven

[Bucquoy, Jacob de]
BUCQUOY (Jacob d e ), geboren te Amsterdam, 26 October 1693, reisde veel, werd
in 1719 aangenomen in dienst van de Oostindische Compagnie als landmeter en
kaartenmaker. 4 Maart 1720 kwam hij aan de Kaap, werd er belast als Ingenieur
met het toezicht op de sterkte, die te Delagoabaai werd gebouwd; 12 Febr. 1721
vertrok hij en kwam 3 Maart ter plaatse. In gebied met zeer ongunstig klimaat werd
de sterkte aangelegd, waarbij veel werkvolk stierf. In 1722 namen engelsche
zeeroovers het fort en voerden de Bucquoy, die er opperhoofd was, mee, benevens
enkelen van diens volk. Na een lang kruisen landde men op de westkust van
Madagascar. Drie jaren lang moest de Bucquoy er aan land blijven en na veel
rampspoeden slaagden de Nederlanders er in in een klein eigengebouwd vaartuig
naar Mozambique te zeilen. De weinigen, die nog in
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leven waren, werden naar Goa overgevoerd, waar eindelijk een nederlandsch schip
de Bucquoy opnam. Zoo kwam hij in 1725 te Batavia, vond er een onbelangrijken
werkkring bij het belastingwezen en gaf les in de wiskunde om behoorlijk aan de
kost te komen. In 1731 werd hij als boekhouder naar Ligor, op Siam's oostkust,
gezonden, klom op tot resident, vroeg en verkreeg ontslag en kwam in 1735 in
Nederland terug; te Haarlem wonend verdiende hij met lesgeven zijn brood.
Hij schreef: Aanmerkelijke ontmoetingen in de zestienjaarige Reize naar de Indien
gedaan door Jakob de Bucquoy, waar achter gevoegd is Bijvoegsel behelzende
bedenkingen betreffende de onderhouding en bestiering der Goddelijke werken,
enz. (Haarlem 1744, 4o. met pl. 2e druk Haarlem 1757. 4o., derde druk Amst. 1769.
4o. Duitsche vertaling ervan te Leipzig in 1771 in 12o.). De tweede en volgende
drukken voeren den titel: Zestienjaarige Reize naa Indiën door Jakob de Bucquoy.
De Waterwereld, beschouwd, en de bijzonderheden langs de kusten aangewezen
ten nutte der koopvaardij en Zeevaart; bijzonderlijk voor de Oost en Westindise
Handel; beginnende met de Rhee van Texel. (Amst. 1752. 4o).
Zijn portret is door Cornelis van Noordt naar het leven geteekend en in prent
gebracht (1758) 4o.
Zie: Biogr. Univers.; de Navorscher I, 257, 375; II, 352; Algem. Konst- en
Letterbode 1851, II, 290 en 291; G o d é e M o l s b e r g e n e n V i s s c h e r , ZuidAfrika's geschiedenis in beeld (Amst. 1913); G e o . M c . C a l l T h e a l , History
of South- Africa (London 1897) I, 447.
Godée Molsbergen

[Burg, Pieter van der]
BURG (Pieter v a n d e r ), 16 Jan. 1808 te Vlaardingen geb. en 19 Maart 1889 te
Nijmegen overl. Door eigen inspanning werkte hij zich tot onderwijzer op,
achtereenvolgens den 4den, den 3den, den 2den en den 1sten rang verwervende,
was als ondermeester werkzaam te Haastrecht, Vlaardingen en in den Haag en
werd in 1834 tot hoofdonderwijzer te Gorinchem benoemd, waar hij weldra ook tot
docent in de wiskunde en de nieuwere aardrijkskunde aan de latijnsche school werd
aangesteld. In 1850 zag hij zich tot leeraar in de wis- en natuurkunde en in de
aardrijkskunde aan het gymnasium te Nijmegen benoemd en, toen aldaar in 1865
een hoogere burgerschool werd opgericht, werd van der Burg tot leeraar en
onderdirecteur dier inrichting en tevens tot leeraar en directeur der daaraan
verbonden burgeravondschool benoemd. ‘Vooral deze laatste betrekking bezat zijn
warme liefde; zij bracht hem in nauwe aanraking met de kinderen des volks, waarvoor
de eenvoudige man zijn leven lang zoo oprecht is blijven voelen.’
Bijzonder veel heeft van der Burg te Nijmegen ook voor de daar bestaande
vereeniging ‘Physica’ gedaan, waarvan hij naar aller oordeel het meest werkzame
lid was. Voorts was hij meer dan 25 jaren een zeer ijverig secretaris van het
nijmeegsche departem. der Mij. tot Nut. v. 't Algemeen. Van beide vereenigingen
werd hij later uit erkentelijkheid voor de door hem bewezen diensten tot eerelid
benoemd. Tevens was de altijd werkzame man sedert 1863 een reeks van jaren
schoolopziener in het 10de district van Gelderland.
Zijn echtgenoote, M a r g . K i n d t , met wie hij in 1835 getrouwd was, overleed
acht jaar vóór hem. Vier kinderen waren uit hun echt gesproten.
Van v.d.B.'s geschriften noemen wij: Belangrijke onderwerpen uit de natuur- en
werktuigkunde; een leesboek voor de scholen, 2 stukjes (1841; 5de dr. 1862); Eerste
grondbeginselen der natuurkunde, strekkende tot leesboek voor alle standen (1847;
5de
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182 dr. 1882), en G a n o t s Leerboek der proefondervindelijke en toegepaste
natuurkunde (1859; 3de dr. 1882). Verder ontwierp hij een Schoolkaart van
Nederland, een Wereldkaart in twee halfronden, eveneens voor schoolgebruik, en
schreef hij een groot aantal opstellen van populair-wetenschappelijken aard in het
Album der Natuur en andere tijdschriften.
Zie: Volksalm. der Maatsch. Tot nut v. 't Alg. 1890, 1-22.
Zuidema

[Burman, Peter]
BURMAN (Peter), B u r m a n n u s , B o e r m a n n u s , zoon van H e r m a n , koopman
en lid der vroedschap te Keulen, is in 1577 in genoemde stad geboren; gest. 1630
te Emmerik. Na te Heidelberg - waar hij zich 17 Jan. 1599 liet inschrijven - te hebben
gestudeerd, werd hij eerst predikant te Stromberg; later (vermoedelijk in Juli 1609)
als opvolger van Gaspar van der Heyden Jr., bij de hollandsche kerk t e Frankenthal,
in welker doopboek zijn naam reeds 4 Dec. 1603 onder die van de doopgetuigen
voorkomt. Toen in 1627 die gemeente verstrooid werd, vestigde hij zich te Leiden.
Jan. 1628 werd hij vandaar naar Emmerik beroepen, ten gevolge waarvan hij zijn
laatste levensjaren toen in die stad heeft doorgebracht.
Burman is twee keer getrouwd: 13 Juni 1604, in de Matenakerk te Wesel met
A n n a M a r i a B r u c h h a u s e n (B r o e c k h u y s e n );latermetJ o s i n a B a l d e ,
een dochter van Franciscus, koopman uit Nieuwkerken in Vlaanderen. Uit het eerste
huwelijk werden geboren: H e s t e r , gedoopt 1 Apr. 1611; J a n n e k e n , 11 Oct.
1612; P e t r u s , 30 Aug. 1614; S u s a n n a , 3 Juni 1617, allen te Frankenthal. Uit
het tweede: Jan. 1628 te Leiden, de bekende Franciscus, later hoogleeraar te
Utrecht, en een dochter M a c h t e l d , later in 't huwelijk getreden met den
burgemeester van Hanau, Carolus Behagel.
Een brief uit het jaar 1619, door Burman aan Johannes Brant te Wezel gezonden,
bevindt zich in de verzameling brieven aan laatstgenoemde in het Wezeler archief.
Zie: J.G. G r a e v i u s , Orationes (Delft 1721) 332-334; Zeitschrift des Bergischen
Geschichtsvereins IV, 205; Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins Juli
1911, 28; A. v a n d e n V e l d e n , Registre des baptêmes de l'église Réformée
Néerlandaise à Frankenthal (Bruxelles 1911) passim; T o e p k e , Die Matrikel der
Universität Heidelberg (Heidelb. 1884-1907) II sub 17 Jan. 1599; en Monatshefte
für rhein. Kirchengeschichte 1911, Heft 6, dat ik echter niet heb kunnen raadplegen.
van Schelven

[Burnier, Guillaume Alexandre]
BURNIER (Guillaume Alexandre), geb. 19 Febr. 1814 te 's Gravenhage en overl.
ald. 30 Juni 1861. Hij ontving zijn opleiding aan de school der Maatsch. tot Nut v. 't
Alg. in zijn geboorteplaats en bekwaamde zich hier verder voor het onderwijs. Zijn
ouders waren afkomstig uit Zwitserland (Pays de Vaud). In 1837 gehuwd met F.L.W.
R o u s s e a u d u C r o i s s i , richtte hij drie jaar later in den Haag een zoogenaamde
bijzondere schooI der 2de klasse (dag- en kostschool) op, die weldra tot grooten
bloei kwam en gemiddeld 300 leerlingen telde, waarvan een 40-tal intern. Toen de
latere koningin der Nederlanden, prinses Sophie, sedert 1839 gemalin van den
toenmaligen prins van Oranje, iemand zocht, die haar les kon geven in het
Nederlandsch, werd B. haar daartoe aanbevolen. Tot 1860 heeft de school van B.
bestaan; toen werd zij opgeheven.
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Als schrijver is Burnier o.a. bekend door Premiers éléments de la grammaire
française à l'usage
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des écoles (1853; 4e éd. 1871) en door de door hem bezorgde herdrukken van de
Nouvelle grammaire française en de daarbij behoorende Exercises van N o e l en
Chapsal.
Zuidema

[Busco, Gerardus de]
BUSCO (Gerardus d e ), noemt zich leerling van Johannes Hatten, procurator van
het Heer-Florenshuis te Deventer. Met P e t r u s T r a j e c t i beschreef hij diens
leven in de Vita D. Johannis Hatten, collecta et conscripta per venerabiles Fratres
P e t r u m T r a j e c t i e t G e r a r d u m d e B u s c o discipuloseius (Gedr.D u m b a r ,
Analecta, I, 179 vlg.) Daar Johannes Hatten in 1483 procurator van het
Heer-Florenshuis te Deventer werd en in 1485 sticrf, moet Gerardus de Busco ook
in dezen tijd worden gesteld. Van zijn leven is niet meer bekend dan het weinige,
dat uit de genoemde Vita blijkt.
Zie: D e l p r a t , Verh. over de Broederschap van Geert Groote, 2e dr., 69, 170;
A c q u o y , Het klooster te Windesheim, II, 229.
Brugmans

[Busco, Ludovicus de]
BUSCO (Ludovicus d e ), L. v a n d e n B o s c h , werd als L. d e B u s c o d e
K a n onder het rectoraat van Johannes de Novolapide (1395-96) te Keulen
ingeschreven, werd daar magister artium en kwam in 1400 te Heidelberg. Hier werd
hij 29 Oct. van dat jaar als keulsch magister tot de faculteit der vrije kunsten
toegelaten en trad hij als regens dier faculteit op. Te Heidelberg legde hij zich
inmiddels op de rechtsstudie toe, verwierf er achtereenvolgens den graad van
baccalaureus (1404), licentiaat en eindelijk van doctor in de rechten. In 1405 en
1423 was hij rector der universiteit, in 1422 vice-rector. Sedert 1427 las hij de nova
jura, d.w.z. het romeinsche recht. Hij bezat een kanonikaat te Maastricht.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 66; G. T o e p k e , Matrikel der Univ.
Heidelberg I en II, register; J.F. H a u t z , Gesch. der Univ. Heidelberg I (Mannheim
1862) 291.
van Kuyk

[Buscoducensis, Nicolaus]
BUSCODUCENSIS (Nicolaus), S y l v a d u c e n s i s , B u s c h , B u s c h e n d o r f ,
B o s c h e n d o r f , B u s c h e n d o r p , of C l a i s s v a n d e n B o s c h e , ook
B r a u k h o f en B r u c h h o f e n , geb. 1478 te 's Hertogenbosch, gest. vóór 21 Oct.
1553 te Blankenburg in den Harz. Na een zorgvuldige opleiding te hebben ontvangen
- in 1503 was hij reeds baccalaureus in artibus - trad hij als docent op. Eerst te
Leuven. Daarna, omstreeks 22 Sept. 1519, te Bazel. Eindelijk aan de latijnsche
school te Antwerpen. Voor 't aanvaarden van laatstgenoemde positie schijnt hij nog
te zijn gepromoveerd en zich tevens tot priester te hebben laten wijden. Reeds zeer
kort na zijn openlijk optreden vestigde hij de aandacht der kerkelijke autoriteiten op
zich, door zijn grondige hervorming van het onderwijs en zijn scherpe critiek op het
monnikenlatijn. Toen het daarbij echter zelfs niet bleef, en zijn humanisme - vooral
door het lezen van E r a s m u s , De libero arbitrio - voor een reformatorische neiging
plaats maakte, zoodat hij 't waagde het afkeurend vonnis der leuvensche faculteit
over de geschriften van Luther te veroordeelen, zag hij zich weldra vervolgd. Vooral
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op aanstoken van den inquisiteur Nicolaus Baccham de Egmonda (I kol. 206), werd
hij 9 Febr. 1522 ontboden voor de inquisitie en in een klooster gevangen gezet. Hij
slaagde er echter in te ontvluchten en trok daarop naar Bazel, waar hij - 't was toen
zomer 1522 - Konrad Heresbach ontmoette en door bemiddeling van Erasmus
professor in 't Grieksch en Latijn is geworden. Nadat - mede door diens
tusschenkomst - kort daarop Paus Adriaan VI het tegen hem hangende proces had
vernietigd, keerde hij eind 1523 echter reeds weer naar de Nederlanden terug.
Volgens
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C l e m e n bekleedde hij van toen tot 1528 het rectorale ambt aan de schola trilinguis
te Doornik en had als zoodanig ook nog Andreas Hyperius onder zijn leerlingen.
Volgens K r a f f t echter had hij tot aanvaarding dier betrekking wel aanvankelijk het
voornemen; maar zou van de uitvoering toch niets gekomen zijn, omdat de oprichting
der school in kwestie mislukte. Hetzij dan echter in 1528, hetzij reeds in - dit beweert
K r a f f t - 1525, in allen gevalle vond hij daarna weer een betrekking aan de latijnsche
school te Bremen. Althans voor korten tijd; want zijn werkkring daar beviel hem
maar weinig, zoodat hij hem na een paar jaar maar opgaf.
Na een aantal jaren ambteloos te hebben voortgeleefd, deels te Bremen,
ondersteund door zijn vrienden, deels te Wittenberg - waar Melanchton hem dan
het noodige verschafte - vond hij 1540 weer werk, toen hij (op voorspraak van
Melanchton bij hertog Willem van Kleef en van Heresbach bij den burgemeester
Wessel van Bert) Donderdag na Jacobi (29 Juli) van dat jaar de leiding aanvaardde
van de latijnsche school te Wezel, tegen een jaarlijksche bezoldiging van 50
goudguldens. Echter liet hij zich daar al spoedig meer met kerkclijke dan met
schoolzaken in, waarom de Raad hem 23 Juni 1543 van de zorg voor de laatste
onthief en (nadat hij nog eens een tijdlang te Bremen in otio had geleefd) aanstelde
tot superintendent, belast met het toezicht op heel het schoolwezen der stad, en op
alle predikanten en hulppredikers. In die kwaliteit heeft hij zich toen met name zeer
beijverd voor de oprichting eener Universiteit, van welke echter toch niets is gekomen.
doordat Karel V in een edict, 7 Maart 1544, zijn nederlandschen onderdanen
uitdrukkelijk het bezoek daarvan verbood. Tevens is zijn optreden aldaar van belang
geweest, doordat hij de, Lutherschgezinde, belijdenis heeft opgesteld, welker
onderteekening de voorwaarde was, waarop de raad in het jaar 1545 de uit de
Nederlanden zich aanmeldende vluchtelingen wilde opnemen, en die de oorzaak
is geworden van al de moeilijkheden die zich later in die stad hebben opgedaan.
Toen in 1548 het Interim werd afgekondigd, weigerde Buscoducensis zich daaraan
te onderwerpen. Dientengevolge de stad moetend verlaten, vond hij toen vriendelijke
opname bij graaf Christoffel van Wurtemberg en vestigde zich te Bremen. Vandaaruit
deed hij in 1549 en 1550 moeite om als opvolger van den toen naar Engeland
vertrokken Johannes a Lasco te worden aangewezen voor de Superintendentuur
van Oostfriesland; maar door het krachtig protest dat deze daartegen deed hooren.
trad hij ten slotte toch terug. Eindelijk hielp Christoffel van Wurtemberg hem aan de
predikantsplaats te Blankenburg in den Harz - 28 Mei 1550 was hij nog te Bremen
- die hij verder tot zijn dood heeft vervuld.
Geschreven heeft Buscoducensis alleen - onder den schuilnaam N i c o l a u s
Q u a d u s S a x o - een paar pamfletten tot ondersteuning van Erasmus' satirieken
veldtocht tegen de leuvensche en keulsche theologen. Ze zijn te vinden in den
bundel: Flores sive Elegantiae ex diversis libris Hochstrati ... Epistola elegans et
docta de Memorabilibus Predicatorum et Carmelitarum etc. Tevens heeft hij - blijkens
den titel - een aandeel gehad in de tot standkoming van Complures L u c i a n i dialogi
a D e s i d e r i o E r a s m o Rotterdamo ... in latinum conversi et a N i c o l a o
B u s c o d u c e n d i illustrati. Additis fabularum et difficilium vocabulorum
explanationibus (Antw. 1521). Vermoedelijk ook reeds een druk in 1518.
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Dezelfde, of een andere uitgave: L u o i a n i Dialogi aliquot per D e s . E r a s m u m
versi ac a N i c . B u s c o d u c e n s i ... explanati (Antv. 1527, ex. te Parijs; Antv.
1530, ex. te Leiden) en met nagenoeg gelijkluidenden titel een druk van hetzelfde
jaar te Parijs (ex. Stadtbibliothek Metz, zie Jahresbericht Kön. Bibl. Berlin 1911/12,
58). Eindelijk heeft hij ook voor den druk gezorgd van M a r t i n u s D o r p i u s , Oratio
de laudibus (Bazel 1525); M a r t i n u s D o r p i u s , Oratio in praelectionem
epistolarum divi Pauli (Bazel 1520) en R i c h a r d u s v a n S t . V i c t o r ,
Commentarius in Apocalypsin (1514).
Zijn broeder of zoon H e n d r i k u s B u s c o d u c e n s i s , B r u c h h o f e n ,
B r u c h h o f , B r o c k h o f , gest. 9 Nov. 1576 is een tijdlang Deensch hofprediker
geweest, omstreeks het jaar 1553 en vervolgens; en heeft in die kwaliteit een hoofdrol
gespeeld in de liefdelooze bejegening, die in dat jaar zijn regeering aan de uit
Engeland zich om toevlucht aanmeldende nederduitsche vluchtelingenkerk van
Londen heeft aangedaan. Een dochter, A n n a v a n B r u g h o f , stierf 1552 te
Wittenberg.
Beide mannen, zoowel Hendrik als Nicolaas hebben met Melanchton
correspondentie gevoerd. Brieven van laatstgenoemden zijn nog over: aan Nicolaas
uit de jaren 1543, 1546 en 1547; aan Hendrik uit 1555, 1556 en 1557. Verdere
correspondentie van Hendrik in J o h a n n e s T i m a n n u s , Farago Sententiarum
(Frankf. 1555).
Zie: O. C l e m e n , Johann Pupper van Goch (Leipziger Studien aus dem Gebiet
der Geschichte II, 3) (Leipzig 1896) 278-282; Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIV
(1903) 416-429; XXXI (1910) 321; Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins
XXVI (1890) 213-225; Monatschrift für rheinisch-westfälische Geschichtsforschung
und Alterthumskunde II (1876) 224-231; A. W o l t e r s , Reformationsgeschichte der
Stadt Wesel (Bonn 1868) register in voce; Neue Mitteilungen aus dem Gebiete
historisch-antiquarischer Forschungen I (1835) 127 vv.; A.A. v a n S c h e l v e n , De
Nederduitsche Vluchtelingenkerken der 16e eeuw ('s Grav. 1908) register in voce;
H. D a l t o n , Johannes a Lasco (Gotha 1881) 456; Biographie nationale de Belgique
in voce; Corpus Reformatorum: H u l d r e i c h Z w i n g l i s Sämmtliche Werke VII,
378-420; P. K a l k o f f , Die Anfänge der Gegenreformation in den Niederlanden
(Halle 1903/4) register in voce; Corpus Reformatarum: Opera M e l a n c h t o n i V,
VI, VIII, IX, X; D.G. Z w e r g i u s , Det Siellandske Clerisie in duitsche vertaling achter
in L. H a r b o e , Nachrichten von dem Schicksale des Johann à Lasco; F. P i j p e r ,
Johannes Utenhove, register in voce van den Bossche; J. F ö r s t e m a n n u n d
O. G ü n t h e r , Briefe an Desid. Erasmus von Rotterdam (Leipzig 1904) 314, en de
daar genoemde litteratuur.
van Schelven

[Buyck, Jacobus]
BUYCK (Jacobus), zoon van C o r n e l i s B. en H a d o u w e D i r k s d r , geb. te
Amsterdam 31 Dec. 1545, gest. te Emmerik 8 Sept. 1599. Hij behoorde tot een rijk
en aanzienlijk amsterdamsch geslacht; de bekende burgemeester Joost Buyck was
zijn oudoom. Hij heeft zijn hoogere studiën gedaan te Leuven en is daar in 1566
niet tot licentiaat in de theologie maar tot magister artium gepromoveerd. Een
schitterende plaats bij de voorbereidende examens had hij niet verkregen; zijn naam
komt eerst voor in de tweede linea en dan is hij nog slechts de 58ste onder zijne
commilitones. Hij legde zich vervolgens aan dezelfde hoogeschool toe op de
theologie en had deze studies nog niet voltooid, toen hij in 1571 een
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officie in de Oude of Sint Nicolaaskerk verkreeg te Amsterdam. Vandaar dat zijn
bisschop, Godfr. v. Mierlo, hem van den residentie-plicht dispenseerde, zoolang die
studiën te Leuven nog zouden aanhouden. Twee jaren later, op het einde van 1573,
was hij reeds pastoor van diezelfde kerk. Het aanzien van zijn familie zal ongetwijfeld
bijgedragen hebben tot zulk eene snelle promotie; zijn vorming aan de hoogeschool
te Leuven en zijn persoonlijke eigenschappen moeten toch den doorslag hebben
gegeven. Het collatierecht van de Oude kerk kwam toe aan den deken van de
koninklijke kapel te 's Gravenhage; hij had dus zijn verheffing ook te danken aan
den pastoor van de Nieuwe kerk te Amsterdam, Martinus Duncanus (zie op dien
naam in dit deel), welke omstandigheid voor het beoordeelen van zijn later optreden
tegenover dien ambtgenoot wel in het oog moet gehouden worden.
Niet slechts familie-tradities maar ook innige overtuiging maakten, dat hij zich
schaarde aan de zijde van de streng katholieke partij, welke tot 1578 in Amsterdam
de overhand heeft behouden. Vandaar dat hij een begeesterde lijkrede hield op den
hopman Wolphert Michielsz., die bij den mislukten aanslag van 23 Nov. 1577 was
gevallen. Evenals zijn ambtgenoot, de pastoor van de Nieuwe kerk, heeft hij trachten
te voorkomen, maar te vergeefs, dat de vroedschap van Amsterdam op 8 Febr.
1578 er eindelijk toe overging om een verdrag met den Prins en de Staten te sluiten.
Met Duncanus verschilde hij echter in opvatting omtrent het al of niet geoorloofde
van den eed, welken de burgers in Maart op het nu eenmaal gesloten verdrag
hadden te zweren. Duncanus meende, dat zulks geoorloofd was, wijl de satisfactie
steunde op de Pacificatie van Gent en de professoren van Leuven hadden verklaard,
dat in dat verdrag niets strijdigs voorkwam met de katholieke beginselen; zijn veel
jongere en minder bezadigde ambtgenoot oordeelde daarentegen, dat de eed op
de satisfactie een ‘zondige’ eed was. Beiden droegen hun meening met groote
heftigheid en in het openbaar voor. Op 16 Maart mengde de bisschop van Haarlem,
Godfr. v. Mierlo, zich in het geschil. Dat geschiedde niet alleen, omdat B. zich op
hem had beroepen en v. Mierlo het als zijn herderlijken plicht beschouwde een einde
te maken aan dezen hachelijken strijd, maar ook wijl art. 10 der satisfactie
uitdrukkelijk voorschreef, dat de bisschop de houding der amsterdamsche
geestelijkheid ten opzichte van dezen eed zou aangeven. Van Mierlo prees hun
ijver maar wierp beiden gemis aan omzichtigheid voor en verklaarde het afleggen
van den eed geoorloofd niet slechts voor de leeken maar ook voor de geestelijkheid
in den gebruikelijken vorm. Reeds uit de hier aangevoerde data blijkt, dat de twist
liep over den eed op de satisfactie en niet over den z.g. Mathiaseed, welke eerst
later, in het verloop van Mei, werd afgevorderd. Op 27 Mei volgde het gewelddadig
verbreken der satisfactie en de daarmede gepaard gaande uitzetting zoowel van
den magistraat als van meerdere geestelijken. Uit een pennestrijd, welke in de jaren
1894-1895 is gevoerd, meenen wij deze gevolgtrekking te mogen maken, dat B.
zeker zich niet bevond onder de geestelijken, welke dien dag buiten de stad zijn
gezet. Hij moet dan uit eigen beweging, waarschijnlijk eenige dagen vóór het
uitbreken van het oproer, de stad hebben verlaten, verontwaardigd als hij was dat
de groote meerderheid der parochianen zich niet naar zijn opvatting betreffende
den satisfactieeed hadden geschikt, en ook voor nog grootere
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onheilen in de toekomst beducht, welke inderdaad niet zijn uitgebleven. De meening,
dat hij, kort na het verbreken der satisfactie, voor eenige dagen nogmaals naar
Amsterdam zal teruggekeerd zijn, steunt op geen enkel getuigenis en vermeerdert
slechts de moeielijkheden. Het eerst begaf hij zich naar Utrecht, vervolgens naar
Arnhem, om ten slotte zich te Calcar te vestigen, waar hij elf jaren als exul catholicus
heeft gewoond. Op 28 Mei 1590 kreeg hij een kanonikaat aan de Munsterkerk van
Emmerik en werd tevens pastoor van Sint Aldegundis aldaar. Te Calcar, en later
ook te Emmerik, verzamelde hij een bibliotheek, welke allengs 500 boeken en een
vijftigtal handschriften omvatte en schreef op de schutbladen, alsook op de randen
der bladzijden, heftige ontboezemingen, zoowel in proza als in dichtvorm, over
hetgeen hem in 1578 te Amsterdam was wedervaren. Al zijn die aanteekeningen
niet zonder belang voor de geschiedenis van zijn tijd, ze dienen met omzichtigheid
geraadpleegd; zijn oordeel over het gedrag van Duncanus is niet onbevangen en
meermalen zeker onjuist. Het codicil, dat te Emmerik is opgesteld 4 Sept. 1599, hij stierf vier dagen later aan de pest -, bepaalde dat zijn boekenschat moest komen
aan een of ander katholiek van zijn familie of, bij ontstentenis van zulk een familielid,
aan eene katholieke stichting. Dat is niet geschied, maar het meerendeel dezer
boeken en ook drie van de handschriften geraakten in de boekerij van het Athenaeum
te Amsterdam en berusten thans in de Universiteitsbibliotheek aldaar. Zijn portret,
door hem bestemd om boven het graf in de Sint Aldegundiskerk van Emmerik te
hangen, bevindt zich in het Museum ‘Amstelkring’ te Amsterdam.
Zie: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique V, 389; De
Katholiek 1889, II, 187; 1896, I, 262; F r u i n , Verspr. Geschr. III, 1-39; B.H. K l ö n n e ,
Amstelodamensia, antwoord aan dr. R. Fruin (Amsterd. 1896); B.J.H. d e B o n t ,
Jac. Buyckius exulans libenter (Amsterd. 1896); Bijdr. bisd. Haarlem IX, 132; XVIII,
258, 447; Het jaarboekje v. Alberd. Thijm, 1891, 35; Arch. aartsb. Utrecht IV, 115;
Bijdr. Hist. Gen. XVI.
Hensen

[Buys, Cornelis (2)]
BUYS (Cornelis) (2) [1 zie II kol. 288], te Alkmaar geb. en aldaar omstreeks 1524
overl., volgens van Mander een goed schilder en broeder van Jacob Cornelisz. van
Oostzanen, volgens van Buchel de ontdekker van het talent van den te Alkmaar
schoolgaanden Jan van Schoorl. Van 1516 tot 1519 beschilderde hij het houten
gewelf van het hooge gedeelte der S. Laurenskerk met de emblemata van
geslachten, gilden, heiligen en altaren, en in den absis daarvan het laatste oordeel,
thans opgesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam. Gedurende denzelfden tijd
schilderde hij ook een tafereel van den Kerstnacht, bestemd voor de Groote kerk
te 's Gravenhage. Bij zijn overlijden liet hij onvoltooid achter een tafereel voor de
kapel der familie van de Nieuwburg, in de alkmaarsche kerk, hetwelk Jan van Schoorl
na zijne terugkomst uit Italië heeft afgewerkt.
Zie: Obreen's Archief VII (1888-90) 127; v. K a l c k e n e n S i x , Peintures
ecclésiastiques (Haarl. 1904) 8; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar
(1905) 8; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Bruinvis

[Buys, Cornelis Cornelisz. (3)]
BUYS (Cornelis Cornelisz.) (3), schilder te Alkmaar, zoon van den vorige, was in
1541 bemiddelaar tusschen kerkmeesters en Maarten Heemskerk voor het
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De ‘ontmoeting van Eleasar en Re-
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becca’, gemerkt C.B., in 's Rijks Museum te Amsterdam, wordt aan hem
toegeschreven, alsook de desgelijks gemerkte ‘aanbidding der Koningen’ in het
Hofmuseum te Weenen. Hij overleed in 1546, 's jaars na zijne vrouw.
Zie: J. S i x in Oud-Holland 1895, 97, 174; voorts de literatuur als boven.
Bruinvis

[Buys, Cornelis (4)]
BUYS (Cornelis) (4). Van dezen schilder, vermoedelijk een zoon van den vorige,
bevindt zich een van 1560 gemerkt stuk, den apostel Paulus voorstellende, in de
parochiekerk te Venlo. Hij is tusschen 1576 en 1582 te Alkmaar overleden.
Zie: W.H.J. W e a l e in The Burlington Magazine 1907/8, 163; B r u i n v i s ,
Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905) 9.
Bruinvis

[Buys, Gijsbrecht Cornelisz.]
BUYS (Gijsbrecht Cornelisz.). Een ‘mre G h i j s b r e c h t C o r n e l i s z . painctre’
behoorde tot de 31 Aug. 1568 van wege den Hertog van Alva ingedaagde
voortvluchtigen uit Alkmaar. Met bijvoeging van den naam Buys komt deze schilder
voor in het testament van hem en zijne vrouw E l i s a b e t h P i e t e r s d ., omstreeks
1550 verleden voor Jan Adriaensz. priester en notaris.
Zie: M a r c u s , Sententien en Indagingen (Amst. 1735) 118; B r u i n v i s ,
Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905) 9; K r a m m I (Amst. 1857) 269 op
Cornelisz.
Bruinvis

[Bijlaer, Gerard van]
BIJLAER (Gerard v a n ) (komt ook voor als B i j l e r ). Komt als ijzersnijder aan de
Munt te Dordrecht voor op 16 Juli 1580. Hij sneed gedurende de 4 eerste jaren van
zijn ambt de poincoenen der legpenningen van 1580, 1581, 1582, 1583 en 1584
en die van ‘den cruysdaeler, den daeler mettet peert, den tegenwoordigen
rycxdaalder, den halven rycxdaler, den Hongerschen ofte Hollantschen ducaet’. 13
Februari 1606 stelden de Staten-Generaal eene instructie voor hem vast,
overeenkomstig de nieuwe generale ordonnantie. Uit zijn in 1617 voor notaris P.
Eelbo verleden testament blijkt, dat hij weduwnaar was van C a t h a r y n a
J a c o b s d o c h t e r , en eene dochter C o r n e l i a en vier zoons, Wilhelm (hieronder
vermeld), J a n , J a c o b en W y n a n d t had.
Zie: Ned. Tijdschr. voor Munt- en Penningkunde 1913, 158
van Kerkwijk

[Bijlaer, Jan van]
BIJLAER (Jan v a n ), zoon van Wilhelm v.B., die volgt. Van hem is bekend een
penning van 1624 op de overwinningen in West-Indië behaald, met borstbeeld van
Prins Maurits (v. L o o n II, 155), en een penning met borstbeeld en wapen van
Frederik Hendrik van 1627 (v. L o o n II, 168, 1). Eerstgenoemde penning is
geteekend J. van Bijlaer.
van Kerkwijk
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[Bijlaer, Wilhelm van]
BIJLAER (Wilhelm v a n ), (komt ook voor als B i j l e r ), werd 12 October 1617 als
stempelsnijder aan de Munt te Dordrecht aangesteld, in plaats van zijn vader Gerard
v.B. (zie boven). Hij werd bij besluit van 10 Maart 1628 benoemd tot
muntmeester-particulier aan de hollandsche Munt en trad als stempelsnijder af. In
die betrekking volgde A e r t V e r b e e c k d e J o n g e (ook wel genoemd v a n
d e r B e e c k ), burger der stad Dordrecht, hem op, die op 14 Maart 1628 zijne
aanstelling ontving.
Van Bijlaer vervaardigde een penning op de synode te Dordrecht 1619 (v. L o o n
II, 105), het verbond der nederlandsche gewesten met Venetië 1620 (v. L o o n II,
128), en overleed te Dordrecht 31 October 1635.
Zie: K r a m m I, 197; B e s i e r , Cat. Munt te Utrecht, 23.
van Kerkwijk

[Bylandt, Otto Anna graaf van]
BYLANDT (Otto Anna graaf v a n ), zoon van A l e x a n d e r rijksgraaf v a n B y l a n d t
en
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A n n a barones v a n d e r D u y n . 13 Dec. 1766 te 's Gravenhage geb., overl. te
Breda 20 Febr. 1857.
Als edelman van de kamer van Willem V werd hij belast met het toezicht over de
studiën van den erfprins aan de leidsche hoogeschool waar hij zelf gestudeerd had.
Hij ging in 1783 over in den militairen dienst, waarin hij het tot ritmeester bracht. Hij
huwde 1791 met A g a t h a W i l h e l m i n a T w e n t (overl. 1838). Daarna bekleedde
hij den post van kamerheer, meest honorair. In 1804 werd hij kamerheer van den
prins van Oranje, in 1806 bij H.M. de Koningin van Holland, in 1808 eerste
kamerheer, in 1810 bij Napoleon, in 1822 bij Willem I. Ook heeft hij aan het
staatkundig leven deelgenomen als lid van de Eerste Kamer in 1848. Hij was verder
hoogheemraad van Rijnland en sedert 1850 kommandeur van de Duitsche Orde
ter Balije van Utrecht, en werd herhaaldelijk gekozen in voogdijschappen en
administratiën, en tot uitvoerder van testamenten. Ook was hij sedert 1848 lid van
de Mij. der Ned. Letterkunde.
Zie: Hand. Letterk. 1857, 44.
Dortland

[Bylandt, Willem Frederik graaf van]
BYLANDT (Willem Frederik graaf v a n ), geb. 5 Juni 1771 te 's Gravenhage, overl.
25 Oct. 1855 op de huize Mastland bij Breda, zoon van A l e x a n d e r en A n n a
barones v a n d e r D u y n . Hij was in 1790 2e luitenant met rang van kapitein in
het regiment Hollandsche Garde te voet, maakte de veldtochten van 1792, '93 en
'94 mede en nam deel aan de veldslagen van Werwick, Meenen en Fleurus. Na de
omwenteling van 1795 voegde hij zich bij het Rassemblement te Bremen; vervolgens
nam hij dienst als escadrons-commandant bij de engelsche jagers te paard van
Hompesch. Met die jagers naar West-Indië gezonden hielp hij mede aan de
verovering van Trinidad op de Spanjaarden, waarbij hij zich zeer onderscheidde en
werd vervolgens belast met het bevel over het eiland Antigua. In 1800, tijdens den
opstand in Ierland, werd hij tot luitenant-kolonel-commandant benoemd van zijn
vroegere regiment en onderscheidde zich o.m. bij het gevecht van Balten-Mock. Bij
den vrede van Amiens verliet hij den dienst, maar in 1813 werd hij weer in het
nederlandsche leger opgenomen, werd spoedig kolonel, 13 Mei 1815
generaal-majoor en nam in dien rang deel aan den slag bij Waterloo; hij
commandeerde toen de 1e Brigade van de divisie-de Perponcher. In dien slag werd
hij gewond, doch v.B. keerde in Juli d.a.v. weer bij zijn regiment terug en ontving,
na het vertrek van de Perponcher, het bevel over de divisie. Op 9 Oct 1816 werd
hij in den gravenstand verheven. In het vaderland teruggekeerd werd hij benoemd
tot provinciaal commandant van Zuid-Brabant, in welke functie hij nog werkzaam
was, toen het oproer te Brussel uitbrak. Door de overmacht overstelpt, achtte zich
v.B. verplicht terug te trekken. 24 Nov. 1830 op non-activiteit gesteld werd v.B. in
1840 gepensionneerd. In 1843 ontving hij den rang van luitenant-generaal. Hij was
eerst gehuwd, 20 Juni 1802, op het eiland Wight, met M a r y H u g h e s (geb. 1782,
overl. 1818), dochter van den engelschen admiraal Sir Christian, daarna 22 Dec.
1825 te St. Josse ten Noode met V i r g i n i a F r é d é r i q u e W i l h e l m i n e
A s p a s i a C r a a n . Uit het eerste huwelijk waren vijf zoons en een dochter, uit het
tweede twee zoons en twee dochters. Van B. was ridder der Mil. Willemsorde 3e
klasse.
Hij schreef: Verhaal van het oproer te Brussel enz. ('s Grav. 1800) en Antwoord
op de artikels

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

190

van de Heeren Anthing en Everts, en den Directeur-Generaal van oorlog, wegens
zijn verhaal van het oproer te Brussel ('s Grav. 1831).
Zie: S c h e l t e m a , Laatste Veldtocht van Nap. Buonaparte bijl. 10, 81, 135;
B o s s c h a , Nederl. Heldend. te L. III 445, 461, 487, 492, 493, 496, 551-578; d e z .,
Het Leven van Willem II 92, 47; d e B a s , Prins Frederik, passim.
Eysten

[Bijleveld, Adriaan]
BIJLEVELD (Adriaan), geb. 12 Maart 1787 te 's Gravenhage, overl. 14 Mrt. 1852
in den Bosch, zoon van Casparus en Elisabeth Maria van Swieten (I kol. 532). 29
Oct. 1804 werd hij benoemd tot 2en luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie. Later,
als 1e luitenant, maakte hij deel uit van het VIIIste Legerkorps onder Mortier en
streed in den veldtocht van 1806 in Zweedsch-Pommeren en Pruisen. Als
commandant van een batterij houwitsers onderscheidde hij zich zeer in den slag bij
Friedland (14 Juni 1807). Zijn batterij werd ingedeeld bij de hollandsche divisie onder
Dumonceau en B. nam, met haar, deel aan het beleg van Stralsund en later aan
alle oorlogshandelingen van de divisie-Gratien. 5 Juni 1808 tot kapitein bevorderd
hielp hij de afdeeling van von Schill ten onder brengen (Mei 1809). In Aug. d.a.v. in
het vaderland teruggekeerd was hij in Zeeland strijdende tegen de op Walcheren
gelande Engelschen. Na de inlijving bij Frankrijk werd B. geplaatst bij den staf van
den inspecteur-generaal der artillerie, de Laulay; 18 Jan. 1811 kreeg hij het bevel
over een batterij in Spanje; met het kader dier batterij trok hij over Bayonne en
Valence naar Mainz en van daar naar Silezië, waar hij met zijn onderhebbenden
werd ingedeeld bij het cavalerie-korps van generaal Sebastiani en aan diens
krijgsverrichtingen deelnam. In den slag bij Dennewitz (6 Sept. 1813) werd B. gewond
en gevangen genomen. Uit de krijgsgevangenschap teruggekeerd (tot 20 Sept.
1813 bevond hij zich te Breslau), werd hij in 1814 weder als kapitein bij de Rijdende
Artillerie geplaatst en met de 2e batterij ingedeeld bij de 2e Divisie van het
leger-te-velde. B. en zijn batterij onderscheidden zich zeer in de gevechten bij
Frasnes en Quatre-Bras (15 en 16 Juni 1815) alsmede in den slag bij Waterloo. B.
volgde met zijn batterij de 2e Divisie (de Perponcher) naar Frankrijk en trok later
terug naar Antwerpen. 26 Febr. 1819 werd hij bevorderd tot majoor; 18 Juli 1824
kreeg hij als luitenant-kolonel het bevel over het 3e bataillon veldartillerie. Spoedig
daarna werd hij kolonel en 1 Jan. 1841 met den rang van generaal-majoor
gepensionneerd. B. was ridder van de Mil. Willemsorde 4e klasse.
Hij was gehuwd met jkvr. A b d i a A l e t t a C o r n e l i a B o w i e r .
Zie: S c h e l t e m a , Laatste Veldtocht van Nap. Buonaparte 95, bijl. 93;
B o s s c h a , Neerl. Heldend. te L. III, 454, 459, 460, 487; v. S y p e s t e y n , Gesch.
v. het Regt. Rijd. Artillerie 87, 351, 108, 169, 198, 200, 208, 215; v. L ö b e n S e l s ,
Bijdragen enz. IV, 698, 710.
Eysten

[Bijlevelt, Wilheimus Henricus Antonius van]
BIJLEVELT (Wilheimus Henricus Antonius v a n ), geb. te Vleuten 2 Oct. 1803, overl.
te Maarssen 1 Juli 1877. Hij deed zijne studiën aan het gymnasium te Utrecht, aan
het seminarie te 's Heerenberg en werd 28 April 1826 priester gewijd. Als kapelaan
was hij werkzaam te Maarssen en als pastoor van Maart 1831 te Renswoude en
van 15 Febr. 1833 tot aan zijn dood te Maarssen. In 1853 werd hij benoemd tot
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hij aangesteld tot vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht en in Sept. 1871
werd hij verheven tot proost van het kapittel. Veel heeft hij gedaan voor zijne parochie
en in zeer hooge achting stond hij bij de geestelijkheid van het aartsbisdom. Zijn
geschilderd portret is aanwezig in de pastorie te Maarssen, alsook een
gedenkpenning hem bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest aangeboden en
vervaardigd door P.J. Menger.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. V, 79; R.W.J. P e t e r s , Gesch. der parochie Maarssen.
van der Heijden

[Bijster, Jan]
BIJSTER (Jan), werd 8 Oct. 1644 te Alkmaar als glasschrijver lid van het
schildersgild. Volgens Eikelenberg was hij daar niet geboren. Hij diende de stad
meermalen met zijne kunst, o.a. voor glasgeschenken aan de kerken te Nieuwendam
en Egmond aan Zee, 1645 en 1648/9.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905) 9, Oud-Holland 1909,
116.
Bruinvis

[Bythner, Victorinus of Bytthner]
BYTHNER (Victorinus) of B y t t h n e r , die geleefd heeft van circa 1605 - c. 1670,
was Pool van geboorte. Als Glambovicio-Colonus (wat wel Polonus moet wezen;
uit Glabovice in Polen) werd hij 30 Mei 1632 ingeschreven als theologisch
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student aan de universiteit te Groningen. Onder de leiding van Gomarus, en in
samenwerking met zijn mede-student, den later beroemden Jacobus Alting (I kol.
96), legde hij zich vooral op 't Hebreeuwsch toe. Naar Engeland gegaan werd hij c
1635 lid der universiteit van Oxford en doceerde daar, totdat de burgeroorlog uitbrak,
in 't bijzonder die taal. Toen Karel I te Oxford zijn hoofdkwartier opsloeg, in 1643,
ging Bythner naar Cambridge. Later woonde hij ook nog in Londen. In 1651 doceerde
hij weer Hebreeuwsch te Oxford. Omstr. 1664 trok hij zich in Cornwall terug en trad
toen op als practizeerend geneesheer. Zijn taalkundige werken, ofschoon in slecht
Latijn geschreven, zijn helder en goed, en waren dan ook lang gebruikelijk. Het
waren o.a.: Lingua Eruditorum sive methodica institutio linguae sacrae (1638), een
herhaaldelijk herdrukte hebreeuwsche grammatica; Institutio Chaldaica (1650); Lyra
prophetica Davidis regis (Londen 1650) een taalkundige analyse van elk woord uit
den hebreeuwschen psalmbundel.
Zie: Dictionary of National Biography in voce; 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 Jacob Alting.
van Schelven
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C.
[Cachet, Frans Lion]
CACHET (Frans L i o n ), geb. te Amsterdam 28 Jan. 1835, overl. te Bergen op Zoom
27 Nov. 1899, ontving, uit Joodsche ouders geboren, met deze 30 September 1849
in de Noorderkerk te Amsterdam den Christelijken doop en later onderricht aan het
in 1853 gestichte schotsche Seminarie, van van Loon, Schwartz, Smith en da Costa,
voor wien hij levenslang groote vereering behield, terwijl hij ook eenigen tijd te
Ermelo bij den bekenden philantroop en zendingsvriend ds. H.W. Witteveen
doorbracht. Na den graad van licentiaat der Vrije schotsche kerken te hebben
verkregen (25 Maart 1858) vertrok hij 6 April 1858 naar Zuid-Afrika, tot welk
werelddeel hij zich reeds als knaap zeer aangetrokken gevoeld had, in de hoop
daar in de Nederduitsch-Gereformeerde kerk, gewoonlijk de Kaapsche kerk
genoemd, een werkkring te zullen vinden. Daar de actuarius der Synode, dr. Abraham
Faure, het hem te Amsterdam uitgereikt diploma onvoldoende achtte, nam hij tijdelijk
de plaats in van den naar Adelaide beroepen predikant G.U. Stegman, die ‘St.
Steffens’, eene in 1838 na de vrijverklaring der slaven gestichte en in 1857 bij de
Kaapsche kerk gevoegde gemeente van kleurlingen, bediend had, en deed tevens
des Zondags dienst te Greenpoint, een voorstad van Kaapstad, in eene kapel, die
daar door hollandsche en britsche Afrikaners opgericht was. Toen dr. H.E. Faure
(26 Juni 1859) ds. Stegman had vervangen, werd hij voorganger eener lndependente
gemeente van kleurlingen, wier leeraar (Vogelensang) kort te voren was overleden
en tevens bestuurder van hare school, doch, daar hij gaarne een geordend predikant
wilde zijn en de kaapsche Synode, die daarover te beslissen had, voorloopig niet
zoude bijeenkomen, wendde hij zich tot het Presbyterium der vrije schotsche kerk
in Britsch Kafferland, dat hem 26 October 1860, na een voorafgaand
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examen, als zoodanig erkende. Hij bleef daarna nog eenigen tijd te Kaapstad
werkzaam, maar vertrok in 1862 naar Ladysmith om daar, tot dat de kaapsche
Synode hem zoude hebben toegelaten, den eenigsten predikant in dat district,
destijds het grootste van de geheele kolonie, den bekenden ds. P. Huet, bij te staan.
Nadat hij met een uit dat lichaam gedeputeerde commissie 28 Nov. 1862 het toen
pas ingevoerde colloquium doctum had gehouden werd hij, in Mei van het volgende
jaar, voor goed als ambtgenoot van Huet bevestigd en ook consulent van de
gemeenten Harrysmith in den Oranje-Vrijstaat en Utrecht in de Transvaal, wat hem
voortdurend in aanraking bracht met de kerkelijke toestanden in den Vrijstaat en in
de Zuid-Afrikaansche Republiek, waar een groot gedeelte der inwoners voornamelijk
in laatstgenoemden staat zicb, onder leiding van Ds. Dirk van der Hoff, aan het
opzicht der kaapsche Synode, onder het welk zij tot 1852 geweest waren, om
staatkundige redenen had onttrokken, en de, van deze, onafhankelijke ‘Nederduitsch
Hervormde kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek’ gesticht hadden.
Na tweemalen te hebben geweigerd, nam hij in den loop van 1865 een beroep
naar laatstgenoemde plaats aan, met het doel om de afvalligen weder tot de kerk
in de kolonie terug te brengen, en slaagde daarin, ondanks den tegenstand der uit
Nederland beroepen predikanten (v.d. Hoff te Potchefstroom, van Warmelo te
Zoutpansberg, en Smits te Rustenburg), de tegenwerking der Regeering (die zijne
komst ongaarne zag) en de onverschilligheid der kaapsche Synode, zóó goed, dat,
nadat in 1868 reeds uit de Kaapkolonie de proponenten A. Hofmeyer en J.P. Jooste
naar de Republiek gezonden waren (van welke de laatste een beroep naar
Potchefstroom had aangenomen) in 1873, te Utrecht, twaalf min of meer
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uitgebreide gemeenten te zamen kwamen, van welke drie (Utrecht, Potchefstroom
en Lydenburg) een eigen predikant hadden en er gegronde hoop bestond, dat de
overige die spoedig zouden bezitten.
Lion Cachet achtte toen zijn taak afgeloopen en vertrok, nadat hij zijne eigene
gemeente aan de zorgen van zijn vriend ds. J.H. Neethling van Stellenbosch
toevertrouwd had, naar Nederland, waar hij 6 Juli 1866 na een zeer onvoorspoedige
reis aankwam (te Rotterdam), en zich voorloopig in Utrecht vestigde. Bemerkend,
dat hij zonder geregelden arbeid niet leven kon. en dat aan de verwezenlijking van
zijn plan om voortaan als zendeling-doctor in het Heilige land te arbeiden te groote
zwarigheden in den weg stonden, werd hij reizend predikant der Confessioneele
Vereeniging die, 12 October 1864 opgericht, hulp en leiding bedoelde te geven aan
gemeenten en personen in de Nederl. Hervormde Kerk, die, om des geloofs wille,
in nood verkeerden; maar in dien werkkring niet op zijn plaats, werd hij, na in 1874
door het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht tot de Evangeliebediening in de Nederl.
Herv. Kerk te zijn toegelaten, 17 Sept. van dat jaar predikant te Loosdrecht. Het
volgend jaar keerde hij echter naar Zuid-Afrika terug, waar hij weinige maanden na
zijne aankomst te Villiersdorp in de Kaapkolonie beroepen werd en vijf jaren bleef,
toen hij andermaal naar Europa terugkeerde. Hij werd toen predikant te Valkenburg
bij Leiden (19 Dec. 1880) en vervolgens te Rotterdam (22 Apr. 1883), eerst in de
Nederlandsch Hervormde en nadat hij in 1887, toen de kerkeraad met de synodale
organisatie gebroken had, in de Gereformeerde kerk. In 1890 ging hij in opdracht
der voorloopige Synode dier kerken, die te Leeuwarden was gehouden, naar midden
Java, om aldaar de Gereformeerde zending te inspecteeren, van welke reis hij in
zijn werkje: Een jaar in dienst der zending verslag deed en bezocht op zijne terugreis
Egypte en Palestina, van welke landen hij bezig was zijne indrukken op schrift te
stellen, toen de dood hem overviel.
Lion Cachet schreef bovendien: Welke plaats behoort de Christelijke zending
onder de Heidenen te beslaan in de innige liefde en practische werkzaamheid der
koloniale kerk. (Bijblad van Elpis V bevattende handelingen van en voordrachten
gehouden op de Christelijke Conferentie te Kaapstad 16 en 17 Januari 1861);
Verslagvan het zendingswerkte Ladysmith van December 1861 tot April 1863;
Afrikaansche preken (1874); Aan de leden der Nederduitsch Gereformeerde kerk
in de gemeente Ladismidt (1864); Vijftien Jaren in Zuid Afrika. Brieven aan een
vriend (1875), Twee Jaren in Holland (1877); Worstelstrijd der Transvalers aan het
volk van Nederland verhaald (1882 en 1883 herdrukt); Zuid Afrikaansche stem over
Israel en voor Israel (1877-1885); Tyo Soga De eerste kafferzendeling (1888) een
omwerking en vertaling van C h a l m e r 's Tyo Soga A page of South African Mission
Work.
Lion Cachet was 28 September 1858 te Wijnberg in de Kaapkolonie gehuwd met
mejuffrouw Y d a J o h a n n a J a c o b a v a n R e e n e n uit Claremont, die 23 Mei
1890 overleed; zij schonk hem twee kinderen, van welke het oudste weinige weken
na de geboorte overleed en het tweede hem overleefde.
Men zie over hem: K u y p e r , Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk
leven in Nederland 499, 601; J.W.G. v a n O o r d t , Transvaalsche gebeurtenissen
etc. 39; M a n s v e l d , De Betrekking tusschen Nederland en Zuid Afrika etc. 109.
de Savornin Lohman
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[Caers, Joannes]
CAERS (Joannes), geb. te Gent 22 April 1679, Jezuiet 4 Oct. 1699, priester 24
Sept. 1712, gest. 7 Juni 1762 te Amsterdam. Hij onderwees van 1718-1728 de fraaie
letteren in 't priesterseminarie te Gent. In 1728 werd C. aangesteld als overste van
de ‘Krijtberg’-statie te Amsterdam. Wel was deze statie officieel door de Staten van
Holland gesloten, maar dit verhinderde niet, dat b.v. in 1732 kon worden
aangeteekend: ‘er wordt, met oogluiking der magistraat, aan velen geestelijke hulp
verleend. Pater Caers doopte er zes, diende aan 5 het H. Oliesel toe, en verbond
4 paren in 't huwelijk: meer dan 2000 hosties werden door hem uitgereikt.’
C. was tevens overste van de Jezuïetenzending in het gewest Holland. Door hem
is bewerkt: Het geestelijk vertrek van B o u r d a l o u e (1741) en de Geestelijke
Oefeningen van pater N e p v e u (1740).
Zie: Arch. Bisd. Utrecht I, 109; VIII, 347; H. A l l a r d , De St. Franc.-Xav. kerk te
Amsterdam (Amsterd. 1904) 102-104: C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de
Jésus (Bruxelles 1890) II, 510.
Derks

[Calker, Barend Christiaan van]
CALKER (Barend Christiaan v a n ), stempelsnijder te Zeist, waar hij in het
Broederhuis woonde. Zijne penningen zijn vervaardigd tusschen 1764 en 1796, de
voornaamste zijn: Prijspenning van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te
Leiden, van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg
(ontworpen door C. Ploos van Amstel), geboorte van Prins Willem V (1772), tweede
eeuwfeest der Hoogeschool te Leiden (1775), aannemen van J. Adams als afgezant
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika (1782), herstel van Prins Willem V (1787),
opening der Nationale Vergadering te 's Gravenhage (1796). Op een geschreven
adreskaart van hem noemt hij zich: Barend Chr. van Calker, Medailleur enzv.
Wapensnijder in steen, staal, zilver en goud te Zeist.
Zijn penningen zijn geteekend: B.C.V. CALKER FECIT, B.C.V. CALKER. FEC.,
B.C.V. CALKER F., B.C.V.C. en V.C.F.
Zie: Vervolg v a n L o o n (waar zijn meeste penningen afgebeeld zijn); Astrea
IV, 215; F o r r e r , Biographical Dictionary of Medallists I, 192.
van Kerkwijk

[Calkoen, Mr. Abraham]
CALKOEN (Mr. Abraham), geb. te Amsterdam 1 Sept. 1729, overl. 7 Februari 1796,
was de zoon van N i c o l a a s C a l k o e n den jonge (1698-1744) en A n n a M a r i a
M u y s s a r t , en een kleinzoon van Nicolaas (1) (kol. 197). Hij was van 1748-1766
secretaris van Amsterdam van 1766-1782 baljuw van Amsterdam, en van 1782-1785
hoofdschout van Amstelland. Ook was hij van 1766-1774 dijkgraaf van den
Zeeburger- en Diemerdijk. Van de regenten van het Gasthuis kocht hij in 1768 voor
ƒ 12500 de heerlijkheid Kortenhoef. Hij huwde in 1752 A g n i s C a t h a r i n a
B i c k e r (1730-1756) en in 1770 T h e o d o r a L a m p s i n s (1742-1787), weduwe
van Davidde Wildt.
Twee portretten van hem door onbekende meesters bij baron Calkoen te 's
Gravenhage.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam.
Breen
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[Calkoen, Andries]
CALKOEN (Andries), geb. te Amsterdam 25 Aug. 1744 en aldaar overleden 17
Maart 1802, was een jongere broeder van Hendrik (zie kol. 195). Reeds in 1760
werd hij benoemd tot makelaar in indigo en verfwaren. Na de revolutie werd hij in
Juni 1795 tot repraesentant van het volk van Amsterdam gekozen, en in 1796 door
de kiezers van district 10 naar het nieuwe Pro-
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vinciaal Bestuur van Holland afgevaardigd. Op Zondag 20 Maart 1796 werd hij, met
Bicker, Schimmelpenninck en P. Brouwer, als gedeputeerden tot het bevorderen
van de werving voor de marine, met veel praal ten stadhuize te Amsterdam
verwelkomd. Ook in 1797 werd hij nog in zake amsterdamsche aangelegenheden
door het Provinciaal Bestuur in commissie gesteld. Hij was 3 Maart 1771 gehuwd
met A n g e n i t a C a t h a r i n a v a n W a l r é e (1744-1818), doch liet geene
kinderen na.
Naar gegevens op het amsterdamsch Archief. In het Biogr Woordenboek van
v a n d e r A a wordt hij verward met Nicolaas Calkoen.
Breen

[Calkoen, Cornelis]
CALKOEN (Cornelis), geb. te Amsterdam 6 Dec. 1639, overl. aldaar 2 Nov. 1710,
was een zoon van den lakenverver en brouwer C l a e s C a l k o e n (1612-1687)
en E l i s a b e t h D a n c k e r t s (1613-1670). Hij was eveneens lakenverver, terwijl
hij ook handel op Italië en de Levant dreef. In 1689 werd hij kapitein der burgerij.
Hij was de eerste uit zijn geslacht, die in de amsterdamsche regeering kwam. Na
in 1696 schepen te zijn geweest, werd hij in 1700 tot lid der Vroedschap
gekozen.-Bovendien was hij sinds 1689 Directeur van den levantschen handel, en
sinds 1702 van de Sociëteit van Suriname. Hij huwde eerst met P e t r o n e l l a
H a a c k (1638-1683), eene dochter van den zeer aanzienlijken papierkooper P i e t e r
H a a c k , vervolgens met A n n a M u n t e r (1646-1694) en daarna met M a r i a
v a n d e r M e r c t (1638-1719). Alleen uit het eerste huwelijk sproten kinderen.
Zijn portret door een onbekenden meester bij Jhr. Gevers, Huize Leeuwenhorst
bij Noordwijk.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam.
Breen

[Calkoen, Mr. Hendrik]
CALKOEN (Mr. Hendrik), geboren te Amsterdam 13 Aug. 1742, uit het huwelijk van
den notaris en eersten stadsklerk J o a n en F r a n c i n a G e e r t r u y d P r i n s ,
overl. aldaar 17 Juni 1818. Hij werd te Leiden als student ingeschreven 15 Mei 1761
en promoveerde 1 November 1765, waarna hij zich als advocaat in zijne geboortestad
vestigde. Als auteur schijnt hij het eerst te zijn opgetreden als dichter: althans onder
het door hem gebruikte pseudoniem C h r i s t i a n u s B a t a v u s verscheen in 1769
De Vaderlandsche Vrijheid. Lierzang (Leiden, 1769, in 4o.; Pamfl. Knuttel 18949),
een der destijds verschenen gedichten over het concept-plakkaat tot beteugeling
van de vrijheid van drukpers. Met hetzelfde pseudoniem onderteekende hij eene
Memorie (Amst. bij Cesar Noël Guerin, 1772. 8o.). Dit is een lijvig, in scherpen toon
gesteld stuk, van niet minder dan 144 blz. Het doel ervan blijkt uit den aanhef, die
aldus luidt: Memorie gedaan maaken en aan de Edel-Mogende Heeren, Godsdienst,
Vroomheid, Rechtvaardigheid, Wijsheid, Waarheid, Onpartijdigheid, Vrijheid en
Christelijke Liefde overgegeeven, in der zaake van de Gezinte of Societeit der
Remonstranten, als Verweerders; mitsgaders die der Luthéranen, Mennoniten,
Rhijnsburgers, of Collegianten, Hern-Hutters, Kwaakers en alle die Professie doen
van eene Belijdenisse van die der Nederlandsche Gereformeerde Kerk verschillende,
als Gevoegdens in 't zelve Cas, ter eenre; Op ende jegens Zekere allezints
Ongefundeerde, Wederrechtelijke en Irrelevante Schriftuure, geïntituleerd De
Advocaat der Vaderlandsche Kerk of etc. pretenselijk uit en op naam ofte van wegen
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en alzo meede ter Tafel van opgem. Ed. Mog. Heeren ter

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

196

judicatuure overgeleeverd. De voorrede van het zeer zeldzame boekje is
gedagteekend 11 Dec. 1771. In 1773 verscheen Oldenbarnevelds eer verdedigd,
tegen den Advocaat der vaderlandsche kerk, door den schrijver der Memorie, in
twee brieven aan een heer der regeering geschreven (Amst. 80.). Beide geschriften
waren gericht tegen het werk van den dordtschen predikant J. Barueth (II kol. 92).
In 1777 had het genootschap ‘Floreant liberales artes’ een prijsvraag uitgeschreven
‘Welke zijn de beste schikkingen omtrent het straffen der misdaaden, in eene
welgestelde maatschappij; met een bijzondere bepaaling op deeze Republiek?’
Calkoen beantwoordde de vraag door zijn Verhandeling over het voorkomen en
straffen der misdaaden welke met den eersten prijs bekroond werd. Als 2e st. van
Dl. II der Verhandelingen van het genoemde genootschap is zij te Amsterdam in
1780 uitgegeven. Opmerkelijk dat door den vooruitstrevenden jurist hier een gematigd
gebruik van de pijnbank verdedigd wordt, althans zoo lang er niet iets beters
gevonden is.
Bij gelegenheid der onderhandeling van Amsterdam met het Amerikaansche
Congres gaf Calkoen anonym een vlugschrift in het licht, dat zeer de aandacht trok
en druk besproken is, nl. Het politiek Systema van de Regeering van Amsterdam
in een waar daglicht voorgesteld enz. (Middelb., 1780) (Pamfl. Kn. nr. 19430). Het
werd herhaaldelijk herdrukt, en in het fransch vertaald als Systeme politique de la
Regence d' Amsterdam (Pamfl. Kn. nr. 19740) volgens van Goens aan verschillende
Hoven rondgezonden en werd in duitsche vertaling opgenomen in Dl. I van J a c o b i
e n L ü d e r 's Holländische Stats- Anzeiger. Niet veel minder gerucht maakte zijn
eveneens anonym uitgegeven Pleidooi voor de ... Burgemeesteren ... der Stad
Amsterdam op ende jegens den ... Hertog ... van Brunswijk. 1781 (Pamfl. Kn. nr.
19805). Het hollandsche stuk heet een vertaling te zijn van Factum pour ...
Bourguemaitres ... d' Amsterdam. 1781 (Pamfl. Kn. nr. 19804). In dezen vorm is het
opgenomen in C h r . W. D o h m 's Materialien für die Statistik und neuere
Staatengeschichte, IV, 369-412, terwijl een duitsche vertaling gevonden wordt in
de Holländische Staats- Anzeiger, III, 21 v.v. In 1783 gaf hij Verslag en Beoordeeling
van de Missive en Memorie door ... den Prinse van Oranje .... Houdende eene
gedetailleerde Opening van zyne gehoudene Directie als Admiraal Generaal van
de Unie. Amst., 1783 (Pamfl. Kn. nr. 20473).
Voluit met zijn naam onderteekend schreef Calkoen nog Amsterdamsche Brieven
(I-V) (Amst., 1784-85), die vooral gewijd zijn aan het proces van mr. J.C. Hespe en
den boekverkooper Verlem (Pamfl. Kn. ns. 20851, 21114, 21116, 21118).
Waar hij met zooveel vuur ter verdediging van de politiek der amsterdamsche
Regeering optrad, lag het voor de hand, dat deze hem, na den dood van zijn vader,
met het opengevallen ambt van eersten klerk ter stads-secretarie begiftigde (13
Juni 1781). Al behoorde hij tot de staatsgezinden, toch was hij echter den mannen
van 1795 te weinig democraat, en toen dan ook de Raad van Amsterdam 12 Mei
1796 besloot tot de remotie ‘van eenige stedelijke ambtenaren, welke toegedaan
zijn aan het voorig Oranje- en Aristocratisch Bestuur’, behoorde Calkoen onder de
eerste dertien slachtoffers. Hij vatte daarna de advocaten-praktijk weder op, en dat
hij nog een ontvlambaar gemoed en eene vaardige pen behouden had, toonde hij
door de uitgave van eene Memorie van Rechten, onder den titel:
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Twee gevangenen tegen de aanklagt van mr. R.W. Tadama, Procureur der
Gemeente van Amsterdam, hen beschuldigende van het vervalschen of doen
vervalschen van drie recepissen, verdeedigd (Amst. 1801 8o.). Tegen dit geschrift
zonden zoowel mr. B.A. van Houten, lid van het comité van Justitie, als de vermaarde
advocaat mr. A.J. Deiman omvangrijke brochures in het licht. De beschuldigden
(twee Joden uit Maarssen) werden veroordeeld.
Calkoen was van 1787-1796 regent van het Aalmoezeniersweeshuis. Van 1769
tot 1796 was hij een ijverig lid van het genootschap Concordia et Libertate, waarin
hij niet minder dan 34 lezingen hield. Het Zeeuwsch Genootschap benoemde hem
tot directeur, en bij zijn overlijden was hij secretaris van de Maatschappij van
Landbouw. Hij genoot na 1813 eenig pensioen van de amsterdamsche regeering.
Op 60-jarigen leeftijd (30 Januari 1803) trad hij in het huwelijk met de doopsgezinde
S a r a B o e k h o f f (geb. 6 Dec. 1772) weduwe van G e r r i t P i e r s . Uit dit huwelijk
werden vijf zonen geboren: van den vierden zoon zijn nog afstammelingen in leven.
Wyttenbach teekent hem als ‘iemand van recht goede natuurlijke gaven, met een
fijn en vlug gevoel van het goede en schoone, genoegelijk en vroolijk, spottend met
de dwaasheden van het gemeen, edelmoedig en trouw om anderen te helpen, wat
bovenal uitkwam in zijne kunde en bedrevenheid in rechtszaken’.
Zie: Behalve de genoemde geschriften: D.J. v a n L e n n e p , Lofrede op J. de
Bosch, vertaald door C.W. W e s t e r b a e n , met aanteekeningen van J e r . d e
V r i e s , 114. Voorts familieberichten en archivalia.
Breen en Knuttel

[Calkoen, Jan]
CALKOEN (Jan), geboren te Amsterdam 1 Sept. 1694, ongehuwd overleden 9 Jan.
1768. Hij was de oudste zoon van Nicolaas (1), die volgt, en Agatha van Loon. Hij
werd, na verschillende lagere regeeringsambten bekleed te hebben, in 1748, bij de
verandering der Regeering, door prins Willem IV in de vroedschap gebracht; doch
in 1752 trad ook hij toe tot het toen opgerichte contract van correspondentie, waarbij
de Oranjegezinden uit den magistraat werden geweerd. Daaraan had hij het te
danken dat hij in 1754, en vervolgens nog zes malen, tot burgemeester werd
gekozen. Hij was evenals zijn vader lakenhandelaar en -verver, en liet een groot
vermogen na, waartoe o.a. de hofstede Haegenvelt onder Velsen behoorde. In de
Gedenkschriften van B i c k e r R a y e wordt hij geprezen als een algemeen bemind
‘vriendelijk en goetaardig heer’.
Zijn door T. Regters in 1759 geschilderd portret bij baron Calkoen te Zutphen;
een gravure hiernaar door Jac. Houbraken.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam.
Breen

[Calkoen, Mr. Nicolaas (1)]
CALKOEN (Mr. Nicolaas) (1), geb. te Amsterdam 1 Dec. 1666, overl. 11 Juni 1738,
oudste zoon van Cornelis (zie kol. 195) en Petronella Haack. Hij was koopman op
de Middellandsche Zee, blauwlakenverver en groothandelaar in zijde en Turksch
garen, en ontving in 1718 vergunning om buiten Ouderkerk a./d. Amstel een
buskruitmolen op te richten. Sinds 1702 was hij Directeur van den levantschen
handel. In 1731 kreeg hij zitting in de amsterdamsche Vroedschap. Hij huwde in
1689 met A g a t h a v a n L o o n (1666-1699) en in 1701 met W e n d e l i n a
K l o p p e r (1666-1733). Uit beide huwelijken sproten kinderen.
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Zijn door Boonen geschilderd portret bij Jhr. Gevers, Huize Leeuwenborst bij
Noordwijk.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam.
Breen

[Calkoen, Jhr. Mr. Nicolaas (2)]
CALKOEN (Jhr. Mr. Nicolaas) (2), geb. te Amsterdam, 22 Jan. 1753 overl. aldaar
1 Januari 1817. Hij was een zoon van mr. Abraham (zie kol. 194) en Agnis Catharina
Bicker. 29 Mei 1772 werd hij te Utrecht tot Doctor in de Wijsbegeerte en Meester
der Vrije kunsten bevorderd, op eene Dissertatio philosophica sistens observationes
quasdam hydraulicas, en 31 Mei 1774 promoveerde hij tot Doctor in de Rechten,
na verdediging eener Dissertatio de religione judicis. In 1777 werd hij in zijne
geboortestad commissaris van zeezaken, in 1778 voor het eerst schepen en in 1782
lid der Vroedschap, waarin hij ook spoedig een man van invloed werd; althans in
een vuil patriottisch pamflet heet het: ‘in Amsterdam is een ondeugende Rendorp,
met den listigen gewezen Hoofdschout Calkoen, en deszelfs zo ondeugende jongen,
den Raad Calkoen, aan het hoofd dier verdoemde factie waarin een brutaale Dedel
en laffe Beels ... als Hoofdacteurs medespelen.’ 21 April 1787 werd Calkoen, met
acht andere leden der Vroedschap, door de Patriotten afgezet; de befaamde mr.
J.C. Hespe werd later vervolgd, omdat hij bij deze gelegenheid tegen hem
handtastelijkheden had gepleegd. In het college van schepenen, waarvan hij juist
in 1787 deel uitmaakte, bleef hij echter zitting houden, en na de tusschenkomst der
Pruisen werd hij als lid der Vroedschap hersteld. Hij was vervolgens van 1790-1792
gedeputeerde ter Staten-Generaal en van 1793-1795 gedeputeerde in den Raad
van State. In de laatstgenoemde hoedanigheid deed hij het voorstel om eene
verklaring te richten aan de Staten-Generaal, waarbij de Raad van State zich buiten
verantwoording stelde voor het voortzetten van den oorlog; 20 Oct. 1794 werd dit
aangenomen. 18 Jan. 1795 werd hij door de Staten van Holland met van Boetzelaer
van Kijfhoek afgevaardigd naar het hoofdkwartier van generaal Pichegru te Utrecht;
in een onderhoud, dat drie uren duurde, trachtten beiden tevergeefs de fransche
Representanten over te halen tot het openen van onderhandelingen over den vrede.
Het was te laat; den volgenden dag werd de revolutie te Amsterdam uitgeroepen,
en werd ook Calkoen uit de stedelijke regeering gezet. Toen in 1799 eene
contra-revolutie werd voorbereid, werd hij genoemd onder de personen, welke zitting
zouden kunnen nemen in den Landraad, die als voorloopig bestuur zou optreden.
Na de verklaring van Oraniënstein, 26 Dec. 1801, waarbij Willem V zijn aanhangers
vergunde staatsbetrekkingen te aanvaarden, wilde Calkoen gaarne weder in het
politieke leven terugkeeren. Hij zou liefst gezant te Parijs zijn geworden, doch daarop
was voor een Oranjeman geen kans. 21 Juni 1802 nam hij zitting in het
Departementaal Bestuur van Holland, en in October werd hij met Bicker op het
tweetal gezet voor de keuze van een lid van het Staatsbewind, ter vervanging van
Pijman. Bicker werd toen gekozen. 6 December 1804 werd hij door het
Departementaal Bestuur van Holland benoemd tot lid van den Raad van Amsterdam,
en hij bleef zulks tijdens het koningschap en de inlijving. In het provisioneel Bestuur,
dat op 16 Nov. 1813 optrad, nam hij geen zitting; doch wel in den op 31 Dec. 1813
geïnstalleerden nieuwen Raad, totdat hij in het begin van 1816 op zijn verzoek door
den Koning werd ontslagen. Onder Lodewijk Napoleon was hij eerst Staatsraad, en
later lid van het Wetgevend lichaam. Hij
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werd met van Kinsbergen en anderen benoemd tot lid eener commissie tot het
inrichten der openbare en koninklijke scholen, het bevorderen der wetenschap en
het aanmoedigen der geleerden. In 1814 maakte hij deel uit van de Vergadering
der notabelen, en werd hij, op 6 April, door den Souvereinen Vorst benoemd tot lid
der Staten-Generaal, terwijl hij in Aug. 1815 lid was der Dubbele Vergadering.
In 1807 werd hij door een Franschman gekenschetst als ‘homme à talens, fin,
rusé, très ambitieux, avec l'air de ne se soucier de rien’, en in 1811 vindt men op
een lijst van genoodigden tot de feesten bij het bezoek van Napoleon aan
Amsterdam, achter zijn naam aangeteekend: ‘fortune considérable, partisan déclaré
de l'aristocratie municipale; talens très distingués, caractère haut, allié à une famille
dont les opinions cadrent avec les siennes; influence assez considérable’.
Hij was eigenaar van het huis Voordaan onder Maartensdijk en werd bij Kon. Besl.
van 24 Nov. 1816 in den adelstand verheven.
Uit zijn op 21 Mei 1779 te Breukelen gesloten huwelijk met S a r a M a r i a v a n
L o o n (1761-1805) werden 9 kinderen geboren.
Zie: Vervolg op de Vad. Hist. van W a g e n a a r , passim; Ned. Jaarboeken; v.
H a l l , Leven van Kinsbergen, 219; C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken, passim.
Breen

[Call, Jan van (1)]
CALL (Jan v a n ) (1), in het Burgerboek der stad Nijmegen ingeschreven als J a n
B e c k e r C a l l , in nijmeegsche stukken ook wel J a n v a n B a t e n b u r g h
genoemd, beroemd uurwerkmaker. In Batenburg woonachtig, werd hij in 1644 door
het bestuur van Nijmegen, met een liberaal aanbod naar hun stad gelokt, als
klokkenist, uurwerkmaker en landmeter, terwijl hij bovendien den naam had, van
‘in andere fraye konsten ervaren’ te zijn. Twee jaren daarna kocht de Stad een in
1597 kunstig samengesteld uurwerk, dat thans nog in de voorzaal van het Raadhuis
staat. Jaren lang door onkundigen behandeld, had dit kunstwerk zeer geleden. Van
Call ondernam het in orde te brengen en slaagde daarin volkomen. Eerlang werd
zijn kunstvaardigheid ook buiten de stad zijner inwoning bekend. Te Utrecht voorzag
hij, 1648-1651, de St. Jacobskerk van een nieuw uurwerk, dat op niet minder dan
ƒ 6000 te staan kwam (v a n R i e m s d i j k , de Kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht,
69). Weder werd hij in 1663 belast met het herstellen van het uurwerk en klokkenspel
op het stadhuis te Delft. V a n H e u s s e n noemt in zijn Oudheden en Gestichten
van Delfland (1720) van Call ‘den eersten uitvinder der koperen speeltonnen’ en
der ‘speelschroeven aan de hamerveeren’. Hij bracht deze aan in het delftsche
klokkenspel, benevens speeltonnen met over de 4000 steekgaten. Dat er eenige
aanraking bestond tusschen van Call en den beroemden Christiaan Huygens, bewijst
een besluit van den gelderschen Landdag, van 29 Oct. 1658, waarbij aan Huygens
‘attache’ verleend wordt op het octrooi ‘van zeker uurwerck dat sonder alteratie drie
oft vier weecken lopen can.’ Ook als ervaren pompenmaker bewees hij de stad
Nijmegen vele diensten, bij de destijds plaatsgrijpende verandering der openbare
putten in pompen. Van Call schijnt overleden te zijn omstreeks 1667; een grafschrift
in de St. Stephenskerk draagt alleen den naam Jan van Call, zonder eenig
toevoegsel. Dat hij minstens twee zonen en eene dochter moet gehad hebben, blijkt
uit raadsbeslbesluiten. Zij was gehuwd met C o r n e l i s
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E y c k e n p a s . Geen kinderen van onzen Jan van Call staan in het doopregister
der Herv. Kerk aangeteekend. Men vindt daar alleen 19 Febr. 1656 J o h a n n e s ,
zoon van P e t e r v a n C a l l en D e l i a n a D i b e r benevens 19 Nov. 1656
J o h a n n e s , zoon van D i r k v a n C a l l en M a r i e t g e n A d r i a n u s . Het blijft
dus onzeker in welke verwantschap de volgende tot den uurwerkmaker stonden.
Zie: Oeuvres de C h r . H u y g e n s II, 248; v a n S c h e v i c h a v e n , Penschetsen
uit Nijm. verleden 1, 85.
van Schevichaven

[Call, Jan van, (2)]
CALL (Jan v a n ), (2) geb. 1689. De aangaande dezen geboekte levensloop komt
geheel overeen met dien van zijn broeder Pieter, die volgt. Hij teekende voor Frederik
den Groote afbeeldingen van kasteelen, forten, enz. in 1748 in Brabant veroverd.
Het jaar van zijn overlijden is onbekend.
Zie: C h a l m o t , Biogr. Woordenb; I m m e r z e e l , Levens en werken der Kunst;
Obreen's Archief V, 143; v a n S c h e v i c h a v e n , Penschetsen uit Nijm. Verleden,
I, 85; T h i e m e u . B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstl. i.v.
van Schevichaven

[Call, Pieter van]
CALL (Pieter v a n ), broeder van bovenstaande, geb. te 's Gravenhage 1688, ald.
overl. 1737. Evenals zijn vader en grootvader, legde hij zich toe op het teekenen
met O.I. inkt en waterkleuren. Tevens bekwaamde hij zich in de vestingbouwkunde.
Dientengevolge was hij meermalen tegenwoordig bij belegeringen en andere
krijgsoperatiën, waarvan hij afbeeldingen vervaardigde in kopergravure. Ook als
leeraar in het teekenen, huis- en tuinarchitect was hij met succes werkzaam. Frederik
I, koning van Pruisen vereerde hem den titel van koninklijk bouwmeester.
Lit. als boven.
van Schevichaven

[Calstris, Petrus de]
CALSTRIS (Petrus d e ), overl. nà 15 Mei 1382, toen hij te zamen met zijn broeder
S i m o n d e C a l s t r i s , deken van St. Lambertus te Luik, een kapel stichtte in de
St. Pieterskerk te Leuven. Hij studeerde te Parijs, tezamen met zijn reeds genoemden
broeder, en gaf daar voorlezingen in de faculteit der vrije kunsten. Hij werd doctor
decretorum en deken van het kapittel van St. Pieter te Leuven. In 1363 verkreeg hij
een kanonikaat ten Dom van Utrecht.
Zie: D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartularii Univ. Parisiensis I, 642,
645, 646, 656; Bullarium Trajectense no. 1744; Analectes pour servir à l'hist. eccl.
de la Belgique XXVII (1898) 471-472.
van Kuyk

[Camerlingh, Heimerick]
CAMERLINGH (Heimerick), geb. 10 Aug. 1777 te Wanneperveen, overl. Jan. 1847,
zoon van A n t o n i C a t o en van H e n d r i k a v a n E l s b r o e k . Hij trad in 1797
in dienst als cadet der infanterie en werd 3 Mei 1798 benoemd tot extra-ordinair
ingenieur, in welke functie hij met de brigade ingenieurs-te-velde den veldtocht van
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1799 in Noord-Holland meemaakte. 18 Nov. 1799 tot 1en luitenant benoemd, diende
hij in 1805 bij het Noorder-Leger en in 1806 in Westfalen. Tijdens de landing der
Engelschen in Zeeland was hij 2e kapitein bij de troepen aldaar en werd in 1810
ingelijfd bij het korps fransche genietroepen. Na het herstel onzer onafhankelijkheid
kwam hij weer in hollandschen dienst, werd 19 Febr. 1815 majoor, twee jaren later
luitenantkolonel en 13 Maart 1832 kolonel-directeur der 4e fortificatiedirectie te
Vlissingen. 12 April 1836 werd hij op pensioen gesteld. C. heeft veel onder leiding
van Krayenhoff gewerkt en daarbij groote verdiensten getoond. Ook heeft hij de
ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken van Luik vervaardigd, die in 1836
voltooid werden.
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Na de belgische omwenteling werd aan C. opgedragen de vesting Gorinchem in
staat van verdediging te brengen. Hij was ridder van de Militaire Willemsorde 3e
Klasse. C. was eerst gehuwd met M a r i a H e l e n a v a n C i t t e r s , daarna met
A d r i a n a I s a b e l l a v a n d e r B i l t , weduwe van van der Mandere.
Zie: Algem. Konst- en Letterb. 1816, I, 110; 1826, II, 271.
Eysten

[Campagne, Herman Carl Anton]
CAMPAGNE (Herman Carl Anton), boekh.-uitgever te Tiel, waar hij 27 Sept. 1827
geb. werd en 17 Dec. 1895 overleed. Zijn uitgaven op gebied van geneeskunde en
verschillende vakken van onderwijs zijn zeer bekend; eveneens zijn geïllustreerde
Prachtbijbel en zijn Jacob Cats, die bij duizenden verkocht werden. Voorts genoten
de Woordenboeken van Campagne voor de Fransche, Engelsche en Duitsche talen
langen tijd een welbekende reputatie, alsmede zijn geïllustreerde werkjes voor de
jeugd. In de laatste jaren had hij de leiding zijner bloeiende zaak overgedragen aan
zijn oudsten zoon J.C. C a m p a g n e . Meer dan 25 jaren was H.C.A. Campagne
een zeer werkzaam lid van den tielschen gemeenteraad, terwijl hij tevens geruimen
tijd lid was van de commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs te Tiel.
Zuidema

[Campagne, Huibert Dirk]
CAMPAGNE (Huibert Dirk), geb. in 1763 te Tiel, waar zijn vader (A n d r i e s C.,
gehuwd met G e e r t r u i d a B e r e n d i n a J a n i n ) koopman was, en overl. in
1828 te Beverwijk. Hij leidde een zeer zwervend leven, was ongehuwd en woonde
de laatste jaren als rentenier in zijn geboortestad, stierf in het krankzinnigengesticht
te Beverwijk. Men heeft van hem de volgende geschriften: Java, zijnde een overzigt
van deszelfs waardij en handel met betrekking tot Nederland. Met een kaart (1815);
De Goudkust, of Overzigt van de aangelegenheden der Kust van Guinea (1816);
De zedelijke grootheid. Een gedicht (1816); Kort overzigt van den voormaligen
handel der Nederlanders van Azië in Azië, zijnde een vervolg van Java (1818). Ook
komen van hem eenige stukjes voor in U y l e n b r o e k 's Kleine dichterlijke
handschriften 11, 185-192.
Zie: v a n K a m p e n , Gesch. Ned. Letteren II, 634, en Nieuw Biogr. Woordenb.
van Ned. dichters ten vervolge op Witsen Geysbeek.
Zuidema

[Camphuysen, Govert Dircksz.]
CAMPHUYSEN (Govert Dircksz.), zoon van Dirck (II kol. 293) en Anna van Alendorp,
is omstreeks 1624 geb. en 4 Juli 1672 te Amsterdam van uit zijn huis aan de
Oudeschans in de Nieuwe Kerk begr. Toen zijn vader al 9 Juli 1627 gestorven was,
is zijn moeder met haar gezin waarschijnlijk naar Amsterdam getrokken, waar hij
11 Sept. 1643 als portretschilder genoemd wordt. Hij ondertrouwde er 9 Febr. 1647,
wonende op de Lindengracht, met N e l l e t j e F r a n c k e n . In 1648 woonde hij in
de Roosestraat, en 16 Maart 1650 kocht hij het poorterrecht. Spoedig daarna is hij
uit de stad vertrokken. Toen 4 Maart 1652, waarschijnlijk wegens schulden, een
inventaris van den inboedel van zijn huis - hij woonde toen in Kalverstraat opgemaakt werd, was hij waarschijnlijk al in Zweden, waar hij in Mei en Nov. 1655
werkzaam was voor koningin Hedwig Eleonora. Hij schilderde er vele portretten,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

waarvan dat van Olof Larsson door D. Padtbrugge gegraveerd is. Tot in 1663 komt
hij nog te Stockholm voor, maar in Mei 1665 woonde hij weer in Amsterdam. Een
geliefkoosd motief voor zijn schilderijen was een stal met gekheidmakende boeren
en boerenmeiden; een zeer fraai en 1650 gedateerd voorbeeld hiervan is in het
museum te Brussel, andere zijn o.a. in de musea te Am-
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sterdam, St. Petersburg en Kassel. Dit laatste stuk was vroeger toegeschreven aan
Paulus Potter, wiens werk ook met andere schilderijen van Camphuysen punten
van overeenkomst toont. Nog zijn er interieurs en landschappen van hem in
verschillende andere musea (o.a. te Rotterdam, Breslau, Praag, Kopenhagen, Rijssel
en Dulwich). Een bijzonder fraai landschap met de bouwvallen van het huis te Cleef
bij Haarlem is in het Wallacemuseum te Londen. Hij heeft ook een ets gemaakt,
een studie voor een koe. Als leerlingen van hem worden Regardus de Groot en
Jan. Pietersz. Opperdoes (1648) genoemd.
Zie: Oud-Holland III, 73; XXI, 203-216; P. S c h e l t e m a , Rembrandt (Amsterdam
1853) 70; O. G r a n b e r g , Inventaire général des trésors d'art en Suède I, 63-65;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Cannegieter, Dominicus (1)]
CANNEGIETER (Dominicus) (1), geb. te Winschoten 24 Juli 1812, overleden te
Tzum 7 Febr. 1877, zoon van J o h a n n e s J a c o b u s , med. doct. (zie k.l. 203)
op: Hendrik C.), en van J o h a n n a J a c o b a L i e b e n , studeerde te Groningen
in de theologie, werd 1834 candidaat, in 1835 predt. te Parrega, in 1840 te Arum
en in 1846 te Tzum; hij was praeses der Classis van Franeker. De zes jaren die hij
op zijn tweede standplaats doorbracht waren niet van de rustigste. Er bestaat een
geschrift, hem betreffende, getiteld: De Arumer tweespalt ontsluyerd.
Hij huwde 1o. in 1836 R a c h e l M a r g a r e t h a C a n n e g i e t e r (1808-1873)
dochter van Ds. H e r m a n u s en van D e b o r a C a n t e r v a n S l o t e r d y c k ;
en 2o. in 1873 met E t t i n a H e r m a n n a U g e s . Bij zijn eerste vrouw won hij drie
kinderen, waarvan H e r m a n n u s in 1903 als predikant te Wartena overleed, en
J o h a n n e s J a c o b u s , med. doct. te Bolsward, in 1871 gestorven, als een zeer
ervaren arts wordt geroemd.
Zie: Geneal. Cannegieter (1884) 61, 62, 65.
Regt

[Cannegieter, Dominicus (2)]
CANNEGIETER (Dominicus) (2), geb. te Hallum 23 Oct. 1842, overl. te Tzum 11
Maart 1909, zoon van Dr. H e n d r i k G e r r i t C a n n e g i e t e r (kapitein bij de
friesche mobiele schutterij in den Tiend. Veldtocht; later med. doct. te Hallum, van
wiens hand het opstel over het Klooster Foswerd in den Frieschen Volksalm. 1846,
zal zijn) en van S y t s k e B e k i u s . Hij werd 17 Nov. 1865, na afgel. examen voor
de Comm. uit het Prov. Gerechtshof van Zuid-Holland, benoembaar verklaard tot
notaris en bij K.B. van 30 Maart 1878 aangesteld tot notaris te Tzum. In zijn vrije
uren hield hij zich onledig met geschied- en oudheidk. nasporingen. De resultaten
van zijn onderzoekingen zijn door hem neergelegd in de Friesche Volksalmanak en
in de Vrije Fries. In eerstgenoemde beschreef hij de oude staten en stinsen uit
Hallum, Tzum en omgeving benevens eenige stukken op kerkhistorisch gebied.
Afzonderlijk verscheen van hem: Geschiedenis van het Martenahuis te Franeker,
en Genealogie van het geslacht Cannegieter, in welk laatste werk hij een groot
aantal van elders onbekende bijzonderheden betreffende zijn geleerd geslacht heeft
meegedeeld.
Hij huwde te Schoonhoven 21 Aug. 1879 T r i j n t j e C a t h a r i n a
C u n d a g u n d a L e e s e k a m p , geb. te Brandwijk 20 April 1844, dochter van Ds.
P e t r u s en van T j a l d a P e t e r n e l l a v a n N e s s . Uit dit huwelijk drie kinderen,
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waarvan de zoons predikant zijn te Jelsum en te Zeddam, en de dochter huwde
met Ds. F.H.G. van Iterson te Spankeren.
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Zie: P e t i t , Repertorium (op: Friesland); Geneal. Cannegieter, uit meegedeelde
berichten aangevuld.
Regt

[Cannegieter, Hendrik]
CANNEGIETER (Hendrik), geb. te Witmarsum 25 Mei 1757, gedoopt aldaar 30
d.a.v.; overl. te Winschoten 25 Jan. 1826, zoon van Ds. H e n d r i k G e r r i t (laatst
te Bolsward) en van S i m o n t j e v a n S l o t e r d y c k ; kleinzoon van H e n d r i k ,
den geschiedschrijver van Gelderland.
Hij stud. in de theol., werd predt. te Langweer 15 Nov. 1778, te Deersum 17 April
1785, te Sneek 22 Oct. 1786 en bedankte in 1790 voor een beroep naar Amsterdam.
Februari 1795 werd hij door de burgers te Sneek verkozen tot Volksrepresentant
en opnieuw in Juni 1795. ‘Dit heeft vele gevolgen gehad door het beroerde der
tijden’ en is ook oorzaak geweest dat hij zonder afscheidsrede van Sneek is
vertrokken. Hij was n.l. genoodzaakt op het alleronverwachtst Friesland te verlaten
en verantwoordde zich te dier zake in een missive aan het Gerecht der stad Sneek,
d.d. Groningen 28 Febr. 1796. Twee jaar later tot predt. beroepen te Winschoten
trad hij daar 25 Maart 1798 in dienst en werd 6 Maart 1816 lid van het Prov. Kerkbst.
van Groningen. Te Winschoten overleden, werd hij met zijn vrouw, die hem nog
geen maand daarna in het graf volgde, op zijn nadrukkelijke begeerte begraven op
een hoek van het kerkhof, waar sedert eeuwen niemand zijn laatste rustplaats
wenschte te hebben. Aldaar lagen n.l. de in den slag bij Heiligerlee gesneuvelde
Spanjaarden begraven. Het volksvooroordeel aldus overwonnen, is die hoek sedert
weer in gebruik genomen.
Hij huwde 23 Sept. 1781 met J o h a n n a J a c o b a P i e r s o n , geb. 10 Maart
1760, overl. te Winschoten 19 Febr. 1826, uit welk huwelijk negen kinderen zijn
geboren. De oudste daarvan, J o h a n n e s J a c o b u s C a n n e g i e t e r , geb. te
Langweer 29 Mrt. 1783, overl. te Winschoten 21 Sept. 1817 (als echtgenoot van
J o h a n n a J a c o b a L i e b e n ) promov. te Groningen 14 Juni 1809 tot med. doct.
met dissertatie: de Farina et Pane, welke diss. om haar voortreffelijkheid in het
duitsch en fransch is overgezet. Hij heeft als professor op de nominatie gestaan te
Groningen, Leuven en Utrecht en zou het zeker zoo ver hebben gebracht, ware hij
niet op jeugdigen leeftijd overleden. Een andere zoon, T j e e r d , overleed in 1869
als president van de rechtbank te Winschoten.
Zijn p rtret werd door W. Grebner in zwartekunst gegraveerd.
Zie: Genealogie v.h. gesl. Cannegieter 50-52.
Regt

[Capueel, Cornelis Bouwense]
CAPUEEL (Cornelis B o u w e n s e ), meestal voorkomende als C o r n e l i s
B o u w e n s e , geb. te Zierikzee in 1560 en overl. aldaar in Aug. 1617, zoon van
den lakenkoopman C o r n e l i s B o u w e n s e C a p u e e l en C u n e r a L i e v e n
J a n s d r . d e M u n n i c k . Wij ontmoeten hem in 1580 onder de officiarii der natio
germanica te Orleans. Van 1589-1591 was hij schepen zijner geboortestad en van
1591-1612 secretaris der weeskamer. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a , dochter
van den secretaris van Zierikzee M a a r t e n C r o m s t r i e n . Zij testeerden 23 Mei
1612.
van Kuyk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

[Capueel, Engelbertus]
CAPUEEL (Engelbertus), zoon van H e r m a n en A g a t h a H a r i n c k m a n s ,
geb. te Zierikzee 17 Sept. 1642, overl. te Mechelen 22 Mei 1733. Na gedurende 7
jaar op verschillende plaatsen het apothekersvak te hebben geleerd, oefende hij dit
ongeveer 8 jaar uit in zijn geboortestad.
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14 Mei 1676 trad hij te Mechelen als leekebroeder in het novitiaat der Jezuïeten.
Hij maakte zich door zijn kundigheden en zijn eenvoudigen, vromen levenswandel
zeer verdienstelijk, o.a. te Mechelen, Antwerpen en Brussel. De jaren 1689-1702
bracht hij buiten België door, o.a. in Polen, te Rome en te Weenen. De laatste jaren
zijns levens was hij bijna geheel blind. De vrucht van zijn uitgebreide kennis en
langdurige ervaring heeft hij neergelegd in een paar boekjes, die zonder zijn naam
in druk verschenen, en waarvan althans één vooral ten gerieve der armere klassen
schijnt opgesteld. De la Ruë geeft de volgende titels: Enchiridion Medicum 8o.;
Clarius et majus lumen Pharmacopaeorum; een boekje van de Chirurgie.
Zie: D e l a R u ë , Geletterd Zeeland (1741) 294, naar authentieke berichten.
van Miert

[Carbonel, Gerardus]
CARBONEL (Gerardus), geb. te Kortrijk 1580, Jezuïet 11 Oct. 1602, gest. 29 Juli
1646 te Yperen. In 1612 was hij aalmoezenier der spaansche troepen in de Zuidelijke
Nederlanden en stak in 1613 van Enkhuizen naar Friesland over, om er den
katholieken geestelijke hulp te verschaffen. Met moeite had hij een zestal
varensgezellen getroffen om hem over de Zuiderzee, die vol drijfijs was, te voeren.
C. vestigde zijn verblijf van 1613-1617 te Leeuwarden, maar hij trok al de omstreken
rond, in 1614 bezocht hij ook Groningen. In Friesland alleen bracht hij omstreeks
600 zielen tot de katholieke Kerk terug. Van 1617-1623 was de standplaats van C.
te Hoorn. Toen stak hij naar Denemarken over, in de hoop er een vruchtbaar gebied
voor zijn ijver te vinden, maar hierin teleurgesteld keerde hij in 1624 naar Friesland
weer. In 1627 ontkwam hij aan een vervolging te Leeuwarden, door uit een venster
van 6 meter hoog op een binnenplaats te springen. Na 2 maanden was hij van den
schrik en de opgeloopen verwonding genezen. In hetzelfde jaar bezocht hij Ameland,
waar sinds 40 jaar geen katholiek priester meer geweest was. Een deel der bevolking,
reeds grootendeels doopsgezind, werd door hem gewonnen onder meer door de
belofte, dat hij bij de landvoogdes Isabella voor de Amelanders vrije visscherij tijdens
den oorlog zou bepleiten, als er op het eiland vrije uitoefening van den katholieken
godsdienst zou worden toegestaan. Zijn vijanden beweerden echter, dat hij op
Ameland de kerkelijke goederen had teruggevorderd en dat hij met de kapers van
Duinkerken had gedreigd. De friesche katholieken drongen daarom, uit vrees voor
vervolging, op zijn vertrek aan. In Aug. 1627 vertrok hij naar Holland en vandaar
eerst naar Duinkerken en ten laatste naar Yperen.
Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 328; V, 294; VI, 406-410; W.v.d. H e y d e n , Verhaal
van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuwarden 1842), 37, 38, 43.
Derks

[Carenna, Antonius]
CARENNA (Antonius), geb. te Antwerpen 27 Mei 1657, Jezuïet 24 Sept. 1674,
priester 1687, gest. 2 Febr. 1727 te Mechelen. Alvorens te Leiden aan het heil der
katholieken te arbeiden (1711-1726) was C. leeraar geweest in de wijsbegeerte, de
moraaltheologie en de wiskunde. Drie jaar was hij rector te Halle en oefende
gedurende vijf jaar te Loreto het ambt van poenitentiarius uit. Ofschoon bij plakkaat
der Staten in 1708 de Jezuïetenkerk te Leiden aan de St. Pieterskerkgracht gesloten
was, hield C., die zich te Leiden R o e l a n d s deed noemen, toch herhaaldelijk
godsdienstbijeenkomsten. 10 Jan. 1719 namen daarom de leidsche burgemeesters
het volgend besluit: ‘dat, ofschoon de opzienders der katho-
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lieke kerken moesten zorgen, dat in de Jezuietenkerk geen dienst meer werd gedaan,
de dienst daar doorgaat .... deshalve’ etc. Sinds het onderzoek van den schout
Paets, door dit besluit toegestaan, werd de werkzaamheid van C. belemmerd, die
in 1726 wegens ziekte naar de Zuidelijke Nederlanden wederkeerde.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarl. II, 83; Arch. Bisd. Utr. I, 309, II, 151.
Derks

[Carlebur, François (1)]
CARLEBUR (François) (1), gedoopt te Geertruidenberg 25 Dec. 1772, gest. te
Dordrecht 3 Juni 1847, zoon van J a c o b u s C a r l e b u r en M a r i a v a n d e n
B l i j k . Hij was een land-schapteekenaar en binnenhuisschilder.
van Dalen

[Carlebur, François (2)]
CARLEBUR (François) (2), geb. te Dordrecht 9 Oct. 1821, gest. aldaar 13 April
1893, zoon van D i r k F r a n ç o i s C a r l e b u r en M a r i a J o h a n n a A r e n d i n a
R u t s . Hij was een zeeschilder, wiens werk vooral in Engeland waardeering vond.
Bij het schildersvak oefende hij tevens dat van fotograaf uit, waarmede hij reeds
aanving, toen de daguerrotypie pas in zwang kwam. Als zoodanig is hij als een der
eersten in dit vak te beschouwen. Toen zijn schilderkunst in het buitenland de
aandacht trok, liet hij de fotografie varen en legde zich uitsluitend op het schilderen
toe. Vooral het Engelsche Kanaal en de Schotsche kusten waren het terrein zijner
studie. Soms ook schilderde hij riviergezichten. Daar verreweg de meeste van
Carlebur's schilderijen naar het buitenland verkocht werden, zijn in de nederlandsche
musea slechts zeer weinig werken van hem te vinden. Te Dordrecht vindt men:
Vuurtoren te Aberdeen, aangekocht uit de veiling zijner nagelaten werken.
Zie: Dordr. Courant, 15 April 1893.
van Dalen

[Carree, Michiel]
CARREE (Michiel), geb. te 's Gravenhage 1657, gereformeerd gedoopt 21 Sept.,
overl. te Alkmaar 3 Oct. 1727, zoon van F r a n ç o i s C., hofschilder van prins Willem
Frederik, stadhouder van Friesland, daarna van Hendrik Casimir, overl. 1669, en
G e e r t r u y t B u y s . Onderwezen door zijn broeder H e n d r i k en door Nic.
Berchem, werd hij schilder van landschappen met rundvee en andere dieren; ook
beoefende hij de etskunst. Na eenige jaren verblijvens te Londen, waar hij niet
genoegzaam opgang maakte, vestigde hij zich te Amsterdam, totdat Frederik I,
koning van Pruisen, hem tot hofschilder benoemde; het overlijden des konings in
1713 deed hem naar Amsterdam terugkeeren. Daar hield hij zich bezig met het
schilderen van kabinetstukjes voor de kunsthandelaars, met weinig voordeel, terwijl
het geheel beschilderen van kamers, waarvoor hij meer bekwaam was, in onbruik
geraakte. Volgens Campo Weyerman verhuisde hij met zijn geringen inboedel
dikwijls, hetwelk niet van welvaart getuigt Vermoedelijk was A n t o n i a S t e e n ,
waarmede hij in 1686 te Amsterdam gehuwd was, reeds overleden, toen hij zich
naar Alkmaar begaf, waar hij zich in 1725 bij het schildersgild liet inschrijven; Als
kinderen van Michiel C. worden genoemd H e n d r i k , een bekwaam schilder, in
1726 te 's Gravenhage overleden, en A l i d a , zijn oudste dochter, die fraai met
waterverf teekende en kunstig op ivoor en vooral op waaiers schilderde. 13 Nov.
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1747 werd te Alkmaar begraven H i j l i d a C., wellicht deze Alida; de kinderen van
David voerden andere namen.
Zie: v. G o o l , De nieuwe schouburg I ('s Grav. 1750) 125; C a m p o
W e y e r m a n , De Levens-beschryvingen IV (Dordr. 1769), 55; I m m e r z e e l , De
levens en werken; K r a m m , idem;
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Obreen's Archief VI, 339-345; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar
(1905) 9; T h i e m e u n d B e c k e r , Allgem. Lex. b ld. Kunstl. VI, 68.
Bruinvis

[Carvijn, Mr. Johan]
CARVIJN (Mr. Johan), C a r u i j n , d e K a r u y n , licentiaat in de beide rechten,
werd volgens W o u t e r B r o c k s lijst van domheeren (rijksarchief Utrecht, Dom,
1355) 3 Febr. 1474 toegelaten tot een prebende in het domkapittel en 4 Sept. 1477
tot het supplementum prebendae. Hij wordt genoemd als raad van bisschop David
van Bourgondië, die hem in 1474 benoemde tot raadsheer in het door hem ingestelde
gerechtshof ‘de Schijve’. Hij overl. in 1484.
Zie: Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch. XVIII (1891) 12.
van Kuyk

[Casembroot, Jhr. François de]
CASEMBROOT (Jhr. François d e ), verdienstelijk zeeofficier, geboren te Luik 26
Juli 1817 uit een oud, aanzienlijk geslacht, overl. te 's Gravenhage 14 Apr. 1895;
zoon van L e o n a r d en van A d r i e n n e J e a n n e , baronesse v a n
N e u k i r c h e n , gen. N i j v e n h e i m . Werd 16 Nov. 1832 adelborst a/h. Kon. Inst.
v/d. Marine te Medemblik, dat hij 1 Nov. 1836 verliet als adelb. 1e kl. In 1837 op Zr.
Ms korvet ‘Triton’ geplaatst, vertrok hij spoedig daarop daarmede naar O.I. en
woonde 25 Mei 1840 de expeditie bij tegen de Atjehers op Baros nabij Sinkel. Daar
de Atjehers dáár een benting opgericht hadden, bewapend met zwaar geschut,
werd de C. dien dag naar wal gezonden om, onder het vuur van den vijand en door
zware branding heen, een 12 Pds kanon en een 24 Pds houwitser tegenover de
benting op een door de onzen opgerichte borstwering te plaatsen. Het vuur dier
kanonnen bracht dat van de benting tot zwijgen, waarna die werd bestormd en
ingenomen. Aan die bestorming nam de C. deel, die daarbij door een rentjong aan
den voet werd gewond. 5 Sept. 1841 werd hij daarvoor bij dagorder eervol vermeld.
In 1845 trachtte hij zich met de cultures in O.I. bekend te maken en vroeg daarvoor
verlof aan. Zoowel in O.I. als in W.I. verrichtte hij achtereenvolgens verschillende
diensten, deed op zijn tijd examens voor luitenant 2e en 1e kl. en werd tot die rangen
bevorderd. In 1849 werd hij, ter beproeving en keuring van geschut, naar Luik
afgevaardigd en in 1850 werd hij tot adjudant van den Minister van Marine gekozen.
Het volgend jaar werd hij benoemd tot ordonnansofficier bij Koning Willem III en
maakte in die hoedanigheid verschillende reizen met den koning. In 1853 volgde
zijne benoeming tot adjudant des konings. In 1858 nam hij als kommandant van Zr.
Ms. Stoomschip ‘Vesuvius’ met dien bodem deel aan het oefeningseskader onder
Schout-bij-Nacht 't Hooft. In Febr. 1860 tot kapt -luitenant bevorderd, werd hem 1
Mei 1862 het bevel opgedragen over Zr. Ms. korvet met hulpstoomvermogen
‘Medusa’, bestemd naar O.I., terwijl hij als adjudant werd gehandhaafd. Einde Nov.
1862 in O.I. aankomende, werd de ‘Medusa’ spoedig daarop naar Japan gezonden,
waar zij in Mrt. 1863 aankwam en daar verder in station verbleef tot Oct. 1864.
Japan, dat eeuwenlang, tot 1859 voor vreemdelingen gesloten was gebleven,
behalve voor de Nederlanders, was door de veranderde toestanden zéér in beroering,
ten gevolge waarvan de ‘Medusa’ bij haar tweeden doortocht door Straat Simonoseki
op 11 Juli 1863 door de schepen en batterijen van den vorst van Nagato beschoten
werd. De C. liet dapper terugvuren en had de voldoening, niettegenstaande een
sterke stroom tegen was en het schip onder stoom slechts weinig
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vaart liep, zijn doortocht te volbrengen en, hoewel met verlies van eenige
manschappen, dooden en gekwetsten, en het schip zwaar gehavend, behouden
op de plaats zijner bestemming te Yokohama aan te komen. Een Officieel Verslag
van die ontmoeting verscheen in de Nederl. Staatscourant van 26 Sept. 1863 door
den Consul-Generaal van Nederland in Japan D. d e G r a e f f v a n Z u i d
P o l s b r o e k , te wiens behoeve die reis was ondernomen bij zijn overvaart van
Nagasaki naar Yokohama. De C. werd voor zijn daarbij gehouden gedrag bij Kon.
Besl. v. 29 Sept. 1863 benoemd tot ridder 4e kl. der Mil. Willemsorde. De C. woonde
in Japan nog een veelbewogen tijd bij, terwijl het station werd versterkt door de drie
nederl oorlogsschepen: ‘Metalen Kruis’, ‘Djambi’ en ‘Amsterdam’, die met de ‘Medusa’
samen eene divisie vormden onder den kapitein ter zee de Man en gezamenlijk met
de engelsche, fransche en amerikaansche oorlogsschepen, in Yokohama aanwezig,
op 5, 6 en 7 Sept. 1864 den doortocht door Straat Simonoseki forceerden. De C.
had a/b. van de ‘Medusa’ daaraan een werkzaam en eervol aandeel en werd
dientengevolge bij Kon. Besl. v. 20 Dec. 1864 bevorderd tot Ridder 3e kl. der Mil.
Willemsorde.
Na terugkeer in O.I. werd de ‘Medusa’ wegens ouderdom voor den dienst
afgekeurd en in Soerabaya gesloopt. D e C. keerde naar Holland terug. Zijn verblijf
in Japan beschreef hij in een werkje De ‘Medusa’ in de wateren van Japan in 1863
en 1864 ('s Gravenh. 1865), waarvan een tweede druk in hetzelfde jaar verscheen.
Nadat de C. weer in 1865 tijdelijk het bevel gevoerd had over Zr. Ms. SS. ‘Cycloop’,
ter overbrenging van de Koningin naar Engeland, werd hij in 1866 gekozen tot lid
der 2e Kamer der Staten-Generaal voor 's Gravenhage en nam zitting bij de
conservatieve partij, welke plaats hij bekleedde tot het einde der zitting van 1871,
toen hij niet werd herkozen. Gedurende die periode stond hij steeds op de bres, om
den naam van Nederland, óók in den vreemde, hoog te houden en op de plichten
te wijzen, die op ons als koloniale mogendheid rustten. Tegen den geest, bij
sommigen heerschende, ‘wij kunnen ons tòch niet verdedigen’ protesteerde hij met
àl zijne macht. Ook bevorderde hij door zijn woord de materieele belangen van de
zeevarenden, bij wie hij in hoog aanzien stond. Hij bepleitte verder o.a. dat Nederland
zich in het Verre Oosten, met name in Japan en China, door d i p l o m a t e n moest
doen vertegenwoordigen, terwijl daar steeds oorlogsschepen aanwezig dienden te
zijn, ten einde onze vlag dáár te vertoonen. Op zijn herhaald aandringen werd de
heer de Graeff, destijds Consul-Generaal in Japan, die ons land bij de opening van
Japan voor vreemdelingen groote diensten bewezen had, benoemd tot Minister
Resident en diens traktement meer in overeenstemming gebracht met zijne verplichte
uitgaven. Nadat de C. in 1868 bevorderd was tot kapitein ter zee, werd hij in 1872
op zijn verzoek op pensioen gesteld en werd hem daarbij de titulaire rang van
Schout-bij-Nacht verleend, dien hij in 1879 verwisselde met dien van vice-admiraal.
In 1873, bij het uitbreken van den oorlog tegen Atjeh bood hij zich nog aan om weer
actief op te treden bij de expeditie tegen dat rijk; voor dit aanbod werd echter bedankt.
In 1875 werd hij weer als lid der 2e Kamer gekozen voor Delft en nam daar weer
een levendig aandeel in de discussiën. Bij de verkiezingen in 1883 stelde hij zich
niet meer beschikbaar. In 1891 werd hij benoemd tot adjudant in buiten-
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gewonen dienst van de Koningin en werden hem in die kwaliteit verschillende
zendingen naar buitenlandsche hoven opgedragen, terwijl hij bij het bezoek van
den Keizer van Duitschland aan ons land, aan dien vorst werd toegevoegd. In 1894
werd hij benoemd tot kanselier der nederlandsche ridderorden, welke betrekking
hij tot zijn dood vervulde. 14 Apr. 1895 kwam hij na eene korte ziekte te overlijden
en werd 20 Apr. d a.v. met plechtigen eenvoud op het kerkhof ‘Oud Eik en Duinen’
begraven. Hij was 8 Sept. 1852 gehuwd met jonkvr. A g n e t a T h e o d o r a
J o h a n n a v a n d e P o l l en had bij haar drie zonen, waarvan één nog in leven
is en in het buitenland vertoeft.
Geraadpleegde bronnen behalve de reeds in den tekst genoemden, zijn: Register
a/h. Dep. van Marine; P.A. v a n R e e s , Sinkel, in Neptunus, Jaarboekje v/h. Kon
Inst. der Marine v. 1859, 164 e.v.; B a c k e r D i r k s , de Nederl. Zeemacht II, 664
en 665; The Century, Ill. Monthly Magazine v. Apr. 1892, 847; M a c L e o d , de
Marine in Een halve eeuw, gedenkboek bij inhuldiging Kon. Wilhelmina, I, 146-148.
Hoos

[Castro, Nicolaas de of a]
CASTRO (Nicolaas d e of a), heette eigenlijk v.d. B u r c h , ook wel v.d. B u r g t ,
v.d. B o r c h , v.d. B o r g h , geb. ± 1503, gest. te Middelb. 17 Mei 1573. Hij was de
zoon van een pedel der hoogeschool van Leuven, studeerde aldaar, behalve in de
voorbereidende wetenschappen, ook in de theologie en deed op 4 Juni 1527 met
goed gevolg zijn examen als sententiarius en cursor biblicus. Zich nu verder
bekwamend om den graad van licentiaat in de theologie te behalen, gaf hij onderwijl,
zooals de gewoonte dat te Leuven medebracht, tevens les in de voorbereidende
vakken, en dat wel aan een van de voornaamste paedagogiën aldaar, genaamd:
de Valk. Zeven jaren later waren zijne theologische studiën voltooid; op 3 Nov. 1534
verkreeg hij het licentiaat. Van 1539 tot 1544 is de C. president-hoogleeraar geweest
aan het college van Busleiden, ook wel ‘het drietalig college’ genoemd, omdat daar
onderricht werd gegeven in het Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch. Martinus
Duncanus, die toen te Leuven studeerde, droeg later, uit erkentelijkheid voor de
lessen in dat college genoten aan de C. zijn leerboek voor latijnsche samenspraken
op. Krachtens privilege van de faculteit der letteren te Leuven kreeg de C. bij zijn
aftreden een prove in de kapittelkerk van Sint Marie te Utrecht; in de lijst der
kanunniken van 1545 komt zijn naam reeds voor. In de nu volgende jaren ontwikkelde
hij een groote werkzaamheid om de ketterij in het utrechtsche bisdom uit te roeien.
Op 8 Dec. 1550 kreeg hij van Karel V een aanstelling tot boekenkeurder, met
opdracht vooral het drukken en verspreiden van kettersche geschriften tegen te
gaan. In 1554 moest hij den inquisiteur Ruard Tapper bijstaan in een proces, dat
tegen Andries Auwelsz., een pastoor in het Noorderkwartier, wegens ketterij werd
gevoerd en met diens afzetting eindigde. Als vertegenwoordiger van zijn bisschop,
George v. Egmond, was de C. in 1554 aanwezig bij het geding tegen Angelus Merula
in den Haag en las op bevel van Tapper in de laatste zitting het vonnis voor, nadat
Merula zijn gevoelens had herroepen. Zijn aanstelling tot vasten ‘assesseur ende
adjunct’ van den onderinquisiteur Fr. Sonnius, welke om die benoeming had
gevraagd, valt eerst op 18 Juni 1555; toen teekende de landvoogdes zijn mandaat
en beval hem aanstonds zich naar Dordrecht tot Sonnius te begeven: de pauselijke
benoeming moet daaraan vooraf zijn gegaan. In 1558 deed hij een ver-
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geefsche poging om zich meester te maken van Cornelis Cooltuyn, die, ofschoon
als pastoor van Enkhuizen afgezet, te Alkmaar op nieuw onrechtzinnig predikte. In
Juni 1560 vertoefde de C. in Groningen om daar onderzoek te doen naar de
predikaties van den pastoor der hoofdkerk, Steph. Sylvius, en naar het zedelijk
gedrag van diens kapelaan. Nog in Aug. 1561 zien wij hem te Utrecht het gerechtelijk
onderzoek leiden in de zaak der verkiezing van H. Berck tot baliër van de Sint
Jansorde hier te lande. Onderwijl was hij reeds aangewezen voor den nieuw op te
richten zetel van Middelburg. Over geen bisschopsverheffing in de nieuwe
bisdommen van ons vaderland zijn wij zoo goed ingelicht als over de zijne. De breve
van aanstelling is gedateerd 10 Maart 1560, op welken dag hij ook te Rome in het
Consistorie werd geproclameerd. Bij breve van 28 Mei 1561 kreeg hij verlof bezit
te nemen van zijn bisdom, dat echter eerst in de daarop volgende maand November
is geschied door bemiddeling van een drietal gevolmachtigden. Uit de gepubliceerde
stukken van Quintijn Weytsen blijkt, dat er een paar weken zijn voorbijgegaan,
alvorens men tot een accoord kwam over de voorwaarden, onder welke de C. het
bestuur over zijn bisdom en over de abdij te Middelburg zou aanvaarden. Oorzaak
van dat uitstel was niet onwilligheid; maar zoowel de bisschop als de landvoogdes
moesten eerst geraadpleegd worden omtrent wijzigingen in die voorwaarden. Op
25 Nov. 1561 namen de gevolmachtigden bezit van de Sint Pieterskerk (ook wel
Oost- of Noord-Munster geheeten), welke door Pius IV als kathedraal was
aangewezen; een dag later van de abdij, welke bij het nieuwe bisdom was
geincorporeerd. Uit een schrijven van den griffier van het hof van Utrecht, Ghislain
Scrijvers, kunnen wij opmaken, dat de elect 3000 gulden als commune servitium
en nog eens dezelfde som voor annaten, bedragende de helft der inkomsten, welke
gedurende het eerste jaar der ambtsvervulling werden genoten, aan de Camera
apostolica moest opbrengen. Op 16 Dec. 1561 had de bisschoppelijke wijding plaats
in Sint Romualdus, de metropolitaankerk van Mechelen. Kardinaal Granvelle was
de consecrator; Martinus Cuper, bisschop van Chalcedon i.p.i. en wijbisschop van
Kamerijk, alsmede de abt van Grimbergen assisteerden daarbij. De wijdeling zelf
heeft de voornaamste bijzonderheden van deze plechtigheid medegedeeld in een
schrijven op 28 Dec. 1561 uit Mechelen aan zijn vriend, den boven vermelden
Ghislain Scrijvers, gericht. Wij vernemen daaruit verder dat de burgemeester van
Middelburg, Seraertskerke, en de pensionaris der stad, Hugo de Bonte, bij de wijding
tegenwoordig waren geweest; dat zij in last hadden den bisschop op kosten van
den magistraat naar Middelburg te begeleiden en veiligheidshalve de reis over
Vlaanderen zouden nemen. Op 31 Dec. 1561 hield de bisschop zijn plechtigen
intocht binnen Middelburg. Ook van deze gebeurtenis heeft de C. een uitvoerig
relaas opgesteld ter wille van zijn vertrouweling Scrijvers. Den avond te voren was
hij voor de Seyspoort aangeland; bij het verlaten van het schip stond de kade vol
mannen en vrouwen en werd de bisschop met fakkels begeleid naar het nabij
gelegen huis van een der burgemeesters, bij welken hij zou overnachten. Den
volgenden morgen trok de bisschop in vol ornaat en, voorafgegaan door de gansche
geestelijkheid der stad, naar de rijk versierde kathedraal, waar de deken van Sint
Pieter coram pontifice een plechtige Mis zong; vervolgens naar
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de abdij, welke van nu af zijn residentie zou wezen en waar de geestelijkheid der
stad en ook van de nabuurschap hem hare opwachting kwam maken. Op de
volgende dagen richtte de bisschop een gastmaal aan voor de edelen en andere
aanzienlijke personen, welke hem waren komen gelukwenschen, alsook voor den
magistraat van Middelburg. Zoodra de feestelijkheden voorbij waren, hield hij zich
bezig met den toestand der middelburgsche abdij, waar de administratie eenigszins
in het ongereede was geraakt. Spoedig daarna werd een bezoek gebracht aan het
lommerrijke Westhoven, in de nabijheid van Domburg gelegen, welk landgoed,
eigendom van de abdij, thans ter beschikking was gesteld van den bisschoppelijken
prelaat. Spoedig kwamen echter ook de zorgen. Reeds in het eerste jaar van zijn
bestuur had hij verschil met den domproost, Nicolaas van Myerop, over het
uitoefenen der jurisdictie in zijn eigen bisdom. Volgens de bulle van oprichting bleef
de domproost, zoolang hij leefde, al de bevoegdheden van aartsdiaken behouden,
welke hij voorheen in Zeeland had uitgeoeffend. Van Myerop wilde echter deze
jurisdictie ook voor zijn opvolgers gehandhaafd zien en weigerde bovendien een
plaatsvervanger in Middelburg aan te stellen. Herhaaldelijk zijn in deze
aangelegenheid beslissingen gegeven door de landvoogdes op voorstel van den
Geheimen Raad; de laatste ordonnantie van 24 Juli 1564, welke een einde maakte
aan het geschil, stelde op de voornaamste punten den bisschop in het gelijk. In
1564 kreeg de Sint Mariekerk te Utrecht een kostbaar tapijt van de C. ten geschenke,
als herinnering aan zijn vroeger kanonikaat aldaar. Op last van het kapittel werd dit
tapijt opgehangen in het koor naast een dergelijk geschenk van Granvelle, die
eenmaal proost van dezelfde kapittelkerk was geweest. In 1565 zag Utrecht hem
zelf binnen hare muren bij gelegenheid van het provinciaal concilie, dat van 12-30
Oct. heeft geduurd; de bisschop van Middelburg heeft toen aan al de zittingen deel
genomen en op 30 Oct. de besluiten onderteekend. Gedurende den beeldenstorm
van 1566 bleef hij onvervaard op zijn post. Om het gerucht te logenstraffen, dat de
kerksieraden der abdij door hem reeds naar elders in veiligheid waren weggevoerd,
liet hij op het feest van O.L. Vrouwe hemelvaart (15 Aug.) de abdijkerk daarmede
opsieren en droeg zelf op dien dag daar een plechtige mis op. Ook dit kerkgebouw
ontkwam echter op 21 Aug. niet aan den beeldenstorm. En toen er bedreigingen
werden geuit om de abdij tegen den grond te werpen, bracht de bisschop op 23
Aug. wel de ontstelde abdijheeren naar Westhoven, maar hij zelf keerde nog
dienzelfden avond in Middelburg terug, hield er met de Staten van Zeeland een
spoedvergadering en betrok vervolgens wederom de abdij, welke, naar het hem
voorkwam, door de getroffen maatregelen niet voldoende tegen eene overrompeling
was beveiligd. In Nov. 1566 bleek de rust te Middelburg reeds zoover hersteld, dat
de bisschop daar eene diocesane vergadering kon bijeenroepen, in welke de
besluiten van Trente, vooral betreffende de tucht, werden gepubliceerd. Nogmaals
kwam de aanmatiging van den domproost aan het licht. Zonder van de zoo even
gehouden synodus te gewagen, stelde van Myerop terzelfder tijd een ordonnantie
op, in welke de voornaamste bepalingen van Trente werden opgesomd, met
lastgeving aan al de priesters, die over kerken in Zeeland stonden, om deze
bepalingen van den preekstoel af te kondigen. De bisschop zag zich genoodzaakt,
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wilde hij zijn invloed niet verliezen, de publicatie van dit stuk aan de priesters van
het diocees te verbieden, en dat wel onder bedreiging met den ban en eene boete
van 100 Philipsgulden. Zoolang de C. het diocees van Middelburg bestuurde, heeft
hij het gezag van zijn souverein krachtig pogen te handhaven. En zijn invloed op
den gang der zaken in Zeeland moet niet gering aangeslagen worden. Als prelaat
der abdij was hij ‘de meeste en breedste geërfde in den lande’, bezat alleen in de
Ambachten niet minder dan 3541 ‘gemeeten’ gronds en vertegenwoordigde als
prelaat van Middelburg in zijn persoon alleen de gansche geestelijkheid in de
vergadering der Staten van Zeeland. Niet onwaarschijnlijk alzoo moet zijn invloed
mede in rekening gebracht worden ter verklaring van het feit, dat geen enkel lid van
den zeeuwsche i adel tegenwoordig is geweest bij het aanbieden van het
verzoekschrift te Brussel. Echter werd ook met zijn medewerking op de laatste of
voorlaatste vergadering der Staten van Zeeland het besluit genomen, dat men de
executie van den 10. en 20. penning, door Alva gevorderd, wenschte op te schorten,
totdat de overige gewesten daarin eveneens zouden toegestemd hebben. En reeds
in Maart 1569 had Hopper in een schrijven aan Viglius den bisschop van Middelburg
aangeduid als dengene onder den clerus, die het krachtigste zich weerde tegen het
invoeren van den 10den penning. Verder zijn vriend en vijand het erover eens, dat
de C., evenals voorheen, ook als bisschop de verspreiding van het calvinisme
zooveel mogelijk in zijn diocees heeft trachten te keeren. Ofschoon op dit gebied
een gestreng man uit overtuiging en uit plichtgevoel, was hij toch voor zachtere
gevoelens, wanneer het kon, niet ontoegankelijk. Toen zijn neef, Christoffel Roels,
het ambt van pensionaris van prelaat en edelen van Zeeland wilde nederleggen,
wijl hij de zaak van den Prins was toegedaan en zijn ambtseed hem verhinderde
dat aan den dag te leggen, drong de bisschop bij hem aan om in bediening te blijven,
hetgeen ook werkelijk is geschied. Onder de zwaarste beproevingen zou het laatste
jaar van zijn bisschoppelijk bestuur voorbijgaan. Reeds was een aanzienlijk deel
van het diocees in de macht zijner felle tegenstanders gekomen. Toen het gevaar
ook voor Middelburg zelf dreigde, trachtte men den bejaarden bisschop tot vluchten
te bewegen. Dat weigerde hij echter beslist, maar integendeel, nadat de belegering
voor zijne bisschoppelijke stad was geslagen, stelde hij alles in het werk om den
moed bij burgers en soldaten erin te houden. Steeds nauwer werd Middelburg door
het leger en de vloot van den Prins ingesloten, toen hij, den dood voelende naderen,
met instemming van het kapittel, den vikaris-generaal van het bisdom, Joannes van
Strijen, als zijn voorloopigen opvolger aanwees. Reeds in 1567 had de C. te Leuven
een beurs gesticht van 55 flor. jaarlijks en bestemd voor een student, die zich daar
in de medicijnen zou te bekwamen hebben; later volgde een andere stichting te
Mechelen voor het uitkeeren van een bruidschat aan behoeftige en eenzame meisjes
aldaar.
Van hem: Synodus diocesana (Lovanii, apud Wellaeum, 1566).
Portretten: v. S o m e r e n , Beschr. Cat. I, 246 (niet bisschop van Mechelen, maar
van Middelburg en niet gestorven 1574, maar 1573). Nog een andere gravure bij
v. O p m e e r - B e y e r l i n c k , Opus Chronographicum (Antv. 1611) tom. II, 33. Op
een penning van 1567 staat op de eene zijde zijn borstbeeld, op de andere zijn
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wapen en zinspreuk ‘Protegente Deo’ (Revue numism. belge 1851, 271, zie ook
D i r k s in Navorscher XIX, 617
Over hem: S u f f r . P e t r i , Appendix ad chronicon I. de Beka, 179; v. H e u s s e n ,
Hist. ep. Ultraj. 76; Hist. ep. Middelb., passim; P. M e r u l a , Fidelis rerum adv. A.
Merulam ab inquisitoribus gestarum commemoratio; F r . S o n n i u s , Ad Viglium
epistolae (Brux. 1850) 8, 16, 19, 72, 74, 77; M a t t h a e u s , Sylloge epistolarum
201; M i r a e u s - F o p p e n s , Nova collectio diplomatum III, 479; B o x h o r n ,
Chronijck v. Zeelandt, 154; I. M o l a n u s , Hist. Lovaniensium (Brux. 1861) I, 645;
II, 696, 887; H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica, I, pars. II, 507;
G r o e n , Archives, V, 417; F r u i n , Uittr. uit Fr. Dusseldorpii Annales, passim;
Q u i n t i j n W e y t s e n , Aanstelling van den eersten bisschop v. Middelburch
(Leyden 1757); t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie v. Zeeland, 363-387; F.
N è v e , Le collège des trois langues (Brux. 1856), 6; D o d t v. F l e n s b u r g , Archief
v. kerkl. en wereldsche geschiede-nissen, II, 345; III, 230, 319; V, 324; Archief
aartsb. Utrecht, XXXV, 1; Bijdr. bisd. Haarlem, XXV, 419; F r u i n , Archief van prelaat
en edelen van Zeeland ('s Grav. 1904) reg.: H. d e J o n g h , L'ancienne faculté de
théologie de Louvain (Louvain 1911), 54, 62; G. B r o m , Archivalia in Italië, I, passim;
F. P i j p e r , Bibl. Reform. Neerlandica, IX, 198, 2).
Hensen

[Cathuis, Arnold]
CATHUIS (Arnold), geb. 21 Dec. 1576 te Leeuwarden, gest. 14 Dec. 1629 te
Roermond. Hij was de zoon van den volg. en Margareta Sweert. Te Haarlem genoot
hij onderricht van den geleerden Corn. Schonaeus, vervolgens studeerde hij te
Franeker, Leiden en Padua, waar de Venlonaar Erycius Puteanus zijn vriend was,
de wijsbegeerte en de geneeskunde. Een ernstige ziekte deed hem van
levensrichting veranderen, zoodat hij in Oct. 1602 te Rome in de societeit van Jezus
trad. In 1606 werd hij door kardinaal Bellarminus priester gewijd. Om
gezondheidsredenen voltooide hij te Leuven zijn godgeleerde studiën, en werd in
1609 naar zijn geboorteplaats gezonden, om er het zendingswerk der Jezuïeten
door een blijvende vestiging te bestendigen. Slechts drie jaren (1609-1612) kon C.
zijn stadgenooten door woord en voorbeeld opwekken, want de tegenkanting van
den plaatselijken pastoor, die hem het recht der pastoralia betwistte, was zoo hevig,
dat C., ofschoon verblijvend ten huize van leeuwardensche vrienden, eerst in de
omstreken der stad zijn ijver uitoefende, en vervolgens voorgoed uitweek in 1613,
om zich te Zwolle te vestigen, waarvan de pastoor in dien tijd juist gevangen zat.
C. predikte er met zulk een goeden uitslag, dat, ook toen de pastoor weer was
teruggekeerd, de helft der gemeente hem bleef aanhangen. Van Zwolle uit bezocht
C. Sneek, Kampen en andere plaatsen, tot hij in 1619 naar Leiden vertrok en vandaar
naar de Zuidelijke Nederlanden. Hier onderwees hij te Leuven de godgeleerdheid
en de H. Schrift, waarop hij eenige verklaringen en aanteekeningen uitgaf. Het officie
der Onbevlekte Ontvangenis is door hem, waarschijnlijk voor het eerst, in het
nederduitsch vertaald (1628). Hij overleed als rector van het Jezuïetencollege te
Roermond, (1626-1629) twee maanden na zijn broeder Huibert, met wien hij
overeengekomen was, dat de eerstoverlijdende aan God zou vragen, dat de
overblijvende hem spoedig mocht volgen.
Zie: W.v.d. H e y d e n , Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland
(Leeuwarden
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1842), 30, 71 v.; Archief Bisd. Utrecht, III, 324; Annales Dusseldorpii ('s Gravenhage
1894), 476; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890)
II, 879, 880.
Derks

[Cathuis, Jan Huberts]
CATHUIS (Jan Huberts), die zich ook enkel H u b e r t s en elders K a t z h u i s en
C a t h i u s teekent, was apotheker en een man van grooten invloed te Leeuwarden
in het laatst der 16e eeuw. Herhaaldelijk maakt hij deel uit van het stedelijk bestuur.
Zoo vindt men hem in 1567 als raadslid, van 1568-1570 komt hij voor als lid van de
gezworen gemeente, welke uit 13 leden bestond; in 1571 is hij schepen en van
1572-1577 treedt hij op als een der vier burgemeesteren der stad. Op nieuw treft
men hem als gemeensman aan in 1576 en 1577. Op 6 December 1576 wordt hij
door Leeuwarden naar Brussel afgevaardigd om de regeering te verzoeken, zijne
vaderstad mede op te nemen in de Pacificatie van Gent; het volgende jaar komt hij
meermalen voor als gevolmachtigde van Leeuwarden in verschillende staatszaken,
Friesland betreffende; zelfs wordt hij op 23 Oct. 1577 benoemd tot gedeputeerde
in het kwartier der steden. Daarmede is zijn staatkundige loopbaan ten einde;
waarschijnlijk werd hij, als katholiek, bij de verandering der regeering van openbare
ambten uitgesloten. Toch trok hij zich niet geheel uit het openbare leven terug: van
1579 tot aan zijn dood in 1593 is hij medevoogd geweest van het Ritske Boelema
Gasthuis, dat door de broeders van het Zoete Name Jezus Gild werd bestuurd.
Jan Huberts Cathuis behoorde tot de gematigde katholieken, die na den
beeldenstorm een verzoekschrift tot Aremberg richtten om vergetelheid voor het
gebeurde. Men zegt, dat hij de eerste van zijn geslacht is geweest, die den
familienaam Cathuis aannam, naar het uithangbord ‘De Gouden Kat’, dat zijne
apotheek op de Brol te Leeuwarden versierde. Dit huis is althans tot 1654 in zijn
geslacht gebleven. Jan Huberts was getrouwd met M a r g a r e t h a J a c o b s d r .
S w e e r t , die hem twee zonen schonk. De oudste: H u b e r t J o h a n n e s z .
C a t h u i s , 1565-1629, was, evenals zijn vader, apotheker te Leeuwarden, en van
1613 tot aan zijn dood penningmeester van het Ritske Boelema Gasthuis. De tweede:
Arnold, gaat vooraf.
Zie: Charterboek van Vriesland III, 1077, 1089, 1092, 1096, 1154, 1158, 1159 en
1172; W. v a n d e r H e y d e n , Verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuw.
1842), 260; Het stamboek van den Frieschen Adel I, 276; II, 186; H B. v a n S m i n i a
e n A.J. B r u i n s m a , Geschiedenis van het Ritske Boelema Gasthuis (Handschrift
uit 1850, toebehoorende aan genoemd gesticht).
Visscher

[Cats, Matthias Cornelisz]
CATS (Matthias Cornelisz), minderbroeder, meer bekend als M. F e l i s i u s of naar zijn geboorteplaats - v a n B r o u w e r s h a v e n , oom van den eens zoo
populairen dichter Jacob Cats (zie diens berijmde autobiografie Twee-en-tachtig-jarig
Leven), en gest. 6 Mrt. 1576. Buiten weten zijner ouders trad hij in de orde der
minderbroeders en legde in weerwil van de tegenkantingen zijner moeder de geloften
af. Hij was een voorbeeldig kloosterling en een welsprekend priester. In 1555 werd
hij lector der theologie te Leuven. In hetzelfde klooster en later te Mechelen was hij
gardiaan. Het kapittel van Antwerpen 8 Aug. 1574 koos hem tot provinciaal, doch
reeds voor het einde van zijn triennaat stierf hij.
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Hij heeft geschreven: Catholica praeceptorum Decalogi elucidatio (Antw. Plantijn
1573 en 1576, alsmede Parijs 1575 en 1604); Institutionis Chris-
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tianae Catholica et erudita elucidatio sec. methodum a Magistro II Sententiarum
observatam (Antwerp. 1575 en Parijs 1604).
Zie: W a d d i n g , Scriptores ordinis Minorum (Romae 1650), 255; De Dietsche
Warande IV (1858), 101 v.v.; Bijdr. Bisd. Haarlem IX (1881), 87 v.v., X, 131 v.; De
Katholiek CI (1892), 121 v.v. enz.
Hesse

[Caulaincourt, Auguste Jean Gabriël de]
CAULAINCOURT (Auguste Jean Gabriël d e ), geb. 16 Sept. 1777 te Caulaincourt
(Picardië), overl. 7 Sept. 1812 in Rusland. Reeds jong in militairen dienst getreden
werd hij 14 Jan. 1792 tot 2en luitenant der kurassiers, 21 Jan. 1796 tot 1en luitenant
der karabiniers en 28 Febr. 1797 tot kapitein der dragonders benoemd. Hij maakte
de veldtochten aan den Rijn mede en werd in een gevecht op den St. Gothardpas
gewond. Op het einde van den veldtocht werd hij tot chef d'escadron benoemd en
werd bij Marengo, waar hij zich zeer onderscheidde. wederom gekwetst. Wegens
zijn bij Vedelago betoonde dapperheid tot kolonel bevorderd werd hij aidede-camp
van den maarschalk Berthier, vergezelde Lodewijk Napoleon in 1806 naar Holland
en werd diens Groot-stalmeester. Bij den koning wist hij te bewerken dat deze hem,
hoewel geen, Nederlander, tot gezant te Napels benoemde, doch eenmaal te Parijs
zijnde, ging hij weer in franschen dienst over. Tot generaal bevorderd, streed hij in
Spanje, nam Cuença en toonde veel beleid, moed en geestkracht. Vervolgens nam
hij deel aan den tocht naar Moskou in 1812, waarbij hij het bevel over het Groote
hoofdkwartier had. C. sneuvelde in den slag bij de Moskowa.
Zie: L o d e w i j k N a p o l e o n , Geschiedk. Gedenkschr. I, 125; II, 163, 164.
Eysten

[Cauwenberg, Georgius]
CAUWENBERG (Georgius), minderbroeder, geb. einde 16e eeuw en overl. te
Antwerpen 28 Mei 1666. Omstreeks 1615 kloosterling geworden, werd hij in 1623
als missionaris naar Friesland gezonden. Eerst vestigde hij zich te Leeuwarden en
31 Aug. 1624 te Bolsward. Daar arbeidde hij onvermoeid en met groot succes, doch
niet ongestoord. In 1628 en 1649 viel hij wegens overtreding der plakkaten in handen
van het gerecht en moest zware boeten storten. Verscheidene malen, o.a. in 1633
en 1662 werd hij bij het kerken overvallen, maar kon ontkomen. In 1665 bekwam
de afgeleefde man zijn medebroeder Mathias Chiney als helper en opvolger, vierde
in het klooster van Mechelen zijn gouden jubilé als minderbroeder en stierf in het
convent van Antwerpen. Hij heeft een handschrift nagelaten Statio Bolswardiensis,
dat, met aanteekeningen voorzien, uitgegeven is in De Godsdienstvriend LXXXIV
(1860) 10-18.
Zie: v.d. H e y d e n , Verhaal v.d. Verrigtingen der Jezuieten in Friesland
(Leeuwarden 1842) 168; A n d r e a e T i a r a e Annotationes, uitgegeven door v a n
B o r s s u m W a a l k e s (Leeuwarden 1895) 19, 33 v., 158; Archief Aartsbisdom
Utrecht, IV, 104; S c h o u t e n s , Antiquitates Franciscanae Belgicae, III (Hoogstratae
1906), 40 en eenige missieverslagen en hss. in het prov. archief der minderbroeders
te Weert.
Hesse

[Cauwenberg, Lambertus]
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CAUWENBERG (Lambertus), minderbroeder, geb. te Waalwijk in 1709 en overleden
als pastoor te Gorinchem 27 Aug. 1789. Hij werd geprofest te Leuven 26 Aug. 1731
en priester gewijd te Roermond 26 Mei 1736. Hij was prefect van het gymnasium
te Megen, toen hem Gorinchem als woonplaats werd aangewezen. Hier kwam hij
in October 1743 als helper van pater Ferdinandus de Quavie en werd bij diens dood
(15 Febr. 1749) zijn opvolger. Zijn veelzijdige en vruchtbare werk-
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zaamheid werd erkend, toen het kapittel van Antwerpen (18 Sept. 1768) hem
‘missionarius emeritus’ verklaarde en het kapittel van Leuven (25 April 1779) hem
‘discretus missionis’ benoemde. Hij vierde onder groote belangstelling zijn jubilé en
stierf als oudste der nederduitsche minderbroedersprovincie.
Zie: Archief Aartsbisdom Utrecht II, 151; VIII, 138 en 358; IX, 63 en 66.
Hesse

[Cauwenberg, Adrianus van]
CAUWENBERG (Adrianus v a n ), minderbroeder, geb. te Waalwijk 28 Apr. 1684,
overl. te Amsterdam 12 Aug. 1742. Hij is geprofest te Leuven 25 Juli 1703 en priester
gewijd in 1708. 10 Apr. 1710 kwam hij als helper in de Boomskerk te Amsterdam.
Het kapittel van Leuven 18 Sept. 1729 benoemde hem tot ‘discretus missionis’ en
dat van Antwerpen 9 Mei 1734 verklaarde hem ‘missionarius emeritus.’
Voor zijn portret (F r e d . M u l l e r , Beschrijvende Catalogus, 995) vervaardigde
Joannes Nanning een achtregelig lofdicht (Volksalmanak van Alberdingk Thijm
1858, 228 v.).
Een door J.A. Ritzard geschilderd portret bij den Heer J.Ph. Allard te
Geertruidenberg.
Zie: Archief Aartsbisdom Utrecht I, 93; X, 20; Bijdragen Bisd. Haarlem XIV, 178;
XVII, 63, 198, 442.
Hesse

[Cauwenberg, Henricus van]
CAUWENBERG (Henricus v a n ), minderbroeder, geb. te Waalwijk in 1671, overl.
te 's Gravenhage 28 Febr. 1728. Hij werd geprofest te Leuven 3 Sept. 1690 en
priester gewijd in 1695. Achtereenvolgens werd hij benoemd 9 Apr. 1698 tot lector
der philosophie te Diest, 10 Apr. 1701 lector der theologie te Roermond, 6 April
1704 lector der theologie te Brussel, 30 Aug. 1705 tot gardiaan te Maeseyck, 2 Sept.
1708 tot biechtvader der Poenitenten te Weert. Later vertrok hij als
gezantschapskapelaan (‘sacellanus Legati Principis Leodiensis’) naar 's Gravenhage,
waar hij tot aan zijn dood ook als zendeling arbeidde.
Tegen de aanvallen van den oud-katholieken pastoor Willem Frederik van
Dalennoort verdedigde hij zich in Antwoord van H. v a n C a u w e n b e r g e n J.
d e L o n g a s , Minderbroeders resideerende in 's Gravenhage, op den brief aan
hun geschreve door de Heer G.F. van Dalennoort .... Mitsgaders voldoeninge op
de beswarenispunten van den zelve voorgestelt. (Gedrukt voor den auteur 1713.
Behalve titelblad en approbatie 52 blz. in 16o.)
Zie: De Godsdienstvriend LXXXVI (1861) 271; v a n B e e k , Lijst van eenige
boeken en brochuren, uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert
1700 tot 1751 (Rotterdam 1893) 60; Bijdragen Bisd. Haarlem, II, 351.
Hesse

[Ceulen, Wilhelmus]
CEULEN (Wilhelmus), ged. 15 Maart 1775 te Rotterdam, overl. 17 Dec. 1823 te
Amsterdam; was een zoon van J o h a n n e s S t e p h a n u s C e u l e n en J o s i n a
J o a n n a V e n r o y . Hij ontving muziekonderwijs van den musicus Steeger en trad
nog jong als violist in concerten op. Daarop vertrok hij naar Amsterdam, waar hij
eerste violist werd eerst aan de hoogduitsche, daarna aan de fransche opera, en
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eindelijk aan den hollandschen schouwburg, terwijl hij tevens eerste viool was aan
de italiaansche opera en de kapel van koning Lodewijk. Hij was gehuwd met
Félicité Mignot.
Zijn oudste zoon W i l h e l m u s R e m i C e u l e n werd later muziek-directeur te
Middelburg en zijn tweede zoon J o h a n n e s B a p t i s t A b r a h a m C e u l e n
onderscheidde zich als violoncellist.
Zie: Caecilia. Alg. Muz. Tijdschrift II, 29; M e l c h i o r , Woordenb. d. Toonk.
Moquette
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[Chabanaeus, Isaac]
CHABANAEUS (Isaac), gest. te 's Hertogenbosch in 1658, misschien identiek met
den C h a b a n u s , die 1632 rector te Oudewater was. werd kort na de overgave
van Maastricht in 1632 rector der latijnsche scholen aldaar, doch was, daar die
onder het bestuur van roomsch-katholieke geestelijken bleven bestaan en de nieuwe
school niet werd bezocht, buiten gelegenheid onderwijs te geven. Na het overlijden
van Joh. Pistorius in 1636 te 's Hertogenbosch werd hij 26 Nov. 1636 in diens plaats
tot conrector en rector der latijnsche school aldaar aangesteld onder het
superintendentschap van den kort te voren uit Maastricht overgekomen Sam.
Maresius, 16 Febr. 1637 zijn ambt aanvaardende met een rede De scholarum,
linguarum, quae in scholis discuntur et studii literarum utilitate (Sylvaed. 1637). Zeer
spoedig werd hij met Maresius in twist gewikkeld, zoodat hij dezen zelfs de schuld
gaf van een levenlooze bevalling in 1638 van zijn vrouw A n n a H o r t e n s i a , welke
twist eerst in Nov. 1639 schijnt te zijn bijgelegd. 11 Aug. 1640 werd hem tevens als
professor in de grieksche taal lessen aan de Illustre school voor jonge studenten
opgedragen. Ch. mengde zich ook, denkelijk om de oude vijandschap met Maresius,
in diens twist met Voet over de L.V. broederschap te 's Hertogenbosch met een
Epistola consultatoria (Ultraj. 1647).
Zie: H e r m a n s , Gesch. der ill. en lat. scholen te 's Hertogenb. (Amst. 1852)
41-43; Navorscher XLIV (1894) 140; D u k e r , Gisb. Voetius II (Leid. 1904) 71-131.
de Waard

[Chais van Buren, Charles Alexandre]
CHAIS VAN BUREN (Charles Alexandre), vicepresident van de arr.-rechtbank te
Amsterdam, 19 Juli 1837 te Hoorn geb. en 21 Nov. 1888 te A'dam overl. Zijn vader,
Mr. H.A.C. C h a i s v a n B u r e n , was rechter te Hoorn, zijn moeder was een
jonkvrouwe v a n A k e r l a k e n , geboortig uit laatstgenoemde stad. Hij begon zijn
academische studiën aan het Athenaeum Illustre te A'dam, in 1853, en voltooide
ze in 1859 te Leiden met het schrijven van een dissertatie over de Staatkundige
beginselen van Marnix van St. Aldegonde. Hoewel gestudeerd hebbende in de
rechten en ook in die faculteit gepromoveerd zijnde, trokken toch de letteren en
vooral de historie hem voortdurend het meest aan. Inderdaad was hij dan ook meer
een man voor het stille studeervertrek dan voor de woelige rechtspraktijk. En hoezeer
zijn studiën op historisch gebied de aandacht trokken en gewaardeerd werden - zie
de lijst zijner geschriften beneden - blijkt wel hieruit, dat hij in 1865, na den dood
van prof. Beijerman, in aanmerking kwam om aan het amsterdamsch athenaeum
tot diens opvolger te worden benoemd. Hij stond op de voordracht met Theod.
Jorissen, destijds leeraar te Haarlem, maar deze werd benoemd. Kort daarna werd
Chais van Buren plaatsvervangend kantonrechter te Nieuwer-Amstel en in 1868
rechterplaatsvervanger aan de arr.-rechtbank te Amsterdam. In 1873 werd hij tot
lid, in 1885 tot vice-president van deze rechtbank benoemd. Op welk een
voorbeeldige wijze hij deze rechterlijke betrekkingen waarnam, kan men zien uit de
woorden aan zijn nagedachtenis gewijd, o.a. in het Paleis van Justitie van 22 Nov.
1888 en in het Weekblad van het Regt v. 10 Dec. 1888. Van de vele
maatschappelijke betrekkingen, door Mr. Chais van Buren bekleed noemen wij nog
die van hoofdbestuurder van het Genootsch. tot zedelijke verbetering der
gevangenen, bestuurslid van het Doorgangshuis te Hoenderlo, bestuurslid van het
Ned. Bijbelgenootschap, medebestuurder van ‘Fe-
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lix Meritis’ en van vele andere vereenigingen en instellingen, vooral ook van
philanthropischen aard. Verder was hij diaken en archivaris van de Waalsch
Hervormde gemeente te Amsterdam. In het godsdienstige orthodox, was Ch.v.
Buren afkeerig van al wat naar godsdienstijver en onverdraagzaamheid zweemde.
Met zijn vriend en geestverwant H a s e b r o e k werkte hij gaarne samen aan de
vertaling van hun beider lievelingsboek De Imitatione Christi van T h o m a s à
K e m p i s . Van zijn eigen geschriften noemen wij, behalve de reeds bovengenoemde
dissertatie: Een bladzijde uit het leven van Mr. Nicolaas Witsen, burgemeester van
Amsterdam (1862), in de Berigten van het Hist. Genootsch. (2e Serie, II, 2 st.); Een
woord ter herinnering aan Savigny (in Nieuwe Bijdragen van Regtsgeleerdheid en
Wetgeving XII: 2, 311). Ten behoeve van het Deutsches Staats-Wörterbuch van
B l u n t s c h l i en B r a t e r schreef hij de afdeeling Nederland, in 2 stukken (dl. VII):
Geschichte der Staatsbildung, Staatsverfassung, Staatsverwaltung und Statistik,
en Niederländische Kolonieen, Geschichte, Verfassung und Statistik derselben
(1862); verder Motley's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden (in de Boekzaal
der Gel. wereld, onder red. van Dr. J.J. v a n T o o r e n e n b e r g e n , jaarg. 1862);
andere opstellen in datzelfde tijdschr., jaarg. 1860, 1862 en 1863; voorts A b r . d e
W i c q u e f o r t , Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas, 4 dln. (1861-1874),
door hem in vereeniging met Mr. L. E d . L e n t i n g uitgegeven; Woord van Philips
van Marnix van St. Aldegonde aan zijne tijdgenooten, bij het derde eeuwgetijde der
inneming van den Briel aan de leerlingen der school van den heer J. Hesta Bz.
herinnerd (1872), en Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief
van D. van Akerlaken (1889), uitgegeven in samenwerking met D. v a n
A k e r l a k e n . Eindelijk was Chais van Buren werkzaam als lid eener commissie
tot herziening der Gezangbundels (‘Commission pour le Chant sacré’), die in 1881
te 's Gravenhage vergaderde, en 1882-1885 van de Commission de l'histoire des
églises Wallonnes.
Zie: Levensber. Letterk. 1889, 71, en Bull. Egl. Wall. III, 408.
Zuidema

[Christiaan, hertog van Brunswijk]
CHRISTIAAN, hertog v a n B r u n s w i j k , geb. 20 Sept. 1599 op het slot Grüningen
(Halberstadt), overl. 26 Mei 1626 te Brunswijk. Zoon van Hendrik Julius, hertog van
Brunswijk-Wolfenbuttel, en Elisabeth, dochter van koning Frederik II van
Denemarken. Na aan de hoogeschool te Helmstadt gestudeerd te hebben, werd hij
16 Aug. 1616 tot bisschop van Halberstadt gekozen. Zijn onrustige, krijgszuchtige
aard bracht hem er echter toe als ritmeester onder prins Maurits in dienst der
Republiek der Vereenigde Nederlanden te treden. Hier leerde hij Elisabeth, de vrouw
van den Winterkoning kennen en wierp zich tot haar kampioen op. Hij bracht eenige
troepen op de been en verwoestte daarmee in 1621 Neder-Hessen. Met een hevigen
haat tegen de Jezuïeten en den Keizer bezield (hij noemde zich: ‘Gottes Freund,
der Pfaffen Feind,’ en liet zelfs thalers met dit opschrift slaan) brandschatten en
verwoestten hij zoowel als Ernst van Mansfeld en George Frederik van
Baden-Durlach het land en plunderden kerken en kloosters. In een gevecht aan
den Main, bij Höchst, 20 Juli 1622, werd hij door Tilly verslagen. Uit den dienst van
koning Frederik ontslagen, trok hij met Mansfeld aan het hoofd van een bende
partijgangers door het land. Naar Sédan getogen, werden zij hier door de Staten
voor drie maanden in dienst genomen,
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om Bergen op Zoom, door Spinola belegerd, te helpen ontzetten; 29 Aug. 1622
kwam het bij Fleurus tot een treffen, waarbij Chr. en Mansfeld zich met zware
verliezen een doortocht baanden; Chr. verloor in den strijd een arm, die door een
zilveren vervangen werd. In Sept bereikten zij met 12000 man de hollandsche
grenzen en konden zich met Maurits' troepen vereenigen. Na drie maanden ging
Chr. weer met zijn soldaten op eigen gelegenheid plunderen en brandschatten.
Zelfs gelukte het hem in Juni 1623 een afdeeling van Tilly's troepen in Westfalen te
verslaan. 6 Aug. 1623 werd hij echter met groote verliezen door Tilly bij Stadtlohn
verslagen. Hijzelf moest de wijk nemen naar Breevoort, dankte zijn troepen af en
begaf zich naar zijn zwager, Ernst Casimir van Nassau, den frieschen stadhouder.
Febr. 1625 ging Chr. v.B. van Dover naar Calais, waar hij zich aan het hoofd der
fransche hulptroepen stelde en met deze naar Bergen-op-Zoom trok, om Breda te
ontzetten. De dood van prins Maurits verhinderde de uitvoering van dit plan; Chr.
trok daarop naar Christiaan IV van Denemarken, zijn oom van moederszijde, die
zich te Bremen bevond. Chr. kreeg nu het bestuur over het hertogdom Brunswijk.
Spoedig daarna overleed hij, ongehuwd. Hij was een ruw partijganger, vurig
protestant en bezat onmiskenbare talenten als veldheer; als regent blonk hij minder
uit.
Zie: v. M e e t e r e n , Hist. der Nederl. Oorl. III, passim; K o k , Vaderl. Woordenboek;
B r u g m a n s e n K e r n k a m p , Alg. Geschiedenis III, 268 (met een afbeelding van
den thaler); Allgem. Deutsche Biographie IV, 677.
Eysten

[Claeu, Jacobus of Jacques de]
CLAEU (Jacobus of Jacques d e ), geb. te Dordrecht, was schilder o.a. van bloemen,
maar of zijn werk groote kunstwaarde had, wordt betwijfeld, daar op een door hem
in 1647 te 's Gravenhage gehouden kunstverkooping het meerendeel zijner
schilderijen hoogstens ƒ 6. opbracht. Bij wien hij te Dordrecht of elders de kunst
geleerd heeft, is onbekend. Hij was 11 April 1649 ondertrouwd met M a r i a v a n
G o y e n , dochter van den vermaarden kunstenaar Jan van Goyen en alzoo een
zwager van Jan Steen, en vestigde zich in 1651 te Leiden, waar hij tot 1665 tot het
St. Lucasgild behoorde. Of hij toen overleden is, of elders heengetrokken, blijkt niet.
Zie: Obreen's Archief V, 214; Cat. Rijksmuseum 72.
van Dalen

[Clant, Adriaan]
CLANT (Adriaan), tot Stedum, Westeremden en Garshuizen, jonker en hoveling,
heer van Nittersum, geboren (waarschijnl. te Groningen) in 1599, overl. te Stedum
25 Januari 1665 kleinzoon van Egbert (1) (kol. 222) en zoon van Eilco en van
Wilhelmina Hmckaert (kol. 222).
Student in de philosophie te Groningen 10 April 1616, werd hij lid van Gedep.
Staten 1631, 33, 35, 37, 39, 40 en 42; van de Staten-Generaal 1643, 44, 45 en 51,
beide wegens de Ommelanden. Als vertegenwoordiger van Stad en Lande een der
afgevaardigden tot de Munstersche Vredesonderhandelingen. Van hem getuigt
W a g e n a a r II, 405 ‘dat hij gehouden werd voor een man van kleine bekwaamheid
en geschikt om zich bij de meerderheid te voegen.’ Sedert is dit getuigenis door
latere geleerden onderschreven en moeten wij den lof door zijn zoon Johan Clant
op zijn prachtige tombe te Stedum voor verre overdreven houden. Omstreeks 1880
is deze tombe geheel gerestaureerd.
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Adriaan C. huwde tweemaal: 1o. 23 Maart 1623 met H i l l e C l a n t , en 2o. in
April 1639 met A n n a T a m m i n g a . Uit het eerste huwelijk sproot een zoon
J o h a n C l a n t , heer
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van Nittersum, Stedum en Ringenum; sedert 7 Juni 1658 schepper van de Noordzijde
van Appingadam, Gedep. Staat 1659, 60, 67-69, ordin. lid der Admiraliteit te
Harlingen 1663, lid der Staten-Generaal 1662, 65, 70-84. Deze Johan deed in 1669
het kasteel of den borg Nittersum geheel verbouwen naar de plannen van den
beroemden bouwmeester Philip Vingbooms. Hij overleed in 1694, bij zijn echtgenoote
A n n a C o e n d e r s v a n H e l p e n , vrouwe van Duinenbroek, dochter van den
groningschen burgem. J o h a n , enkel dochters nalatende.
Zijn door A.v. Hulle geschilderd portret in het stadhuis te Munster; C. Galle bracht
dit in prent. Zijn beeltenis op de graftombe in de kerk te Stedum, door Romb.
Verhulst.
Zie het belangrijk artikel over het Geslacht Clant door J.A.R. K y m m e l l , in
Geneal. Herald. Bladen IV.
Over Adriaan: Gron. Volksalm. 1849, 78; F e i t h , Grafschriften etc. 328, 29; over Johan: M e e k h o f f D o o r n b o s c h , Archieven-Zijlvestenijen 170; F e i t h ,
Ommelander Borgen, 134; Navorscher 1883, 68 zijn wapen. Penning, te zijner eer
in 1693 geslagen: ib. 1885, 647; Gron. Volksalm. 1905, 65.
Regt

[Clant, Alef of Andolf]
CLANT (Alef of Andolf), jonker en hoveling tot Leermens, Rijp, Eenum en 't Zandt,
zoon van Eilco en van Willemina Hinckaert (kol. 222). en broeder van den voorg.
Hij studeerde sedert 21 Sept. 1630 in de philosophie te Groningen, doch verliet
die studie en begaf zich in militairen dienst. Hij werd 27 Aug. 1637 luitenant, 18
Maart 1639 aangesteld tot commandant van een vendel van 150 voetknechten, 23
Nov. 1650 tot sergeant-majoor en 13 Maart 1663 tot kolonel van een groningsch
regiment infanterie. Als zoodanig was hij in Mei en Juni 1664 met zijn regiment
tegenwoordig bij de belegering van de Dijlerschans aan de Eems, een sterkte door
de Staten-Generaal van George Christiaan, vorst van Oost-Friesland, in pandschap
genomen en door den bisschop van Munster wederrechtelijk bezet. In November
1638 was hij gehuwd met M a r g r i e t a P o l m a n bij wie een zoon Reynt, die volgt
(kol. 225.)
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te land II, 13, 14 en K y m m e l l a.b.
Regt

[Clant, Allart (1)]
CLANT (Allart) (1), zoon van O t t o en van H i l l e G o c k i n g a , woonde te
Groningen in een huis ‘gelegen in westerzijt van den marckeden na botteringestrate’,
geheeten ‘de Schoone Gevel’. Hij was met zijn naaste verwanten de partij der
Vetkoopers toegedaan en werd daarom 23 Oct. (of wel 10 Nov.) 1413, bij
gelegenheid van een oproer binnen Groningen, aangestookt door C o p p e n
J a r i c h s , alias J a r g e s , in genoemd huis aan het middagmaal zittende, door de
Schieringers gedood. Een gelijk lot wedervoer zijn broeder H e n r i c h , die door de
oproerigen even te voren op de markt werd omgebracht.
Zie: D i e s t L o r g i o n , Gesch. van Gron. I; W e s t e n d o r p in Jaarb. van en
voor de prov. Groningen II, 341; Bijdr. Gron. VII, 37; Jahrbuch Emden XV, 2, 365-67;
Alg. Ned. Fambl. III, 61.
Regt
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[Clant, Alert of Allart (2)]
CLANT (Alert of Allart) (2), tot Meyma, Bafloo en Rasquert, jonker en hoveling,
overleden in 1617, zoon van H e r m a n en van L u t g e r t S c h a f f e r . Als overste
in dienst dezer landen verzocht hij in 1589 den Staten-Generaal om op hun
commissie te mogen lichten 8 vendels en daarna nog 2 dito, ieder van 200 man ‘tot
seecker exploict op den vyandt’, betuigende deze
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krijgslieden voor het grootste deel binnen drie dagen bijeen te zullen brengen, ten
einde met 12 of 1300 voetknechten den lande een ruiterdienst te doen voor den tijd
van 21 of 22 dagen. Dit hem toegestaan zijnde, voegde hij zich in Mei van dat jaar
bij de troepen van Maarten Schenck om het huis te Blyenbeek, dat door Marcus
van Rije belegerd was, te ontzetten, waarin zij echter niet slaagden. In Juni d.a.v.
voor Rees gekampeerd zijnde, werd hij 2 Juli des nachts onverhoeds door de
Spanjaarden overvallen, doch hij ontving deze zoo wel, dat zij met groot verlies
moesten aftrekken.
In Augustus d.a.v. ging hij een verdrag aan met Willem Lodewijk, den stadhouder
van Stad en Lande, om eenig krijgsvolk in de Ommelanden te brengen en den vijand
afbreuk te doen. Hij had toen 1500 man onder zijn bevelen en vermeesterde binnen
vijf dagen het versterkte Zoutkamp. 10 Sept. 1589 van Jemmingen uit opgetrokken,
leed hij nabij Reen een nederlaag tegen Verdugo, terwijl hij op den 17den d.a.v.
opnieuw werd geslagen, ditmaal bij Leeroort, waar 31 van zijn manschappen in 's
vijands handen bleven. In 1597 en 98 wegens de Ommelanden gecommitteerd in
de Admiraliteit te Dokkum, in 1604 en 5 lid van den Raad van State, van 1611-17
van de Staten-Generaal en in 1614 legaat naar 's Gravenhage, ter sluiting van een
tractaat tusschen den Staat en Zweden.
Hij huwde 1o. L u d i c a d e M e p s c h e , en 2o. B a w e J a r g e s , en verwekte
bij zijn twee vrouwen drie dochters.
Zie: B o r , Nederl. Oorl. XXVI, 443, 58, 82; XXVII, 495; Tegenw. Staat van Stad
en Lande II, 510; Jahrbuch Emden IV (1881), 2; Bijdr. Gesch. Gron. VII (1870), 152.
Regt

[Clant, Anthonius]
CLANT (Anthonius), in de Ommelanden geb. overl. te Noordhorn 2 Juli 1737, behoort
misschien tot het geslacht der voorgaanden, doch hem kan geen plaats in de
genealogie worden aangewezen, daar geboorteplaats en ouders onbekend zijn. Hij
studeerde sedert 9 Juli 1717 te Groningen in de theologie, werd in 1723 predikant
te Oldehove, in 1731 te Roderwolde en in 1734 te Noordhorn, waar hij overleden
is. Van hem bestaat: Dissertatio de labro Tabernaculi ejusque nido aureo (Groningen
1733).
24 Juni 1731 huwde hij met J u s t i n a A b e l i n a d e C o n i n c k t o t P e y z e
(overl. 1734), dochter van jonker J u s t u s t o t P e i z e e n M e n s i n g e en van
Abelina van den Clooster.
Zie: K y m m e l l , Het Gesl. Clant als boven; A d e l u n g , Forts., v o n J ö c h e r ,
Gelehrt. Lexicon.
Regt

[Clant, Dirk]
CLANT (Dirk), heer van Hanckema, jonker en hoveling, geb. te Zandeweer 12
Januari 1638, overl. op Hanckema 10 April 1700, zoon van den volg. en van Bawe
Coenders van Helpen.
Student te Groningen 20 Nov. 1652. Schepper van Zandeweer 1661-63, extraord.
gecomm. raad wegens Groningen en Ommelanden ter Admir. van Amsterdam 1687
en 88; lid der Gedep. Staten voor de Ommelanden in 1663, 64, 73, 74, 85, 86, 99
en 1700; lid der Staten-Generaal 1679, 80, luitenant der Hoofdmannenkamer te
Groningen 1689 en 90, ordinair Gecommitt. ter Admir. van Harlingen 1694-96. In
1676 kocht hij den borg Hanckema onder Zuidhorn, ging hem bewonen en overleed
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er. In 1660 huwde hij M a r g r i e t J o s i n a R i p p e r d a , bij wie hij een zoon,
M a u r i t s C l a n t won. Deze, heer van Hanckema, werd 20 Oct. 1667 geboren,
overleed op Hanckema 22 Dec. 1734 en werd met 32 kw. in
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de kerk te Zuidhorn begraven. In 1693, 94, 97, 1710, 18, 29 en 30 was hij lid der
Staten-Generaal, in 1696 en 1709 van Gedep. Staten, in 1705 en 6 van den Raad
van State, in 1713 en 14 van de Admiralit. van Harlingen en in 1712 curator der
gron. Academie. Hij was 2 Sept. 1697 gehuwd met B o u w i n a C l a n t v a n
N y e n s t e i n (overl. 5 Nov. 1704), dochter van zijn oom Egbert (2) (kol. 222) en
van Anna Lewe. Zij liet hem drie kinderen na, o.a. een zoon Edzard Jacob (2) (zie
onder).
Zie: K y m m e l l , Het Gesl. Clant. a. b
Regt

[Clant, Edzard Jacob (1)]
CLANT (Edzard Jacob) (1), jonker en hoveling tot Nyenstein op Zandeweer. Geb
te Bremen (tijdens de ballingschap zijner ouders) 5 Juni 1584, overl. op Nyenstein
6 Aug. 1648, zoon van Egbert (1) (kol 222) en van diens tweede vrouw Gratia
Rengers.
Hij bezocht vóór 1594 de lat. school te Bremen, later die te Groningen en studeerde
vervolgens te Franeker in de rechten. Van 1606-10 reisde hij door Engeland,
Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitschland en werd na zijn terugkeer raad der
Ommelanden. In 1618 en 19 compareerde hij in de Staten Generaal en was in 1618
als politiekcommissaris wegens de Ommelanden tegenwoordig op de Synode te
Dordrecht. In 1623 behoorde hij tot de oprichters der W.I. Compagnie, van welk,
lichaam hij 20 jaar Directeur bleef. In 1624 kwam hij in den Raad van State en van
1624-31 was hij lid der S.G., waarna hij in 1632 de betrekking van Gedeputeerde
in zijn eigen gewest aanvaardde. In 1627 kocht hij den borg Scheltkema onder
Zandeweer, verbouwde dezen in 1633 geheel en noemde hem sedert dat jaar
‘Scheltkema-Nyenstein’ of kortweg ‘Nyenstein’. Op dezen borg hield hij verblijf en
overl. er Zondag 6 Aug. 1648. Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst 29 Sept. 1616
met S u s a n n a v a n E w s u m , kinderloos overl. 7 Febr. 1622; en daarna 29 April
1629 met B a w e C o e n d e r s v a n H e l p e n , overl. 24 Juli 1667, bij wie zes
kinderen.
Mevr. Clant Bindervoet - Piccardt te Groningen bezit twee door onbekende
meesters geschilderde portretten van hem, het eene van 1612, het andere van
1629.
Zie: K y m m e l l a.b.; B r a n d t , Hist. der Reform. III, 19; B r u c h e r u s ,
Gedenkboek van S. en L. 102, 266.
Regt

[Clant, Edzard Jacob (2)]
CLANT (Edzard Jacob) (2), heer van Hanckema. Geb. op Hanckema 15 Sept. 1698,
overl. in 1750, zoon van Maurits (zie op Dirk, kol. 220) en van Bouwina Clant.
Lid der Gedep. Staten 1721, 22, 36, 39, 40, 45 en 46, luit. der Hoofdmannenkamer
te Groningen in 1737 en 38; curator der Acad. 1739, 40, 47-49, lid van den Raad
van State 1741-44. In 1748 was hij lid der Staten van Groningen voor de
Ommelanden en teekende als zoodanig mede de 23 artikelen, in die troebele tijden
door de oldambtster volmachten ingediend ter betere regeling van eenige oldambtster
belangen, zooals over het Trekdiep. 16 Mei 1748 werd hij door de oproerige burgers
en boeren van zijn borg Hanckema gehaald en met een groot escorte naar het
Provinciehuis gebracht, waar men hem en de andere staatsleden dwong den Prins
van Oranje en Nassau tot stadhouder te verheffen. Twee jaar later overleed hij, bij
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zijn echtgen. S w a n a A l e g o n d a G r u y s , met wie hij 8 Juli 1728 was gehuwd,
twee zoons nalatende, waarvan de eene, D a n i ë l J a c o b C l a n t , als lid der
Gedep. Staten in 1768 ongehuwd overleed, en de tweede, Maurits, volgt (kol. 224).
Zie: K y m m e l l , a.b.
Regt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

222

[Clant, Egbert (1)]
CLANT (Egbert) (1), heer van Nittersum tot Stedum, overleden te Bremen 11 Nov.
1590, zoon van E i l c o en van M a r g a r e t h a A d d i n g a v a n W e s t e r w o l d .
Hij werd in 1577 (en 1586) beleend met de heerlijkheid Westerwolde en was een
aanzienlijk en invloedrijk lid der Staten wegens de Ommelanden. In 1577 werd hij
met zijn medeleden uit de Ommelanden door de stadsregeering opgelicht, ten huize
van Rengers gevangen gezet en streng bewaakt en vervolgens overgebracht ten
huize van George Westendorp, naast den Martinitoren. In 1578 ontvluchtten zij en
toen in hetzelfde jaar de religievrede werd afgekondigd, was Egbert Clant onder de
eersten, die op zijn borg te Stedum de nieuwe leer liet preeken In 1579
onderteekende hij, met Eiso Jarges van Saaxum, namens de Ommelanden de Unie
van Utrecht en werd in het volgend jaar als lid van den Landraad aan den hertog
van Anjou toegevoegd. In 1580, na het verraad en den afval van Rennenberg, met
vele andere Ommelander edelen naar Oost-Friesland gevlucht, eindigde hij zijn
dagen in ballingschap te Bremen 11 Nov. 1590. Hij is tweemaal gehuwd geweest:
eerst met A n n a M a n n i n g a , daarna met G r a t i a R e n g e r s t e n P o s t .
Zie: Tegenw. Staat van Stad en Lande, I, 440, 62, 64, 68; B r u c h e r u s , Gedenkb.
101, 102; S c h e l t e m a , St. Ned. I, 257, 58; II, 575; B o r XII, 6, 58; Gron.
Volksalmanak 1849, 78.
Regt

[Clant, Egbert (2)]
CLANT (Egbert (2), op Scheltkema-Nyenstein tot Zandeweer, jonker en hoveling.
Geb. te Zandeweer 16 Oct. 1634, overl. 24 Maart 1709, zoon van Edzard Jacob (1)
en van Bawe Coenders van Helpen. Student in de phil. te Groningen 30 Nov. 1650,
president van de Ridderschap van Groningen en Ommelanden, curator der Academie
1661, 62, 65, 66, 83, 85, ordin. lid der Admiraliteit 1667, 68, 85, 86 en 1704. Gedep.
Staat 1672, 75, 76, 91, 92, 1707 en 8, lid der S.G. wegens de Ommelanden 1679
en 80, luitenant der Hoofdmannenkamer 1693 en 94. Van 1668 tot 1670 had hij met
eenige andere Ommelander edelen hoogloopende geschillen met de stad Groningen
en wel over de monstering (onderzoek van de bevoegdheid der volmachten van het
platteland tot de landschapsvergadering) en over het bewind der schepperijen en
zijlvestenijen (dijken en sluizen) welk geschil pas in 1670 door verkoren rechters
werd afgedaan. Egbert had zijn vrouw A n n a L e w e v a n K l i n k e n b o r g h
reeds in 1702 door den dood verloren; beiden werden te Zandeweer begraven en
lieten drie dochters na.
Zie: A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog V, 813 en 14; VI, 85, 86, 97-102,
585, 86, 98-603, 625-29, 35-36; F e i t h , Grafschriften 444.
Regt

[Clant, Eilco]
CLANT (Eilco), heer van Nittersum tot Stedum, overl. 1 Febr. 1614; oudste zoon
van Egbert (1) en van Anna Manninga.
Gedeputeerde van wege de Ommelanden 1603-8 lid der Staten-Generaal 1610,
van den Raad van State 1612-13, gecommitteerde in de Gener. Rekenkamer 1611
Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a H i n c k a e r t (wed. van H a y e A d d i n g a
v a n W e s t e r w o l d ), dochter van A d r i a a n en van J o h a n n a d e M e p s c h e .
Regt
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[Clant, Ernst of Erard]
CLANT (Ernst of Erard), zoon van L u c a s C. v a n W a r f h u i z e n en van
E l i s a b e t h E h r e n t r e y t e r . Kapitein Ernst Clant, beschuldigd van op 12 Juli
1672 bij het verlaten van de Langakkerschans niet te hebben gehandeld volgens
de bevelen van Gecommitteerden uit de
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Staten van Stad en Lande, werd door den krijgsraad veroordeeld van zijn charge
te worden gecasseerd en zijn degen te worden verbroken, een straf, die hem evenwel
nog op denzelfden dag werd kwijtgescholden.
Hij huwde 18 Juni 1652 te Groningen met Jkvr. A n n a C o e n d e r s .
Zie: Groningsche Volksalm. 1894, 126.
Regt

[Clant, Herman]
CLANT (Herman), overl. 13 Dec. 1607, was de zoon van A l e r t C l a n t en van
R u d o l p h a d e M e p s c h e . In 1566, 67 en 77 was hij burgemeester van
Groningen. In April 1579 ontbood ‘de Eerbare Drost’ Herman Clant ‘dat heele
Oldambt’ te Winschoten, om te beraadslagen over het verjagen van het krijgsvolk,
dat in 't Oldambt gelegerd was, terwijl hij voorkomt als Gedeputeerde der Staten
van Groningen en Ommelanden op een bijeenkomst, 12 Maart 1577 te Leeuwarden
gehouden. Hij overleed als burgemeester van Groningen en werd in de A-kerk
begraven.
Zie: Gron. Volksalm. 1893, 146; Vrije Fries IX, 142; Alg. Ned. Familiebl. 1886, 62.
Regt

[Clant, Jan]
CLANT (Jan), broeder van Ds. Nicolaas (kol. 225). Burgem. van Groningen in
verschillende jaren tusschen 1567 en 1612; gedep. vanwege de stad 1599-1613;
hofmeester van de gravin van Bentheim, commissaris van de monstering, in welke
bediening hij wegens zijn dood, op 6 Mei 1625 wordt vervangen door Pompejus
Gruys.
Regt

[Clant, Johannes]
CLANT (Johannes), in 1596 overleden, oom van Ds. Nicolaas (kol. 225) en zoon
van O t t o en van A n n a R e n g e r s . - Blijkens een lasterproces, opgenomen in
onderstaande Bijdragen, was hij 6 Oct. 1564 al pastoor te Bedum. Hij was een zéér
invloedrijk man, die zich als voorstander der Hervorming en tegenstander der
spaansche overheersching deed kennen, waarom hij in 1569 door den luitenant de
Mepsche werd verdreven en 10 Jan. 1570 werd veroordeeld tot bannissement. In
een vonnis van den Bloedraad 1570 wordt gezegd, dat hij met zijn ouderling Sipko
was gevlucht en als een groot ketter bekend stond. In Maart 1570 beroepen tot
predikant te Larrelt bij Emden, maakte hij zwarigheid om dat beroep aan te nemen,
doch op aanraden van anderen, en bizonder van het Emder coetus, volgde hij dat
op. In 1595 begeerde men hem tot predikant in zijn oude standplaats Bedum,
waaraan hij wel gevolg gaf, doch waar hij reeds in het volgend jaar 1596 is overleden.
Bij zijn echtgenoote A n n a S t i l l i n c k liet hij een zoon na: M e l c h i o r C l a n t ,
die in 1580 predikant te Lütsborg werd en vandaar naar Antwerpen vertrok, welke
plaats hij na de overgave in 1585 verliet om zich te Emden te vestigen. Na alhier
eenigen tijd den predikdienst te hebben waargenomen, werd hij waarschijnlijk student
te Heidelberg 6 Januari 1588. Eindelijk rector te Sneek, predikant te Britsum 1592,
Woudsend 1599 en te Goingarijp 1603. Hoe zijn verdere levensloop was, schijnt
onbekend te zijn. Van hem wordt in een oude M.S. genealogie Clant getuigd, dat
hij ‘des vaders schoenen mede aengetogen (heeft), luchtet als een opgesteken
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lantaeren door syn dienst mede in 't Huys Godes en sich draeght in sijnen dienst
eerlyck ende wal.’ Hij had tot echtgenoote A g n e t a v a n G e e l .
Zie: Bijdr. Gesch. en Oudh. Groningen X (1873), 201 en 204; R o m e i n , Predtn.
van Friesland; B r u c h e r u s , Gedenkb. van S. en L.; I d e m , Opkomst der
Hervorming 174; W e s t e n d o r p , Jaarboek, 20, 26, 34; H a r c k e n r o t h , Oostfr.
oorspronkelijkh. (Gron. 1731) 250; J.A.R. K y m m e l l , Het Gesl. Clant, als boven.
Regt
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[Clant, Joost Harmen]
CLANT (Joost Harmen), zoon van E g b e r t C. toe Scharmer, en van B e e t k e
v a n E w s u m , nam in Juni 1653 deel aan den Tweedaagschen Zeeslag,
commandeerde in 1665 het oorlogsschip ‘Sint Pieter’ en in 1666 den oorlogsbodem
‘Stad en Lande’. In 1663 schijnt hij te velde te hebben gediend, daar hij bij zijn
(tweede) huwelijk in dat jaar heet: cornet onder ritmeester Pieter Brand.
Zie: Vrije Fries XVIII, 409 en 530.
Regt

[Clant, Lubbert]
CLANT (Lubbert), zoon van A l l a r d en van M a r g a r e t h a L e w e v a n
Z a n d e w e e r . Hij zat te Groningen in den Raad 1504-24, werd aldaar olderman
1510 en 1514, burgemeester in 1517, 18, 20-24 en hoofdman in 1525. In 1515 werd
hij met Jr. Coert Coenders door de Groningers met een talrijke krijgsbende naar
Dokkum gezonden om den Zwarten Hoop (die herhaaldelijk strooptochten op
Groningsch gebied ondernam en op Maandag na St. Maarten 1515 het dorp Helpen
had uitgeplunderd en in brand gestoken) te verslaan. Bij Dokkum gekomen,
versloegen zij de Gelderschen, en behaalden voor Leeuwarden en Franeker rijken
buit waarmee zij binnen Groningen terugkeerden. L. Clant liet bij zijn vrouw
H e r m a n a H o r e n c k e n vier kinderen na.
Zie: Alg. Ned. Familieblad II, 70; III, 62.
Regt

[Clant, Lucas]
CLANT (Lucas), van Aykema tot Grijpskerk. Geb. te Warfhuizen, overleden op
Aykema 1705, zoon van A l l e r t J o o s t C. v a n L u l e m a en van M a r i a
H e l e n a C l a n t . Joncker, hoveling en grietman te Grijpskerk. In de
Generaliteits-Rekenkamer 1693, 94, 99 en 1700; in de Staten-Generaal 1692.
Curator der gron. Academie 1697, 98 en 1705. Tijdens het beleg van Groningen in
1672 werd hij wegens de Ommelanden als raad aan den luit.-generaal Rabenhaupt
toegevoegd. Hij overleed in 1705, althans vóór 13 Mrt. 1706 en was gehuwd met
T r u i d a C l a n t , vóór dien tijd overleden.
Zie: S y l v i u s , Historie onzes tijds I, 5, 336.
Regt

[Clant, Maurits]
CLANT (Maurits), heer van Hanckema, geb. 29 Mei 1730 en te Groningen ged. 30
Mei 1730, overl. 26 Mei 1804, zoon van Edzard Jacob (2) (kol. 221) en van Swana
Alegonda Gruys. Student in de rechten te Groningen 5 Sept. 1747. Hij werd in 1748
met zijn vader van hun borg Hanckema gehaald en nadat te Groningen tot de
verheffing van den Prins was besloten, wilden de studenten door een feestelijken
optocht hun blijdschap over deze gebeurtenis te kennen geven. Zij kozen daartoe
Maurits Clant tot hun kolonel en trokken, 150 in getal, onder zijn commando, met
oranjesjerpen en oranjelinten getooid, de ontbloote degens in de hand en het vaandel
van 1672 met muzikanten voorop langs de straten. Voor het stadhuis paradeerden
zij, hunne officieren werden binnengelaten en dronken op het welzijn der Academie.
In 't academiegebouw teruggekeerd, maakte kolonel Clant zijn studiemakkers bekend
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dat zij ten raadhuize ten maaltijd waren genoodigd, alwaar zij onder muziek en
gejubel feest vierden tot aan den morgen. M. Clant was 25 Juli 1759 gehuwd met
E v e r d i n a J o s i n a L e w e v. M a t h e n e s s e (overl. 24 Febr. 1808), bij wie hij
slechts twee dochters naliet.
De jongste daarvan, J o s i n a E d z a r d i n a J a c o b a C l a n t , overleed in 1833
als weduwe van P i e t e r B i n d e r v o e t ; met haar daalde de laatste afstammelinge
van dit geslacht Clant ten grave.
Zie: J.A.R. K y m m e l l , Het Geslacht Clant a.b.
Regt
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[Clant, Nicolaas]
CLANT (Nicolaas), overl. in 1628, nazaat in de rechte lijn van Otto (2) (zie onder)
en zoon van E p p o en van C a t h a r i n a S c h a f f e r . Hij studeerde in 1590 te
Heidelberg in de theologie, werd in 1595 of iets eerder predikant te Uithuizen en als
zoodanig de eerste predikant in Fivelingo, in 1611 te Godlinze en is in laatstgen.
plaats overleden midden Februari 1628.
Zie: Bijdr. Gesch. en Oudh. Groningen I (1864) 77; Jahrbuch Emden XIV (1902)
102.
Regt

[Clant, Otto (1)]
CLANT (Otto) (1), óók geheeten O t t o P o l m a n C l a n t , zoon van H e n d r i c k ,
den tot dusverre bekenden stamvader der Clanten, en van A n n a P o l m a n . Ridder
en hoveling in Scharmer, en burgemeester van Groningen in 1370 en volgende
jaren, werd in 1401, in de plaats van Eoldus Gockinga, als een ‘belover’ naar den
bisschop van Utrecht gezonden.
Zie: J.A.R. K y m m e l l , Het Gesl. Clant, a.b.
Regt

[Clant, Otto (2)]
CLANT (Otto) (2), in Scharmer, zoon van H e n r i c h (zie op Allart (1)) en van M a r i a
C a t e r , werd in 1413 door de Schieringers gebannen en in 1422 met hen verzoend.
In 1424 werd hij door de Groningers naar Emden gezonden als afgevaardigde naar
graaf Ulrich van Oost-Friesland.
Raadsheer en burgemeester te Groningen in onderscheidene jaren tusschen
1427 en 1457. Hij bezat binnen Groningen een huis in ‘den Krummen Yate’
(Krommen Elleboog). Misschien woonde hij daarin.
Zie: E m m i u s , Series Consulum; D r i e s s e n , Monumenta Groningana, 685.
Regt

[Clant, Otto (3)]
CLANT (Otto) (3), zoon van F r a n s en van T e e t k e v a n D o u m a . Als vaandrig
onder Steyn Maltesz. in dienst van graaf Willem Lodewijk van Nassau, den
stadhouder van Friesland, werd hij bij Boxum met zijn compagnie door den
spaanschen overste Taxis overvallen 17 Jan. 1586. Hij week in de kerk aldaar en
verdedigde zich heldhaftig, doch voor de overmacht moetende zwichten, weigerde
hij de hem van spaansche zijde aangeboden lijfsgenade, wikkelde zich in zijn vaandel
en werd al vechtende doorstoken. Zijn dood werd door Mr. A. Bogaers bezongen.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land I, 202; R e n g e r s t e n P o s t , Kronyk
II, 269; A.C.W. S t a r i n g in Vad. Letteroef. 1832, II, 229, 499; B o g a e r s , Romancen
en Balladen.
Regt

[Clant, Reynt of Reinold]
CLANT (Reynt of Reinold), geb. te Groningen 1641, zoon van Andolf (kol. 219) en
van Margrieta Polman. Student in de phil. te Groningen 17 Nov. 1657. Hij, hoveling
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tot Loppersum en Wirdum, verwisselde die studie voor den militairen dienst. In 1665
was hij luitenant bij de ruiterij, toen hij de Munsterschen, die in October van dat jaar
over het Bourtanger moeras waren getrokken en vasten voet in de provincie
Groningen zochten te verkrijgen, bij het dorp Sellinge uit elkander sloeg en met
groot verlies deed afdeinzen. Wel 500 der vijanden bleven dood op het slagveld en
90 anderen, waaronder 9 hoofdofficieren, werden in triomf binnen Groningen
gebracht.
In 1672 had hij als kapitein het bevel over den post aan de Hoogerbrug, een der
belangrijkste punten in de inundatie om Groningen. Toen deze post door de
Munsterschen, in platbodemde vaartuigen over het verdronken land aangekomen,
werd aangevallen, verdedigde kapitein Reynt Clant zijn stelling zóó hardnekkig, dat
de aanvallers genoodzaakt werden met groot verlies
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aan manschappen en oorlogsbehoeften de wijk te nemen en de Groningers den
vrijen toevoer van uit Friesland en de zee behielden.
Clant is tweemaal gehuwd geweest 1o. in 1659 met S y b i l l a v a n
A s s c h e n d o r p , en 2o. in 1668 met A n n a W i c h e r i n g e . Uit het eerste huwelijk
sproot een zoon E v e r h a r d J a n C l a n t , die in 1690 als luitenant bij Fleurus
sneuvelde.
Zie: M o n t a n u s e n V e r w e y , Leven van Willem III, I:1, 292; Tegenw. Staat
II, 29; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 16 en 77 noot 2.
Regt

[Clant, Wybrand]
CLANT (Wybrand), zoon van H e n r i c h (vermoord in 1413; zie op Allart (1) en van
M a r i a C a t e r . Hij was een der hoofden van de Vetkoopers binnen Groningen en
ontsnapte bij het oproer van 1413 ternauwernood den dood door in de
Minderbroederskerk te vluchten, waarna hij met zijn broeder Otto (2) door de
Schieringers uit het land werd verbannen. In 1422 weder met hen verzoend, werd
hij in 1429 door de Groningers naar Deventer tot Bontflorius, den kanselier des
Duitschen Rijks, gezonden. Tusschen 1430 en 1435 komt hij als raadsheer en
burgemeester te Groningen voor.
Zie: R e n g e r s t e n P o s t , Kronyk I, 105; Tegenw. Staat I, 129, 139;
W e s t e n d o r p , Jaarb. II, 341, 42, 63, 66, 89.
Regt

[Clant Van Der Mijll, Mr. Antoine Jacques]
CLANT VAN DER MIJLL (Mr. Antoine Jacques), geb. te 's Gravenhage 2 April
1827, overl. te Veur 20 Dec. 1909, zoon van Mr. J a c o b G e o r g e A l e x a n d e r
C l a n t procureur bij den Hoogen Raad, lid van den Raad van 's Gravenhage en
secretaris van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, en van
diens tweede vrouw M a r i e C o n s t a n c e A n t o i n e t t e M o l i è r e . A.J. Clant
behoorde tot een familie, die geen verband houdt met de groningsche Clanten.
Omstreeks 1860 heeft hij den naam v a n d e r M i j l l bij den zijnen aangenomen,
welke naam denkelijk afkomstig is van zijn grootmoeder aan vaderszijde. Hij
studeerde te Leiden sedert 25 Aug. 1845, promoveerde aldaar tot jur. doct. 19 Dec.
1849, werd in 1850 advocaat bij den Hoogen Raad, in 1858 substit. off. van Justitie
te Alkmaar, in 1861 referendaris bij het Depart. van Justitie en in 1862
secretaris-generaal bij dat Depart. In Dec. 1885 werd hij raadsheer in den Hoogen
Raad uit welk ambt hij 1 Sept. 1904 eervol werd ontslagen. In zijn laatste jaren
woonde hij op ‘Villa Unita’ te Veur, waar hij ook overleden is. Hij was 29 April 1863
te 's Gravenhage gehuwd met A d r i a n a J a c o b a F r a n c i s c a P i e p e r s , geb.
te 's Gravenhage 19 Sept. 1842. Zij leeft als weduwe met twee gehuwde kinderen
en staat bekend als schrijfster onder den schuilnaam H o l d a .
Regt

[Clarenborch, Hadewigis]
CLARENBORCH (Hadewigis), overl. 25 Mei 1436 als abdis der cistercienserabdij
St. Servaas te Utrecht. Zij was de dochter van J o h a n n e s overl. 1385 en van
E l i s a b e t h overl. 1374. Hare zuster M a b i l i a was non te Oudwijk. Wegens de
weinige bekende bescheiden van Sint Servaasklooster kan noch haar geboortejaar
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noch het jaartal harer intrede in het klooster aangegeven worden. Zelfs het jaartal
van overlijden is niet zeker. Het kalendarium of necrologium van St. Servaas, een
zeer onnauwkeurige copie, heeft 1426. Volgens de lijst der abdissen bij M a t t h a e u s
was zij overl. in 1436. Daar zij nog voorkomt in een oorkonde van 1431, is het jaar
1426 zeker onjuist. Ten onrechte wil M a t t h a e u s in de rij der abdissen
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vóór Hadewigis C. een Gijsberta van Amstel plaatsen, omdat hij een oorkonde dezer
abdis, gedateerd 10 Mei 1431, gezien heeft. Deze oorkonde onder den naam van
Gysberth van Amstel is uitgegeven bij D o d t , Arch. II, 283. Aldaar vindt men ook
een oorkonde van abdis Hadewigis van Clarenborch 1431, Beloken pinxteravond
(24 Mei). De naam van Gijsberta van Amstel is niet in het necrologium van Sint
Servaas opgeteekend, zelfs niet die van een harer bloedverwanten, ofschoon dit in
het oogloopend het geval is met de abdissen van dat tijdperk. Hieruit besluiten wij,
dat het begin van den origineelen brief niet luidde: ‘Wij Gijsberth’ maar Lysbeth van
Aemstel en men het jaartal 1531 in plaats van 1431 moet lezen. In 1531 was Lysbeth
van Aemstel abdis van Sint Servaas (kol. 29). Hadewigis kwam aan het bestuur der
abdij na den dood van Aleidis Witten 11 Mrt. 1425, eene abdis, die niet voorkomt
op de lijst der abdissen, maar wel in het necrologium van Sint Servaas. Over het
bestuur van Hadewigis is niets bekend. Zij schonk de abdij 5 morgen land tot het
houden harer gedachtenis.
Zie: Archief aartsbisd. Utrecht XXVII (1901) 130, 131, 133, 137; A. M a t t h a e u s ,
Fund. et fata eccl. 267.
Fruytier

[Clarens, Jacob]
CLARENS (Jacob), geb. te Mechelen 31 Dec. 1640, Jezuïet 1657, priester 1670,
gest. te Aken 12 Juni 1694. Van 1673-1691 bediende hij de katholieken van
Haastrecht en omstreken. Van veel nut was hem de kennis van klokkengieten,
waardoor hij bij roomsch en onroomsch hoog stond aangeschreven. Van deze
gunstige omstandigheid maakte Cl. gebruik om te Haastrecht ten behoeve der
katholieken, die zich totnogtoe met een schuur hadden tevredengesteld, een nieuw
bedehuis op te trekken. Ondanks vele bezwaren en veel tegenkanting wist Cl. die
tegelijkertijd architect, aannemer, opzichter en soms zelfs werkman was, zijn
onderneming te voltooien. Hij was de vraagbaak van de boeren uit den omtrek, niet
enkel in godsdienstige zaken, maar ook in rechtsquaesties. Menigeen heeft hij door
zijn bemiddeling voor een onvruchtbaar proces bewaard, menig geschil over erfrecht,
schulddelging en grondbezit door zijn kennis der hollandsche jurisprudentie beslecht.
Van 1691-1694 was Cl. overste der geheele noord-nederlandsche Jezuïetenmissie.
Ten gevolge van een ziekte in 1690, door een val in 't water, opgeloopen, verzwakte
hij zoodanig, dat hij te Aken herstelling ging zoeken, maar hij overleed aldaar.
Zie: Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Clarisse, Johannes]
CLARISSE (Johannes), zoon van Theodorus Adriaan (1), uit diens eerste huwelijk,
geb. 19 Oct. 1770 te Schiedam, overl. 29 Nov. 1846 op den Brink bij Rheden. De
voortreffelijke godgeleerde heeft voor zijne opvoeding veel te danken gehad aan
zijne tweede moeder, Anna Pigeaud, en dier vader, burgemeester T h o m a s
P i g e a u d . Toen de knaap, door den dood zijns vaders, in 1782, wees was
geworden ging hij ter latijnsche school zijner geboortestad, werd 1785 tot de
academie bevorderd, oreerende De literarum studio reipublicae praesidio firmo ac
stabilimento, woonde toen nog twee jaren in bij den emeritus predikant Abr.
Ledeboer, een geleerd en hoogstaand man, en kwam 8 Aug. 1787 ter leidsche
hoogeschool, in een tijdperk van haren grooten bloei. Dáár heeft hij H.A. Schultens,
Ruhnkenius, J. Luzac, Pestel e.a. gehoord tot 1789, toen hij, begeerende de theologie
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te beoefenen in de stad, waar ook zijn vader had gestudeerd, naar Utrecht toog. Hij
volgde daar de lessen van G. Bonnet en H.
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Rooyaards over dogmatiek en exegese, van P.J. Bachiene over moraal, over
kerkgeschiedenis van den Schot W.L. Brown, die in 1788 de plaats had ingenomen
van Y. van Hamelsveld, om zijne patriottengevoelens afgezet. In 1791 promoveerde
Clarisse op een proefschrift over den H. Geest, waarna hij, 16 Sept. 1792, het
predikambt aanvaardde te Doorn. Hier is hij, 1794, gehuwd met C a t h a r i n a
C o r n e l i a v a n E c k , waardoor hij de zwager werd van den lateren (sinds 1799)
uitnemenden deventer hoogleeraar Corn. Franssen van Eck (I kol. 787 vlg.). Na in
1795 voor eene benoeming aan het athenaeum te Lingen te hebben bedankt, werd
hij 5 Juli 1797 predikant te Enkhuizen. Vrijzinnig man als hij hier reeds was, gaf hij
wel sommigen aanstoot door zijne navolging van Hollebeeks preekmethode, maar
hij ging onvervaard zijnen weg, ijverde als schoolopziener voor het verbeterd
onderwijs (waarvoor zoovele predikanten onder de Bataafsche Republiek zich
verdienstelijk hebben gemaakt, verg. I kol. 33) en richtte in 1798 een departement
op van de jonge Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hij heeft te Enkhuizen voorts
hard gewerkt en o.a. twee prijsvragen van het Haagsch genootschap en twee van
het Nut beantwoord over voor den tijdgeest typische onderwerpen.
Te Harderwijk was Joh. Herm. Schacht in 1804 emeritus geworden. Clarisse tot
zijn opvolger benoemd, inaugureerde 13 Juni 1804 (nadat hij 20 Maart zijn ambt
had aanvaard) De arctissime inter se nexis dogmaticis et moralibus religionis
christianae praeceptis, docenti non sejungendis. In ditzelfde jaar nog bood men
hem een professoraat in de wijsbegeerte te Groningen en een te Franeker aan,
maar hij bedankte voor beide, om acht jaren de geldersche hoogeschool te dienen
met zijne groote gaven en er les te geven in schier alle vakken der theologische
encyclopaedie. Maar onder die had reeds toen de moraal zijne groote liefde, en
Joan Melchior Kemper, toen jur. prof. te Harderwijk, spoorde zijne studenten aan
Clarisse's college daarover te volgen. Bij de opheffing der hoogeschool in 1812
eindigden deze goede jaren, en het was hem niet onwelgevallig een beroep naar
Rotterdam te ontvangen, waar hij 19 Juli intree preekte. Maar reeds in 1814, na de
reorganisatie van het H.O., werd hij weder hoogleeraar, thans te Leiden, waar hij
12 Mei 1815 inaugureerde De theologo vero liberali. Hier doceerde hij moraal en
exegese; predikkunde, theologia naturalis en encyclopaedie, ja, toen prof. S.J.
Brugmans 22 Juni 1819 overleden was, gaf Clarisse, tot op de komst van Reinwardt,
die nog op Java was, ook zoölogie en mineralogie. De natuurkundige wetenschappen
had hij trouwens altijd bemind en er ook zijn zoon, den vroeg gestorven groninger
hoogleeraar, toe aangespoord. En dit alles niet oppervlakkig, maar grondig, klaar,
met wijsgeerigen blik, levendig, schoon misschien wat te zeer tot uitweiden geneigd,
eigenschap, die hij van zijn vader mag geërfd hebben. Met recht is Clarisse een
‘universeel genie’ genoemd, met evenveel recht zijn Encyclopaediae theologiae
christianae epitome een werk, waardoor hij ‘den tempel der letterkundige
onsterfelijkheid heeft bereikt.’ Vermoedelijk is het ook hem te danken, dat de
regeering hare aandacht schenken ging aan grondiger onderwijs in de
kerkgeschiedenis. Bij de nederlegging van het rectoraat, 8 Febr. 1822 nl. had Clarisse
De conjugenda in quarumvis doctrinarum, etiam theologiae, studio cognitione
historica et filosofica gesproken. En nog in hetzelfde jaar zijn toen te Utrecht en te
Leiden H.J.
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Rooyaards en N.C. Kist als buitengewone hoogleeraren in de kerkgeschiedenis
benoemd, ambt respectievelijk door hen 20 Juni en 11 October 1823 aanvaard. Dat
er tusschen het een en ander verband heeft bestaan, is door S e p p gegist en is
inderdaad zeer aannemelijk. Ook te Leiden bleef de moraal hem het liefst, waren
de colleges over dat vak het drukst bezocht en heeft hij aan hare beoefening al zijne
ongemeene talenten geschonken. In de dogmatiek stond hij niet onder de
allereersten, gaf dit vak niet zóó zijn gansche hart, voor een goed deel ook omdat
hij, de oude opvattingen hebbende laten varen, met zijne vrijzinnige dogmatische
denkbeelden nog niet gereed was.
In zijn huiselijk leven is hij zwaar getroffen geworden, volwassen zonen en
dochteren zijn hem in den dood voorgegaan, onder wie zijn trots en glorie, de
groninger hoogleeraar, voorts zijne eerste vrouw, die hij in 1826, zijne tweede,
A d r i a n a 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 , die hij in 1832, na
driejarig huwelijk, ten grave dragen moest. Geen wonder, dat hij menigmaal kon
neerzitten in gepeinzen verloren, door zijn verdriet als door een muur omringd, tot
toenadering niet aanmoedigend. Maar wie tot zijne vertrouwden hebben behoord,
hebben den rijkdom van zijn geest, de goedheid van zijn hart gekend. Hij heeft ook,
trots zijn zwaren rouw, gearbeid tot hoogen ouderdom. Kort vóór zijn 70sten
verjaardag, 11 Oct. 1840, nam hij afscheid als academieprediker, Juni 1841 sloot
hij zijne colleges en ging wonen op den Brink bij Rheden, waar hij 29 Nov. 1846 is
ontslapen, nadat hij nog zijn laatsten zoon Walrand (kol. 232) Dec. 1845, aan den
dood had moeten afstaan. Eene groote schare bewees de laatste eer aan het
stoffelijk overschot van prof. Clarisse, op het kerkhof te Katwijk. Er bestaan van hem
verscheiden portretten, n.l. in litho door L. Springer, J.P. Berghaus, C.C.A. Last,
e.a.
Eene lijst zijner geschriften geeft v a n L a n g e r a a d , Het prot. vaderland II, 62,
70 vlgg.
Zie: H. B o u m a n , Memoria Joan. Clarisse theologi (Traj. ad Rh. 1850); d e z .,
Gesch. d. geldersche hoogesch. II; d e z ., De godgel. en h. beoef. in nederl. (Utr.
1862); W.A. v a n H e n g e l , Toespraak bij het graf van J. Clarisse (Leid. 1846);
F.H.G.v. I t e r s o n , Joh. Clarisse sprekende nadat hij gestorven is (Arnh. 1850); M.
S i e g e n b e e k in Handel. d. Mij. d. Nederl. Letterk. (1847), 27-38; L. Student. Alm.
1847, 243-253; J. H a r t o g , Gesch. d. predikk. 335-341; S e p p , Proeve pragm.
gesch. sparsim; G l a s i u s , Godg. nederl. I, 254-263; v. L a n g e r a a d , Het prot.
vaderl. II, 60-73; L. K n a p p e r t , Gesch. d.N.H.K. II, 239-242.
Knappert

[Clarisse, Theodorus Adriaan (1)]
CLARISSE (Theodorus Adriaan) (1), zoon van den onderwijzer A b r a h a m C. en
A d r i a n a M a r i a v a n d e r V i s , geb. 14 Jan. 1741 te West-Souburg, overl. 7
Mei 1782 te Groningen. Te Middelburg onder Jac. Willemsen en F.L. Abresch (II
kol. 5 vlg.) in de klassieke en oostersche talen onderwezen, ging hij 1763 naar
Utrecht en studeerde daar theologie, vooral door prof. G. Bonnet geboeid, onder
wien hij twee verhandelingen verdedigde. Hij werd predikant te Amerongen 15 Juli
1764, te Wageningen 1 Juli 1767, te Schiedam 12 Nov. 1769, te Amsterdam 23
Sept. 1772. Te Schiedam verloor hij zijne vrouw E l s e l i n a E l i s a b e t h v a n
d e r D u y f f en trad er ten tweeden male in het huwelijk met A n n a E d u a r d i n a
P i g e a u d . Als correspondent van de N. Hollandsche Synode ging Clarisse in 1782
naar die van Stad en Lande
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en liet zich gaarne bewegen om Zondag 5 Mei eene predikbeurt in de Martini te
vervullen. Op den kansel overviel den reeds lang lijdenden man eene flauwte, men
bracht hem naar het huis van zijnen gastheer en boezemvriend prof. P. Abresch
(den zoon van zijnen middelburgschen onderwijzer (II kol. 6 vlg.), waar hij, na zware
bloedspuwingen, twee dagen later overleed. Als homileet volgde hij het spoor van
Bonnet, die zelf min of meer tot de school van Ewald Hollebeek (I kol. 1140 vlg.)
behoorde, waarin immers de analytische voor de synthetische methode had plaats
gemaakt en gestreefd werd naar eene practische toepassing, waarbij het gemoed
zijne eischen kreeg. Clarisse werd gaarne gehoord, al was hij vaak te lang van stof
en tot uitweiden genegen.
Hij schreef: De praecipuis discipulorum circa personam et munus mediatoris
erroribus (Ultraj. 1763); De mirabili, ecclesiae et reipublicae judaicae praesertim
servatoris et apostolorum tempore, conservatione et finibus a Deo hoc pacto
obtinendis (1764); De weg ter zaligheid in J.C. enz. leerredenen (Amst. 1779);
Leerredenen over Paulus' brief aan de Kolossensen, 5 dln. (Utr., Gron., Amst. 1792,
posthuum, bezorgd door P. A b r e s c h ); Het leven des geloofs enz., elf leerredenen
(Amst. 1798, posthuum bezorgd door J. C l a r i s s e ); Lijkrede op J. Perizonius
(Amst. 1781). 's Mans portret staat vóór het 5de deel van de leerredenen over den
Kolossensenbrief. Ook is er een door W. van Megen.
Zie: P. C h e v a l i e r , Lijkrede ter ged. van den eerw. Th.A. Clarisse (Gron. 1782);
A. A d r i a n i , Verhaal van het voorgevallene in de Groote kerk (niet i.d. handel);
G l a s i u s , Godg. Nederl. I, 250-253; H a r t o g , Gesch. d. predikk. 306-312; v a n
L a n g e r a a d , Het prot. vaderl. II, 57-60; N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I,
128.
Knappert

[Clarisse, Theodorus Adrianus (2)]
CLARISSE (Theodorus Adrianus) (2), zoon van Johannes en C.C. van Eck (kol.
227), geb. 18 Febr. 1795 te Amsterdam, overl. 25 Sept. 1828 te Leiden. Gelijk ten
jare 1849 Abr. des Amorie van der Hoeven Sr. eene levensschets van zijnen vroeg
gestorven zoon plaatste vóór de uitgave van diens nagelaten leerredenen, zoo
schreef Johannes Clarisse een brief over den zijnen vóór den druk van diens artikel
over Geert Groote in het Archief voor kerkelijke geschiedenis I, beiden, als eenmaal
Vossius, treurende over hun zwaar verlies, schoon dan ook ‘de kiele, zwaarbelaan,
uit den verbolgen oceaan in een behouden haven’ landde. Zijn meesten tijd bracht
hij als kind op vaders studeervertrek door, al spelende leerend en van den beginne
met wonderlijke vlugheid in zich opnemend al wat hij ‘proprio marte’ aangreep. Te
Harderwijk bezocht hij de fransche, dan de latijnsche school onder rector Frieseman,
onder wien hij vooral uitnemend grieksch leerde, om 20 Juni 1811 als student te
worden ingeschreven. In 1812 verliet, gelijk boven gezegd is, het gezin Harderwijk
voor Rotterdam, ging straks naar Leiden, waar Theodorus 23 Mei 1815 andermaal
ingeschreven werd en onder te Water, L. Suringar, van Voorst, van der Palm en
Borger studeerde. Met rijke vrucht. Want 8 Febr. 1819 ontving hij den gouden
eerepenning voor zijne verhandeling De Athenagorae vita et scriptis, terwijl hij 31
Maart d.a.v. theologiae doctor werd op een proefschrift Psalmi quindecim
hammaäloth philologice et critice illustrati. Daarna heeft hij van 7 Nov. 1819 tot 16
Nov. 1823 te Doorn gestaan, ook door zijn vader gediend, om toen als buitengewoon
hoogleeraar te Groningen Herman Mun-
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tinghe, die 1822 emeritus geworden was (II kol. 964 vlgg.), op te volgen. Hij
inaugureerde 3 Dec. De societatis christianae historia ad informandum sacrorum
antistitem accommodate tradenda en, toen hij 1825 gewoon hoogleeraar geworden
was, 3 Nov. De nostrorum temporum ad rite excolendam theologiam opportunitate.
Nog te Doorn was hij, 16 Oct. 1822, gehuwd met J o h a n n a H o u k j e n H e r i n g a ,
dochter van den leidschen predikant. Na een vijfjarig professoraat rukte de dood
hem weg, na de ‘langdurige, vaak afmattende synodale zittingen’, waardoor ‘meer
dan één niet lang daarna bezweek.’ Hij overleed 25 Sept. 1828 (onjuist zijn de data
bij Glasius: 17 Sept., v. Langeraad: 20 Sept.), tot oprechte droefheid en diepe
verslagenheid van talloozen.
Clarisse gaf te Groningen vooreerst critiek en exegese des bijbels. Hij deed het,
zegt ons zijn vader, met evenveel voorzichtigheid als liberaliteit. De nieuwere,
langzaam doordringende denkbeelden over het ontstaan van den Pentateuch, over
Jesaia 40-66 gaf hij kort, maar onverminkt, met vermelding der gronden voor en
tegen, overtuigd zijnde, dat ‘aan de zaak der waarheid meer dienst gedaan wordt
door bedaard en onpartijdig onderzoek, dan door hard schreeuwen, boosaardig
twisten en kwakzalverachtig vlag voeren’. Nog in 1872 schreef zijn leerling en
opvolger Petrus Hofstede de Groot, dat op deze colleges Clarisse's diepzinnige
geest hem den rechten blik in het Oosten geopend had, wat wij te liever gelooven,
omdat de jonge hoogleeraar ook in onderscheiden oostersche talen zeer ervaren
was. Zijn hoofdvak was echter kerkgeschiedenis, waarin hij geroepen werd onderwijs
te geven in datzelfde jaar 1823, waarin ook Kist en Rooyaards (zie kol. 228/9)
daartoe werden uitgenoodigd, gelijk hij immers met deze twee geleerden het Archief
voor kerkelijke geschiedenis inzonderheid van Nederland (deel I verscheen 1829)
redigeeren zou. Clarisse had te dezen veel te danken aan H.A. Hamaker, N.G. van
Kampen, terwijl zijne voorliefde bepaaldelijk voor onze vaderlandsche kerkhistorie
misschien mede aan den invloed van Jona Willem te Water moet worden
toegeschreven. Reeds als student leverde Clarisse eene vertaling van M ü n s c h e r 's
Leerboek der kerkelijke geschiedenis, later bestudeerde hij Mosheim, Venema (II
kol. 1485 vlgg.), Semler en vooral Gieseler, die hem leerde tot de bronnen te gaan.
Vandaar dat hij de grieksche en latijnsche kerkvaders grondig beoefende, de lectuur
der middeleeuwsche kroniekschrijvers niet ‘schuwde’ en het ver bracht in het lezen
der oude handschriften. Het was hem te doen om nauwkeurige feitenkennis, door
strenge, historische critiek vastgesteld, ter andere zijde evenzeer om den samenhang
der gebeurtenissen, om de filosofie der historie, waarbij hij (door zijnen vriend van
Oordt, II kol. 1023 vlg.) den invloed onderging van Ph.W. van Heusde. Op het laatst
zijns levens had hij materiaal verzameld voor eene kerkgeschiedenis in Friesland,
Groningen en Overijsel, tot welken arbeid hij zich bij uitstek getrokken gevoelde.
Van nature ietwat stil en teruggetrokken, verdraagzaam (zoodat hij ‘zelfs’ bij
doopsgezinden en lutherschen predikte), bescheiden maar voor zijne overtuiging
uitkomend, gemakkelijk in den omgang, teerhartig echtgenoot, bij uitstek plichtmatig,
zachtmoedig van oordeel en gaarne troostend, voor ieder toegankelijk - is hij door
velen warm bemind, door zijne leerlingen op handen gedragen en was zijn dood
wezenlijk de wreede verscheuring der schoonste vooruitzichten. Waar-
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bij eindelijk nog dient gevoegd, dat Clarisse als homileet hoog stond en voor, wat
thans heet, socialen arbeid practisch groote belangstelling toonde.
Hij schreef, behalve het genoemde: Menschen-bestemming en levensgenot, uit
het Hoogd. door J.L. E w a l d (2 dln. Amsterd. 1814); De weg tot de chr.
volkomenheid, bewerkt naar F.V. R e i n h a r d (Gron. 1826, I); Nagelaten
leerredenen, bezorgd door J. C l a r i s s e (Gron. 1829) (‘zoo trof hem het zeker zeer
zeldzame lot van uitgever te zijn van door zijnen vader en door zijnen zoon nagelaten
arbeid’); Indices op H a m a k e r s spec. catalogi M.S.O. in bibl. leid.; Nagelaten
redevoeringen (zeven) (Gron. 1829), waarvan H e e r s p i n k , Gron. Godgel. II,
207-216 een overzicht geeft.
Zie: J. C l a r i s s e , Brief over Th. Adr. Clarisse in Archief v. kerkel. gesch. I (1829)
337-354; K i s t e n R o o y a a r d s in idem blz. V vlg.; H.J. R o o y a a r d s in Nederl.
Archief v. kerkel. gesch. II (1842) 332; A. Y p e y , Akad. leerrede ter ged. van Th.A.
Clarisse (Gron. 1829); P. H o f s t e d e d e G r o o t , Hulde aan Th.A. Clarisse (Gron.
1828); d e z ., Vijftig jaren in de theologie (1872) 12; G.H. v a n S e n d e n in Alman.
d. Gron. Acad. (1829); d e z ., De nagedagtenis van Th.A. Cl. plegtig gevierd (Gron.
1828) (met silhouet); J.B.F. H e e r s p i n k , De godgel. te Gron. II, 186-217; B o e l e s
achter J o n c k b l o e t , Gedenkb. 135 vlg.; S e p p , Bibl. v. Nederl. kerkg. 9, 61;
G l a s i u s , Godgel. Nederl. I, 263-268; v a n L a n g e r a a d , Prot. Vaderl. II, 73-80.
Knappert

[Clarisse, Walrand Cornelis Lodewijk]
CLARISSE (Walrand Cornelis Lodewijk), rector van het Nassau-Veluwsch
gymnasium te Harderwijk, waar hij 17 Apr. 1811 geb. werd en 25 Dec. 1845 overleed.
Zoon van Johannes C., (kol. 227) uit diens eerste huwelijk. Hij studeerde te Leiden
van 1828 tot 1834 in de letteren, beantwoordde als lit. hum. cand. een door de
utrechtsche hoogeschool uitgeschreven prijsvraag: de Periclis vita, charactere morali
et meritis in Rempublicam Atticam en werd in laatstgenoemd jaar tot conrector aan
bovengenoemde school zijner geboorteplaats benoemd, waarvan hij drie jaar later,
bij den dood van den rector Terpstra, diens opvolger werd. Kort te voren was hij
gepromoveerd op een Diss. exhibens ad Thucydideam Belli Peloponnesii epocham
annotationem. In 1844 werd Clarisse tevens tot schoolopziener bij 't lager onderwijs
in de prov. Gelderland benoemd. Hij schreef enkele opstellen in de Gids en in de
Symb. Literariae, was lid van de Leidsche Maatsch. der Ned. Letterk. en van de
Archaeologische Vereeniging te Athene.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1844, I, 428 en 1846, I, 17; de Wekker 1846 en Hand.
Letterk. 1846, 22.
Zuidema

[Claus Van Laar, Joan Wilhem]
CLAUS VAN LAAR (Joan Wilhem), c. 1693 geb. te Amsterdam (?), wellicht zoon
van den boekhandelaar J a c o b C l a u s in welk geval de Kwaker J a n C l a u s
zijn oom was. Zeker is dat hij tot Kwakers-kringen in nauwe betrekking gestaan
heeft. De man heeft een veelbewogen leven gehad en stond bij den tijdgenoot niet
gunstig bekend. Als publicist heeft hij zich omstreeks het midden der achttiende
eeuw druk geweerd. Van zijne lotgevallen vernemen wij een en ander van zijne
tegenstanders. Daaruit blijkt. dat hij eerst te Hoorn bezig is geweest als
actiehandelaar. Daar zou hij leelijk bankroet geslagen hebben, ten gevolge waarvan
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te Middelburg, waar hij eigenaar eener brouwerij werd. In deze plaats werd hij in
hetzelfde jaar lidmaat der Hervormde gemeente. Vóór dien tijd moet hij tot de
Kwakers behoord hebben. Later wordt hij ouderling der engelsche kerk genoemd,
terwijl weer een ander bericht hem een ijverig Hernhutter noemt. Claus schijnt een
jaar of tien te Middelburg gewoond te hebben; het heet. dat hij die stad wegens
minder eervolle redenen heeft moeten verlaten en dat hij toen te Amsterdam
neergestreken is. Hij leefde er van letterkundigen arbeid, maar schreef weinig onder
eigen naam. Meestal bediende hij zich van een schuilnaam. Zoo schreef hij onder
den naam A.F.C. L o n i u s tusschen 1737 en 1740 een drietal werkjes, welke heel
wat gegevens bevatten voor de kennis van personen en gebeurtenissen uit die
dagen n.l. Den bedrieger bedroogen of den gevangen Smous.... In zes
t'samenspraaken, 4e druk (Amst. 1737, 8o.); Den gestraften bedrieger, of den Smous
in het Rasphuys. Zynde een Vervolg van den Bedrieger Bedroogen. Tweede druk.
(Amst. 1737 in 8o.); Den bedrieger gestorven of doode Smous. Zijnde een vervolg
van de bedrieger bedrogen. (Amst. 1740 in 8o.) Andere schuilnamen waarvan Cl.
van Laar zich bediende waren J o a n n e s G u i l i e l m u s I n f o r m a t o r en D i r k
v a n A v e n h o r n . Het eenige wat hij onder eigen naam schreef is Pieter Bakker
ontmaskerd. Behelzende eene verdeediging der handelingen van den
Amsterdamschen Kerkenraad, gehouden met Pieter Bakker enz. (Amst. I. Graal,
1746 in 4o.) Bakker was een kousenkooper op de Nieuwmarkt te Amsterdam en
dilettant-theoloog, die het met den kerkenraad aan den stok gehad heeft. Wat hij in
zijn polemiek met Claus van Laar over dezen mededeelt, is allesbehalve vleiend.
Curieus is dat bij deze polemiek gevoegd zijn twee portretten van Claus van Laar
of liever twee staten van hetzelfde portret zonder naam van graveur (M u l l e r nr.
3059, v. S o m e r e n II, 388). Het eigenaardige nu is dat dit is een gewijzigd portret
van den dichter W.v. Haren, maar niet een oorspronkelijk portret van Claus.
Blijkt hieruit, dat Claus niet afkeerig was zich in kerkelijke geschillen te mengen,
hij toonde dat ook door een woord mede te spreken in de bekende geschiedenis
van den doopsgezinden predikant J. Stinstra, n.l. door onder het pseudoniem D i r k
v a n A v e n h o r n in het licht te geven De onderlinge Christelijke verdraagzaamheit
gezogt in de Christelijke kerke, maar niet gevonden (Haerlem 1743 in 4o.). Intusschen
moet hij in vrij berooiden toestand gekomen zijn, zoodat zijne familie begreep hem
naar Curaçao te zenden. Claus had blijkbaar niet veel lust in de reis, want de nu
vijftigjarige man ontsnapte uit Texel. Het heet, dat hij te Amsterdam in een bordeel
teruggevonden werd, waarop zijn schoonzoon Levinus van Hoolen hem weer naar
Texel bracht en daar bleef, tot het schip uitgezeild was. Na korten tijd was Claus
van Laar al weer terug; men beweert, dat hij als onbekwaam door den gouverneur
van Curaçao zou zijn teruggezonden. In 1749 woonde hij te Haarlem, waar hij
werkzaam heet ‘als schrijver van maandelijke boekjes.’ Ik meen, dat hij ook redacteur
of medewerker van de Haarlemsche Courant was, wat ook hieruit zou kunnen blijken,
dat bij zijne gevangenneming er ook bij Enschedé een huiszoeking plaats gehad
heeft. Claus is in 1749 in Haarlem in arrest gesteld en gevankelijk naar den Haag
gevoerd, maar na eenigen tijd weer ontslagen; in 1750 was hij weer op vrije voeten.
Van zijn verdere lotgevallen is mij niets bekend.
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Zie over hem: C h r . S e p p , Johannes Stinstra, II, 91 v.v.; De Librye, 1889, 42 v.v.;
J. d e B o e r , Cronologische Historie (H.S. der Kon. Bibl.).
Knuttel

[Cleef, Jan van]
CLEEF (Jan v a n ), schilder, geb. te Venlo 6 Jan. 1646 en overl. te Gent 18 Dec.
1716, natuurlijke zoon van G a b r i e l v.C., soldaat in spaanschen dienst en
E l i z a b e t h J a n s e n s . Hij leerde te Venlo eerst Latijn, doch weldra liet de rector
der latijnsche scholen hem toe zijne neigingen voor de schilderkunst te volgen en
hij leerde eerst te Brussel bij Primo Gentile, later bij Gaspar de Crayer aldaar. Van
zijne schilderijen worden in zijn vaderstad bewaard een schilderij van de H. Maagd
met het kindje aan wien St. Joris zijn overwinning op den duivel toont get. J.V.C.
1693, door den schilder aan de kerk van Venlo geschonken en een andere
voorstellende de Boodschap des Engels, beide in de parochiekerk. Een veertigtal
zijner schilderijen te Rijssel, Ath, Aalst, Brussel, Gent en Brugge bewaard, worden
beschreven bij D e s c a m p s ; voor zijn beste stuk wordt gehouden: de nonnen
pestzieken verplegene te Gent. Lodewijk XIV prees hem zeer wegens de schilderijen
bestemd om te dienen als modellen voor de geweven tapijten te Antwerpen voor
dien vorst vervaardigd en die hij na den dood van de Crayer. aan wien ze besteld
waren, afmaakte. Over hem is verder niets bekend dan dat hij het grootste gedeelte
van zijn leven in Gent doorbracht. Hij was aldaar in 1680 gehuwd met J o a n n a
D r i e s s e n en van de 9 kinderen, die hij bij haar verwekte, overleefden hem slechts
twee dochters.
Zie: A.J.A. F l a m e n t in de Maasgouw 1891, 185-187 en 189-191; J.
I m m e r z e e l , I, 138; L.J.E. K e u l l e r , Geschied. en beschrijving van Venloo
(Venloo 1843), 338-340 en 353; D e s c a m p s , Voyage pittoresque de la Flandre
et du Brabant (Paris 1792-3), 253.
Flament

[Cleef, Pieter van]
CLEEF (Pieter v a n ), boekhandelaar en uitgever te 's Gravenhage, waar hij 9 Sept.
1781 geb. werd en 13 Juni 1851 overleed. Gesproten uit een aloud geslacht van
boekverkoopers, ontving hij zijn opleiding bij zijn vader I s a a c v. C l e e f , bij wiens
dood in 1803 hij op 22-jarigen leeftijd de voorvaderlijke zaak op het Spui voortzette.
Hij ondervond hierbij de leiding en steun van den ervaren B. S c h e u r l e e r , vooral
als auctionaris bekend, en het was met een dochter van dezen haagschen
boekhandelaar, dat P.v. Cleef later in het huwelijk trad. Genoemde Is. v. Cleef was
o.a. de uitgever van de werken van B e t j e W o l f f en A a g j e D e k e n .
Tijdens het koningschap van Lodewijk Napoleon was P.v.C. de boekhandelaar
van dezen koning en van de door hem gestichte Kon. Boekerij. Dat hij een open
oog had ook voor maatschappelijke aangelegenheden, blijkt uit zijn bemoeiingen
met het Teeken-instituut en met de Leesbibliotheek van 't dep. der Maatsch. tot Nut
v. 't Alg. te 's Gravenhage. Van beide instellingen was hij jaren lang een zeer ijverig
bestuurslid. Voorts had hij meer dan 20 jaren zitting in 't Bestuur van de Vereeniging
ter bevordering van de belangen des boekhandels.
Tal van belangrijke uitgaven zagen gedurende het bijna 50-jarig beheer van Pieter
van C. bij de firma G e b r . v a n C l e e f het licht. Wij noemen slechts: de Origines
Typographicae van Mr. G e r a r d M e e r m a n en de vertaling van K l o p s t o c k 's
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wetenschappen door C o l l o t d'E s c u r y ; de Geschie-
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denis van het Ned. Zeewezen van J.C. d e J o n g e , en de Nederl. Regtspraak van
B r o c x en S t u a r t . Voorts zijn de namen van V o s m a e r , H o p e , d e
Perponcher, Mollerus, van der Duyn, Fagel, Groen van
P r i n s t e r e r , R o o r d a v a n E y s i n g a , v. S i j p e s t e y n , L a n d r é , K a i s e r ,
van Bemmelen, van den Bosch, Daendels, Asser, Stieltjes, de
G e l d e r , L a C r o i x en zooveel andere nauw aan de uitgeverszaak der Gebr.
van Cleef verbonden. In 1907 werd het 100-jarig bestaan der firma herdacht, bij
welke gelegenheid deze een fraai Gedenkboek harer zaak in 't licht zond.
Zie: Bijdr. tot de Gesch. v.d. Ned. Boekh. I, 51; A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen
I, 767, en Catalogus der Nationale Tentoonstelling van het Boek (Amsterdam 1910).
Zuidema

[Cleerhaghen, Juliaan]
CLEERHAGHEN (Juliaan), geb. omstr. 1555 te Brussel, overl. omstr. 1598 op de
kust van Guinea, een der aanvoerders der opstandelingen in den 80-jarigen oorlog.
In 1585 ondernam hij, in overleg met Hohenlohe een aanslag op 's Hertogenbosch,
die echter mislukte. Het volgend jaar werd hij door Leycester aangesteld tot
bevelhebber van Gorinchem en Woudrichem, in welke functie hij in 1587 vervangen
werd door graaf Philips van Nassau. Het volgend jaar bevond hij zich met een vendel
te Utrecht om den burgemeester dier stad, van Deventer, in zijn gezag tegen den
graaf van Nieuwenaar te helpen handhaven. Bij een straatgevecht werd hij vrij
ernstig gewond doch genas en begaf zich, vermoedelijk in overleg met Leycester,
naar Engeland. Later (1598) deed hij als overste dienst in Oost-Indië en veroverde,
onder Gerard Stribos, het Prinseneiland (kust van Guinea) op de Portugeezen. Tot
gouverneur van het eiland benoemd, wist hij echter zijn gezag niet voldoende te
handhaven en, door de Portugeezen met overmacht aangevallen, moest men wijken,
doch Cl. stierf kort te voren. Hij was gehuwd met eene v a n E r p .
Zie: B o r , Nederl. oorl. XX, 558 (3); XXV, 344 (25) 350 (31), 359 (35); v a n
M e t e r e n , Nederl. Histor. IV, 235-238; V, 232; VI, 513-515; VII, 176, 177; v a n
R e y d t , Hist. der Nederl. oorl. 141, 520, 521; Kron. Hist. Gen. V (1849) 30, 408.
Eysten

[Clefort]
CLEFORT, schilder te Venlo in het laatst der 16de of het begin der 17de eeuw. Een
schilderij van hem hangt op het raadhuis te Venlo en stelt voor den marteldood van
Ste. Catharina.
Zie: A.J.A. F l a m e n t in de Maasgouw 1891, 189.
Flament

[Clercq, Mr. Gerrit de]
CLERCQ (Mr. Gerrit d e ), geb. te Amst. 9 Nov. 1821, aldaar ongehuwd overl. 21
Oct. 1857, zoon van den volg. en van Carolina Charlotte Boissevain; bezocht
inrichtingen van onderwijs te 's Gravenhage, later te Amsterdam en werd in April
1839 als juridisch student te Leiden ingeschreven. Opgevoed in een orthodox gezin,
toonde hij in zijn jongere jaren veel belangstelling voor en instemming met de
rechtzinnige leer, maar tot smart van den vader zou deze gezindheid weldra geheel
veranderen, al verminderde de gehechtheid van zoon aan vader allerminst. Evenals
deze toonde d.C. eenerzijds litterair gevoel (getuige b.v. zijn lied ‘Aan de Grieksche
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mercantiele aangelegenheden, blijkend o.a. uit zijne dissertatie: de Societate
Mercatoria Neerlandica (Leiden 1843). Wars van tucht, bezocht de ‘wufte, levendige,
wat veranderzieke jongeling’ zelden de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

236
colleges. In Nov. 1843 vestigde hij zich zoogenaamd als advocaat te Amsterdam.
Belangstellend ook in politieke en economische aangelegenheden, werkte hij van
1848-'50 mee aan de Vlissingsche Courant, was een tijd lang haagsch correspondent
van de Indépendance Belge en sinds 1845 medewerker van de Gids, die in 1844
anoniem van hem opnam een critiek op K n e p p e l h o u t 's Studentenleven en in
1845, eveneens anoniem, Een voorstel tot Grondwetsherziening, waarin voor
rechtstreeksche verkiezingen werd gepleit, evenals later in de Gids van 1848. toen
hij dienaangaande positie nam tegen de Bosch Kemper.
Twee zeer belangrijke en keurig-gestelde Gidsartikelen van hem, een van 1846
over Louis Blanc en diens sociale leer en een van 1848 over De Belgische
omwenteling (waarin hij, met groote eerlijkheid en objectiviteit, een beschouwing
der jaren 1830 en 1831 gaf, frisch-afstekend tegen de eenzijdige opvatting der
meeste Nederlanders uit dien tijd) werden in 1887 bij P.N. van Kampen en Zoon
afzonderlijk uitgegeven met een levensbericht door d.C.'s vriend mr. J.
Heemskerk Bz.
In 1848 werd hij refendaris bij het Departement van Financiën. Door d.C. bewerkt
zijn de bekende Scheepvaartwetten van 1850, in verband waarmee moet gewezen
worden op zijn uitgebreide brochure Hervorming der Engelsche scheepvaartwetten
(Amst. 1850), (uitvoerig besproken door Mr. J. H e e m s k e r k B z ., in Gids 1850,
I, 301 v.)
In 1851 werd hij secretaris van de Ned. Handelsmij., tot teleurstelling van zijn
vrienden, die meenden, dat deze betrekking niet met zijn hoogen aanleg strookte.
Hij bekleedde de betrekking tot aan zijn vroegtijdigen dood.
D.C. was een man van buitengewonen aanleg, vol oprechtheid en zonder
zelfverheffing, uitmuntend stylist en scherpzinnig denker; hij had een stalen geheugen
en een fijnen, min of meer franschen smaak.
Naast de reeds genoemde Gidsartikelen, noemen wij er nog twee: Franz
Dingelstedt te Scheveningen (1847, II, 157 v.); De Nationaliteitsstrijd in Sleeswijk
(1847, II, 233).
Zijn portret werd gegraveerd door J.H. Rennefeld.
Zie: Mr. G. de Clercq herdacht (dit zijn de twee genoemde Gidsstudies met het
levensbericht door H e e m s k e r k , dat in de Handel. der Mij. v. Letterk. 1858, 276
verscheen); Gerrit de Clercq, door H.P.G. Q u a c k , in de Gids van Dec. 1887 en
later herdrukt in diens Beelden en Groepen, 238 v.; Alg. Konst- en Letterbode 1857,
44 (een necrologie door d.C.'s vriend B a k h u y z e n v a n d e n B r i n k );
B a k h u y z e n v a n d e n B r i n k , Stud. III, 475; F r u i n , Verspr. Geschriften IX,
447; D. V e e g e n s , Hist. Studiën II, 272.
Gewin

[Clercq, Willem de]
CLERCQ (Willem d e ), geb. te Amsterdam 15 Jan. 1795, gest. aldaar 4 Febr. 1844.
Zijn ouders G e r r i t d e C l e r c q en M a r i a d e V o s behoorden tot den deftigen
koopmansstand en de menniste gemeente. Zij bestemden hun begaafden oudsten
zoon aanvankelijk voor het doopsgezinde Seminarie, maar wegens het overlijden
van een neef moest hij reeds met 15 jaar in het familiekantoor komen onder de firma
S. en P. de Clercq en zich aan den graanhandel wijden. In 1818 werd hij zelf chef
en trad in het huwelijk met C a r o l i n a C h a r l o t t e B o i s s e v a i n , met wie hij
tot zijn dood in een hoogst gelukkigen echt vereenigd was en die hem jaren heeft
overleefd.
Zijn reeds vroeg ontwaakte belangstelling voor

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

237
kunst (vooral dramatische) en geestesbeschaving, maakte hem niet onverschillig
voor de zaken op 't kantoor, waarvan hij weldra ook de belangrijke zijden voor het
nationale en het kultuurleven gevoelde. Hij was nog geen chef toen hij in 1816 voor
de zaken naar Petersburg werd gezonden, over welke reis hij schreef in het
Letterkundig magazijn van N.G. v a n K a m p e n . Later stelde hij twee memories
op over den graanhandel, waarin hij zich als vrijhandelaar deed kennen. Een daarvan
werd in 1824 aan Koning Willem I aangeboden. Toen de koning 29 Maart 1824 de
Nederlandsche Handelmaatschappij oprichtte behoorde de kundige, aan de beurs
geziene, nog geen 30-jarige W. de Cl. tot de 11 amsterdamsche afgevaardigden,
en werd hij spoedig tot secretaris dier instelling benoemd, welker zetel in den Haag
werd gevestigd. De Handelmaatschappij had in haar eerste jaren met vele
moeilijkheden te kampen en werkte soms (b.v. in 1826) met aanzienlijk verlies. De
persoonlijke inmenging van den koning, de zelfstandigheid der verschillende
afdeelingen, waarbij de noodzakelijke éénheid van beheer ontbrak, maakte de taak
van hem, die al spoedig de spil werd der vele werkzaamheden, zwaar. Maar W. de
Cl. wist zich daarin dermate te handhaven, soms tegenover den koning zelf, dat er
zelfs sprake van was hem tot minister van Binnenl. Zaken te benoemen. Hij bleef
echter handelsman, met steeds wijder blik (men zie Dagboek 228). In zijn jaarlijksche
Verslagen kan men de geschiedenis der Handelmij. volgen. Na de afscheiding van
België verhuisde zij naar Amsterdam in 1831 en veranderde veelszins haar
werkzaamheden. In dit verband behooren de pogingen tot verheffing der Twenthsche
industrie om tegenover de Belgische fabrieken de producten voor den afzet in Indië
op vaderlandschen bodem te bereiden. Tal van weverijen danken haar ontstaan of
verheffing mede aan het bezoek door W.d. Cl. aan Overijssel gebracht. Na 80 jaar
werd dit herdacht door H. S a l o m o n s o n G z . in de Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courant van 22 en 24 Juli 1912. Na zooveel voor de Handelmij. gedaan
te hebben, van 1824 als secretaris, na 1831 als secret.-directeur, sinds 1834 als
directeur moest het hem een teleurstelling zijn, dat 1 Jan. 1844 F. v a n d e r
O u d e r m e u l e n en niet hijzelf zijn vriend v a n d e r H o u w e n , die staatsraad
werd, als president opvolgde. Maar niemand heeft ooit zijn groote verdiensten voor
de Handelmij. betwist.
Dezelfde vaderlandsliefde, die W.d. Cl. bezielde bij zijn maatschappelijken
werkkring vinden wij terug in zijn letterkundigen arbeid. Hij is niet de liefhebber, de
mercator sapiens, die snipperuren besteedt om zijn geest met wat poëzie op te
sieren; zijn studie is hem een behoefte. Als wij bedenken, dat reeds van zijn 15e
jaar de handel zoozeer beslag legde op zijn tijd en kracht, verbazen wij ons over
zijn veelomvattende kennis, waaraan ook de oude talen niet vreemd bleven, over
zijn uitgebreide lectuur, waarvan zijn Dagboek getuigt, over zijn zelfstandig inzicht
en rijp oordeel, over zijn wetenschappelijken zin, die o.a. blijkt uit den raad dien hij
aan zijn zoon Gerrit, die te Leiden in de rechten studeerde, wist te geven. Van dit
alles stichtte hij een monument in zijn bekroonde prijsverhandeling, het eenige
eenigszins omvangrijke werk van zijn hand. De 2e klasse van het Kon. Ned. Instituut
van wetensch., letteren en schoone kunsten had de vraag gesteld: welken invloed
heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en
Duitsche,
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gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der 15e eeuw tot
op onze dagen? Het motto dat W.d. Cl. koos ‘il faut juger les écrits d'après leur date’
(Mad. de Stael) is ook op zijn eigen arbeid van toepassing. Het is geschreven in
1824 en staat voor het peil van litteraire kennis en oordeel in het toenmalig Nederland
zoo hoog, dat wij het als werk van een nog zoo jong man bewonderen, en betreuren,
dat hij slechts bij uitzondering zich met litteratuurgeschiedenis bezig heeft kunnen
houden. Ook op de vraag zelf passen wij het motto toe: wie zou het nu wagen, als
voor 90 jaren, een zoo veelomvattend thema uit te schrijven? Wij vermelden dus
de leemten van het boek niet ten nadeele van den schrijver, die al onze bewondering
verdient, maar als noodzakelijk gevolg van zijn pogen. Nu en dan doen zijn
oordeelvellingen ons denken aan clichés b.v. over de wijsbegeerte der 18e eeuw
(271); van de duitsche romantiek, wier eerste periode toch reeds achter den rug
was, heeft hij de beteekenis niet vermoed; over de prioriteit van Vondel of Milton
spreekt hij slechts ter loops (201); beschouwingen over taal en stijl zijn schaarsch
maar waar zij voorkomen juist (b.v. 192-195). Daarentegen heeft hij de engelsche
letterkunde, in de vraag ter zijde gelaten, niet uitgesloten: wij ontmoeten
Shakespeare, Richardson, Byron en tal van anderen. Nog minder omvangrijk dan
W. de Cl.'s prozawerken is wat van zijn poëtischen arbeid in 't licht verscheen.
Afzonderlijk: Welkomstgroet aan Z.M. Koning Willem II in de vergad. van 't Kon.
Nederl. Instituut 14 April 1841, verder verscheidene gedichten in den Muzenalmanak,
waarvan de jaargang 1830 zijn portret vertoont door Velijn. Van het reeds genoemde
Instituut was W. de Cl. sedert 1825 corresp. sedert 1835 lid; zijn Dagboek spreekt
met weinig geestdrift over de vergaderingen van dit geleerde lichaam. Het Prov.
Utr. Gen. van K. en W. benoemde hem in 1823, de Maatschij. van Letterk. te Leiden
in 1824 tot lid. Eer wij van W. de Cl.'s letterkundigen arbeid afscheid nemen, moeten
wij spreken over het merkwaardigste deel er van: zijn improvisaties, waarvan wij
helaas, alleen vernemen door de lijst der door hem behandelde onderwerpen, die
hijzelf bijhield en met aanteekeningen voorzag, en door de getuigenis van
tijdgenooten, op wie zijn merkwaardig talent grooten indruk maakte. Onder deze
laatste vermelden wij vooral het stuk van ds. S. M u l l e r in de Vaderlandsche
letteroefeningen van 1823, en het oordeel van da C o s t a in de Herinneringen. De
bonte reeks van onderwerpen, vaak op 't oogenblik zelf door een der aanwezigen
opgegeven, soms aanknoopend aan huiselijke feesten, meest in vriendenkring, ook
wel bij meer officieele gelegenheden, geeft ons een hoogen dunk van W. de Cl.'s
veelzijdige ontwikkeling. Eenparig is ook de lof over zijn meesterschap van den
vorm, vaak in wisselende versmaat. Hij zelf oordeelt er nuchter over en oefent
zelfcritiek (Dagboek 95, 96 e.e.). Luim en speelsch vernuft ontbraken daarhij niet,
zij waren van goed allooi en gingen ongemerkt in ernst over. Eens had men hem
het rekenboek van B a r t j e s opgegeven, en bracht hij de 4 hoofdbewerkingen der
cijferkunst in verband met de leeftijden van den mensch; soms wist hij een band te
leggen om uiteenloopende onderwerpen. Historie en philosophie, levenswijsheid
en geloof kwamen tot een veelal harmonische uiting; bij toeneming trad het stichtelijk,
predikend element naar voren. Omstreeks zijn 20e jaar had W.d. Cl. eens als bij
toeval dit talent ontdekt. Aanvankelijk gingen zijn improvisaties met zekere
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pathologische verschijnselen gepaard. De eerste keer vond zijne vrouw het griezelig;
zij viel hem om den hals: ‘lieve Willem, doe dat nooit weer.’ In 't begin moest hij, eer
hij op dreef kwam wat ‘non-sense’ zeggen, een stoel omgooien of iets dergelijks.
Allengs werd het gewoonte; ook de inhoud werd dieper met den geestelijken groei
der persoonlijkheid. Het psychologische probleem, waar hierbij vaardigheid eindigt
en inspiratie begint, zij hier alleen aangeduid. In elk geval is deze gave, ten onzent
zeldzaam, bij W. de Cl. in ongeëvenaarde mate aanwezig geweest, getuigend van
den rijkdom van zijn geest, overvloed van gevoel, en daarbij gerijpt inzicht en de
tucht van verstandelijk nadenken.
Wat velen boven al het andere in W.d. Cl. zien is: den man van 't Reveil. Ook in
dezen kunnen wij zijn ontwikkeling volgen, veelszins uit zijn Dagboek. De
Doopsgezinde broederschap, waarin hij was opgevoed, heeft hij verlaten. De toch
echte godsvrucht in de prediking, waarnaar hij in zijn jeugd heilbegeerig luisterde,
was hem later niet beslist christelijk genoeg; zij verhief zich te weinig boven een
‘natuurlijken godsdienst’, die hem niet meer bevredigde. Den doorslag tot zijn
verandering gaf da Costa, de dichter wiens bekeering tot het Christendom W.d. Cl.
medeleefde, wiens machtige greep zijn, gelijk zoo veler, zieleleven beheerschte.
Voor een tijd althans; later, weder gelijk bij zoovelen, begon een beurtelings
aantrekken en afstooten, en de dag brak aan dat da Costa hem nog wel was ‘een
vriend des harten, maar een steun niet meer’ (Dagboek 370). Daarbij doorkruiste
een andere invloed dien van da Costa. De Nederl. Hervormde Kerk vervulde niet
geheel W. de Cl.'s idealen van godsdienstige gemeenschap. De afscheiding trok
hem aan. Dr. K o h l b r u g g e , aanvankelijk hem niet sympathiek (Dagb. 270), had
op den duur vat op zijn gemoed. In zijn geest woelden allerlei vragen: naar het recht
der bestaande kerk, naar den aard der heiligmaking. Zij brachten onrust in zijn
binnenste; theoretisch bleef de strijd onbeslist, maar de aard van zijn vroomheid
veranderde er niet door.
Den aard dier vroomheid heeft A. Pierson geteekend in een hieronder te noemen
opstel, dat bij de reeks zijner Oudere tijdgenooten zich aansluit. Hij beschrijft er W.
de Cl. als man van het gemoed, bij wien wij het zuiverst de zielkunde van het Reveil
tegenover het intellectualisme waarnemen. Wel brachten de aangeduide kerkelijke
en theologische quaesties, die de meeste Reveilmannen deden mistasten ten
aanzien van het romantisch, emotioneel karakter der beweging, ook W. de Cl. tijdelijk
in verwarring; maar sterk valt bij hem de overwegende nadruk op 't inwendig leven:
het pijnlijk zelfonderzoek, dat evenwel verheft waar het voor Gods aangezicht brengt,
het gebed. Zoo kon hij niet meegaan met het exclusivisme noch in den
hartstochtelijken vorm van da Costa noch in dien der partijtucht door Groen van
Prinsterer geoefend, al liet het een en ander dier strakkere leervormen hem niet los.
Geen dezer mannen huldigde de scepsis, die de overtuigingen slap maakt; maar
zij wisten niet, dat onzekerheid op de oppervlakte gepaard kan gaan met vastheid
in de diepte. Ook W. de Cl. had de synthese tusschen diepte en ruimte niet
gevonden. Toch was hij door aard, leven, werkkring ruim, al zag hij niet helder het
verband in tusschen de twee werelden: die zijner vroomheid, en die der directie van
de Handelmaatschappij (Dagboek 256). Hij behoorde tot den Reveilkring: da Costa,
Beets, Hasebroek, juffr. Toussaint, daarnaast Kohlbrugge. Maar: geen der
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Reveilmannen dien men minder de wereld hoort veroordeelen. Ook hij stond
tegenover het heerschende ‘liberalismus’; maar zijn Dagboek vertoont meer sporen
van veler argwaan, in zijn kring en ook onder verwanten, tegen zijn ‘fijnheid’ dan
van verkettering zijnerzijds. Vandaar zijn gezonde verhouding tot zijn maatschappelijk
werk; hij vond het christenplicht zijn vaderland te dienen en deed dit niet als partijman.
Zoo kon A. Pierson schrijven: ‘de Clercq's Dagboek is waarlijk eene kritiek van de
orthodoxie dier tijden’ (Dagboek 371).
W.d. Cl. heeft geen blijvend werk nagelaten. Maar hij leeft in zijn Dagboek door
A. Pierson met zooveel piëteit uitgegeven. Daar leeren wij den man kennen, die,
trots zijn onverdroten werkzaamheid, toch zooveel meer geweest is dan hij gedaan
heeft. Het geeft een beeld van den tijd, en een zielsgeschiedenis te gelijk. Te
betreuren is, dat zijn zoon G e r r i t , niet minder talentvol dan de vader, diens vreugd
en trots, ook diens zorg, toen het bleek, dat de zoon anderen geestes was, reeds
met 36 jaren stierf en hierdoor verhinderd werd, om, gelijk hij voorgenomen had,
het beeld van dien vader te schetsen. Als niet alles bedriegt zou hij daarin vooral
de kern van den persoon van W.d.C. hebben doen uitkomen.
Zie over W.d. Cl. - wiens schaarsche eigen geschriften in dit artikel reeds werden
genoemd - het eveneens telkens geciteerde werk: Willem de Clercq naar zijn
Dagboek I, 1811-1824, II, 1828-1844 op verzoek der familie bezorgd door A.
P i e r s o n . Het werd als manuscript gedrukt, maar in 1888 ook in den handel
verspreid. Als aanvulling, eveneens niet in den handel, gaf J o h a n n e s B o s s c h a :
Willem de Clercq herdacht (1874), om naast de teekening van het gemoedsleven
in het Dagboek ook de beteekenis van den secretaris der Handelmaatschappij in 't
licht te stellen.
Zijn portret werd gegraveerd door P. Velijn en door H.W. Couwenberg.
Van de talrijke kortere of langere opstellen over hem zij alleen vermeld: I s a a c
d a C o s t a , Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq
1845, en A. P i e r s o n , Bij een onuitgegeven werk (Gids 1888 en opgenomen in
de Verspreide Geschriften I, 306-345).
Chantepie de la Saussaye

[Clercx, Joannes Hubertus]
CLERCX (Joannes Hubertus), geb. te Arnhem 21 Jan. 1795, werd priester gewijd
1817 en assistent te Bemmel. In 1818 werd hij kapelaan te Oosterholt, in 1824
pastoor te Harderwijk en in 1830 te Doesburg. Hij aanvaardde zijn emeritaat en
overleed een week daarna in het Elisabeth Gesticht te Arnhem 26 Juni 1872.
Hij schreef artikelen in de Catholijke Nederl. Stemmen en gaf afzonderlijk uit:
Teregtwijzing aan de Ev. Kerkbode (Doesburg 1842).
van der Heijden

[Clots, Valentijn]
CLOTS (Valentijn), teekenaar te Maastricht, waar hij als militair ingenieur verbleef.
Hij bloeide in het midden van de tweede helft der 17de eeuw en teekende uitmuntend
fraai met oostindischen inkt en sapverven. In de portefeuilles van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht worden vele schetsen van hem bewaard
van maastrichtsche gebouwen, pleinen, straten, gezichten op die stad enz.
In de Beschrijving der stadt Heusden door J. v a n O u d e n h o v e n (Amst. 1743)
vindt men blz. 8 een afbeelding van de overblijfselen van het oude kasteel aldaar,
in 1691 geteekend.
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Flament
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[Cloux, Isaac du]
CLOUX (Isaac d u ), of d u C l a u x , geb. te Sedan, gest. te Zierikzee einde 1713
of begin 1714, studeerde in zijn geboorteplaats in de theologie, was predikant
waarschijnlijk te St. Jean aux Bois (Ardennes) tot aan de herroeping van het edict
van Nantes, toen hij naar Zwitserland vluchtte. Van daar is hij door den
zierikzeeschen magistraat beroepen als buitengewoon predikant (sinds Mei 1688)
naast Antoine Rey en werd na den dood van Nic. Massis in 1694 als gewoon
predikant aangesteld (bev. 18 Aug.). Na zijn emeritaat en overlijden is hij begraven
te Goes bij zijn zoon D a v i d d u C l o u x , geb. te St. Jean, med. dr. te Zierikzee,
sinds Nov. 1703 weduwnaar van M a r g a r e t h a d e G r a n g e en 3 Juli 1705
gehuwd met A n t o i n e t t a B o e y e (ged. te Zzee 8 Nov. 1682, dochter van Jacobus
B.), zich later als dokter vestigende te Goes, waar hij ook 24 Juni 1713-14-15 als
schepen voorkomt, daar stierf 12 Juli 1714, gelijk zijn vrouw in Mrt. 1750 te Zierikzee.
Een zoon van hem was wellicht de I s a a c d u C l . op 20-jarigen leeftijd als
Zelandus te Leiden op 20 April 1728 ingeschreven als stud. jur., maar zeker J a c o b
d u C l . ged. te Zierikzee 27 Mei 1706, ingeschreven te Leiden als stud. jur. 17
Sept. 1725, (in Mei 1733 gehuwd met E v a C a u , j.d. van 's Gravenhage) en
schepen in zijn geboorteplaats. Uit hen sproot wellicht D a v i d d u C l ., ingeschreven
als Ziriczaeus en stud. med. te Leiden op 18 Dec. 1752.
Zie: Bull. des égl. wallonnes III (1888) 338; de genealogie aldaar V (1892) 250
en Algem. Nederl. Familieblad XII (1895) 236.
de Waard

[Cloux, Philippe du]
CLOUX (Philippe d u ), graveur, gedoopt te Maastricht 24 Mei 1663, zoon van
J a c q u e s en E l i s a b e t h M a r c h a n d . Hij huwde te Maastricht 1 Dec. 1696
met M a g d a l e n a C l e m e n t van Sittard, bij wie hij 5 kinderen had. Hij werd te
Maastricht begraven 8 Juni 1737. Kramm en Immerzeel, zwijgen over hem, en
Obreen en van der Kellen kennen hem niet. Wellicht is zijn werk met een monogram
geteekend en wordt het aan anderen toegeschreven. Verder is van hem niets
bekend.
Zie: A.J. E n s c h e d é in de Maasgouw 1884, 984.
Flament

[Cloyer, Willem Dircksz.]
CLOYER (Willem Dircksz.), of C l a y e r . komt sinds 1585 voor onder de zeekapiteins
te Rotterdam en behoorde zeker tot de eerste officieren der admiraliteit op de Maas.
In Mei 1599 zeil gegaan, namhij als kapitein op het schip ‘Orangie’ van den
admiraal-generaal Pieter van der Does deel aan den tocht naar en de verovering
van de Canarische eilanden. 30 Juli heeft de opperbevelhebber een deel zijner vloot
naar huis gezonden en is zelf met 36 schepen naar de kusten van Afrika en Guinea
gezeild, waarna hij zich van S. Thomas meester maakte. Hoewel den vijand groote
verliezen zijn toegebracht, heeft deze tocht geen blijvende winst opgeleverd. De
admiraal en vele zijner manschappen zijn op St. Thomas gestorven, waarschijnlijk
ook Cloyer, wiens weduwe C a t h a r i n a D i r c x nog in 1610 van de Stat. Gen. de
schade vergoed kreeg, door haar man op deze reis geleden en om ‘dat haren man
in de selve voyagie gebleven is.’ Zij huwde later met Capt. J o h a n v a n
Rynevelt.
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Zie: Journ. Adm. (hs.) fol. 297; v a n d e n B o s , Leven en daden der doorl.
zeehelden, 466 vlg.
Moquette

[Cluyt, Adriaen Pietersz.]
CLUYT (Adriaen Pietersz.), schilder, werd poorter van Alkmaar 1 Oct. 1594 en
overleed aldaar in Januari 1604 (begraven 14 Januari), zoon van den volg. Hij leerde
de kunst bij
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Anthonie van Montfoort en was een goed portretschilder.
Zie: v a n M a n d e r , Het Leven der Schilders I (Amst. 1764) 297; Oud-Holland
1903, 116.
Bruinvis

[Cluyt, Pieter]
CLUYT (Pieter), glas- en wapenschilder te Alkmaar, vervaardigde in 1573 voor
rekening der stad een kaart van haar oosteind, bestemd voor den prins de la Garde.
In 1580 schilderde hij voor de beide Doelens 2 groote, thans in het Stedelijk Museum
berustende, tafereelen van het beleg der stad in 1573, het eene uit het noorden,
het andere uit het zuiden gezien. Hij werd begraven 23 April 1586.
Zie: Oud-Holland 1903, 116.
Bruinvis

[Cobbeeck, Godefridus van]
COBBEECK (Godefridus v a n ), inwoner van Zeelst, zoon van J o h a n n e s , stichtte
bij testament van 18 Oct. 1473 een beneficie in de kerk te Zeelst, welk beneficie
later in eene studiebeurs werd omgezet.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 218; en v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 257.
Aug. Sassen

[Cobet, Carel Gabriël]
COBET (Carel Gabriël), geb. 28 Nov. 1813 te Parijs, overl. 28 Oct. 1889 te Leiden.
Zijn vader, van Hugenootsche afkomst maar gansch Hollander geworden, was in
1800 in staatsdienst getreden en later bij het Departement van Oorlog geplaatst,
dat in 1810 werd ingesmolten bij het algemeen Departement van Oorlog te Parijs.
Hier huwde hij M a r i e B e r t r a n d en keerde, nadat Holland weer zelfstandig was
geworden, met zijne jonge vrouw en zoontje derwaarts terug en werd wederom in
's lands dienst genomen.
Carel Gabriël bezocht eerst de school van het Nut van het Algemeen, de z.g.
Departementsschool, te 's Gravenhage onder den onderwijzer Beekman. Ds. Sluiter,
bij wien hij ter catechisatie ging, merkte het eerst de bijzondere gaven bij den knaap
op en maakte er den vader op opmerkzaam, zoodat besloten werd, dat hij theologie
zou gaan studeeren. In Mei 1827 ging hij over naar de latijnsche school, waar hij
vijf jaren doorbracht, onder den rector Kappeyne van de Coppello, die op zijne
vorming een beslissenden invloed heeft geoefend: gedurende dien tijd heeft zich
de liefde voor het Grieksch voor goed bij Cobet gevestigd en is de lust gerijpt om
aan dat vak zijn leven te wijden.
7 Mei 1832 werd hij te Leiden als student in de theologie ingeschreven, waar het
gansche gezin zich op de Mare vestigde, daar zijn vader zijn eervol ontslag en
pensioen had aangevraagd en verkregen. Deze bekwam echter spoedig daarna
eene betrekking in Overijsel en vestigde zich in 1833 te Zwolle, zoodat de student
op kamers bij Emeis op het Rapenburg ging wonen, waar hij is gebleven tot zijn
huwelijk met J e a n n e t t e M a d e l è n e O l i p h a n t in 1847, die hem 5 Jul. 1865
door den dood is ontvallen.
De volgende gebeurtenis bepaalde in het einde van 1835 zijne studierichting.
Onder de prijsvragen, die 8 Febr. waren uitgeschreven, was er eene van de Litt.
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Faculteit, die eene Prosopographia Xenophontea verlangde. Daarop waren 7
antwoorden ingekomen en daaronder drie, die voor bekroning in aanmerking
behoorden te komen - onder deze drie weer één, dat bij uitstek verdienstelijk was.
Bij opening van het naambriefje bleek Cobet de schrijver te zijn. Deze had 4 Dec.
zijn groot-mathesis, en 11 December zijn candidaats in de letteren magna cum
laude afgelegd en daarop de theologie voor de letteren vaarwel gezegd, toen hij 31
Dec. het bericht van
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zijne overwinning ontving. Hij verkreeg 8 Febr. 1836 de gouden medaille uit de
handen van den rector magnificus en Bake, Geel en Peerlkamp werden nu uitsluitend
zijne leermeesters. Intusschen stond aan zijn doctoraal het feit in den weg, dat hij
daartoe testimonia van bijgewoonde colleges moest overleggen o.a. over de Historia
Iuris bij Thorbecke, die hij niet gevolgd had en niet wenschte te volgen, zoodat
Thorbecke meende hem het vereischte getuigschrift niet te mogen verleenen. Maar
Bake en Geel vonden een uitweg. Dr. Karsten had bij zijne studie der grieksche
wijsgeeren behoefte aan eene uitgave van Simplicius en wilde die door het Koninklijk
Instituut laten bezorgen, nadat een jong geleerde de bouwstoffen in buitenlandsche
bibliotheken verzameld had. Geel en Bake wisten te bewerken, dat Cobet daartoe
werd aangewezen. Maar alvorens die reis te aanvaarden diende hij doctor te zijn
en zoo werd hij na verdediging van een specimen Observationes criticae in Platonis
Comici reliquias op 20 Oct. 1840 in de Senaatsvergadering van 7 Nov. tot doctor
honoris causa benoemd - eerst voorwaardelijk wegens het verzet van Thorbecke,
maar 17 Mrt. 1841 definitief.
Inmiddels had C. de reis reeds aanvaard en gedurende vijf jaren (tot Aug. 1845)
heeft hij met bewonderenswaardigen ernst, moed en volharding zich van de hem
opgedragene taak gekweten en daarbij een schat van bouwstoffen voor zijne latere
werken verzameld. Men zie de Brieven van C o b e t aan Geel uit Parijs en Italië
Nov. 1840 - Jul. 1845, die door H.W. v a n d e r M e y met eene inleiding van R.
F r u i n (Leid. 1891) zijn uitgegeven. Te Leiden teruggekeerd werd hij als opvolger
van prof. Mahne benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Rom. Antiquiteiten,
welk ambt hij 20 Jun. 1846 aanvaardde met eene rede de Arte interpretandi
Grammatices et Critices fundamentis innixa primario philologi officio. In 1848 na het
aftreden van prof. Peerlkamp werd hij gewoon hoogleeraar: bij onderlinge schikking,
gelijk toen gebruikelijk was, kwam toen het Latijn aan Bake en kreeg Cobet de hem
eigenaardig toekomende plaats.
Op schitterende wijze is hij als academisch leeraar werkzaam gebleven, totdat in
1884 de eerste aanval van de kwaal, die hem eerst vijf jaren later zou doen ten
grave dalen, hem overviel. De Rom. Antiq., de Oude Geschiedenis, de Grieksche
taal - letterkunde - en antiquiteiten (later uitsluitend de laatstgenoemde vakken)
heeft hij onderwezen met een gemak en een luister als weinigen vóór hem en vele
voortreffelijke geleerden zijn uit zijne school voortgekomen, die de traditie van hun
genialen leermeester hebben voortgezet, getrouw aan zijne grammatisch-critische
methode, die de kennis en wederopbouw der Grieksch-classieke oudheid nastreefde
uit de onverdroten lectuur en oordeelkundige interpretatie en emendatie der
schriftelijke taalmonumenten - met name die der Attici en Ionici. In binnen- en
buitenland gold hij weldra voor den eersten Graecus van zijn tijd; hij kan als geleerde
slechts met Scaliger of Bentley worden vergeleken. S.A. Naber heeft een volledige
lijst van zijne werken en van het vele, dat hij in anderer werken heeft bijgedragen,
vervaardigd en doen afdrukken in de Mnemosyne XXXIV (1906) 430-448, aangevuld
en verbeterd in deel XXXV (1907) 440-449: slechts de voornaamste mogen daarom
bij de reeds genoemde hier eene plaats vinden:
In 1850 verscheen bij Firmin-Didot te Parijs zijne uitgave van D i o g e n e s
L a ë r t i u s , die
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hij tijdens zijne reis had op zich genomen om zijn verblijf in Italië te kunnen rekken
en reeds in 1845 voltooid had. Dan Commentationes Philologicae tres (Amst. 1853),
zijnde drie belangrijke verhandelingen, die hij in 1847, 50 en 51 in het Koninklijk
Instituut heeft voorgelezen. Verder zijne meest bekende werken de Variae Lectiones
(1854, 1873), de Novae Lectiones (1858), de Miscellanea Critica (1876) en de
Collectanea Critica (1878), benevens H y p e r i d i s Orationes duae ed. alt. Lugd.
1877, wier inhoud tevoren grootendeels door hem in de Mnemosyne (1853-62,
1872-78) was gepubliceerd, in welk tijdschrift ook daarna eene menigte opstellen
van zijne hand over vele grieksche en latijnsche auteurs zijn verschenen. Immers
ook Livius, Cicero, Plautus en Nepos zijn op menige plaats door hem verbeterd,
van den laatste gaf hij eene uitgave ten dienste der scholen (Leid. 1893) en van de
meesterlijke wijze, waarop hij de latijnsche taal hanteerde, leggen zijne geschriften
getuigenis af. Het onloochenbare feit, dat de studie van het Latijn sedert Bake's
aftreden (1857) in ons land meer en meer afnam om eerst na Cobet weer tot nieuwen
bloei te komen en alsdan ook nieuwe banen te betreden, mag dan ook slechts aan
den onwillekeurigen invloed van zijne overheerschende persoonlijkheid worden
toegeschreven.
Zijn geschilderd portret is in de leidsche Senaatskamer. Een gravure voor de uitg.
der Brieven; ten slotte een litho door J.H. Hoffmeister.
Voor verdere bijzonderheden zie: S.A. N a b e r , Vier Tijdgenooten (Haarl. 1894)
161-357; J.E. S a n d y s , A history of class. scholarship (Cambr. 1908) III, 282-7;
H.J. P o l a k in de Gids 1889, 401-435 en 1891, 548-559; L. M u e l l e r , Gesch. d.
kl. Phil. i.d. Niederl. (Leipzig 1869) 117-123; J.J. H a r t m a n , de C.G.C. in Bursians
Jahrb. 1890; J.v. L e e u w e n in Ned.Spectator 1889, no. 46 en 47; J.J.
C o r n e l i s s e n , Ad Cobeti Memoriam (Leid. 1889); K.S. K o n t o s , Logos eis
C.G.C. in Athena III, 1-38.
Damsté

[Coclers, Jan Baptist]
COCLERS (Jan Baptist), 24 Oct. 1696 te Maastricht geb. en overl. te Marseille. Hij
was de zoon van P h i l i p p u s (geb. te Maastricht) en legde zich te Italië op het
historieschilderen toe; te Maastricht teruggekeerd schilderde hij o.a. de zolderstukken
van de tegenw. raadzaal op het stadhuis aldaar, den Olympus voorstellende, met
vogels in de vier hoeken en aan de zijde der ramen zijn eigen portret ‘en buste’. Hij
had eene romeinsche vrouw gehuwd en toen zij te Marseille gestorven was, waar
hij op de beurs een grooten muur in fresco beschilderde, hertrouwde hij en werd
door den Prins-Bisschop van Luik, George Louis van Elderen, tot hofschilder
aangesteld. Hij schilderde portretten van drie achtereenvolgende Prins-Bisschoppen,
ook eenige kerk- en andere stukken. Hij stierf in den ouderdom van 76 jaren en liet
verscheidene kinderen na.
Zijn oudste zoon C o c l e r s v a n W i j k , was bestuurder der Konl. Academie
van schoone kunsten te Marseille en overl. aldaar na eenige goede schilders te
hebben gevormd.
Zijn in 1737 geschilderd zelfortret op het plafond in de raadzaal te Maastricht.
Zie: Literatuur bij M.L. Coclers.
Flament

[Coclers, Louis Bernard]
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COCLERS (Louis Bernard), zoon van Jan Baptist geb. te Luik in 1740 en overleden
aldaar 1817, leerling van zijn vader. Hij bezocht Italië woonde en huwde te Luik en
schilderde aldaar en later te Maastricht, Nijmegen, Dordrecht en Leiden, portretten
en binnenhuisjes. Hij was ook een groot kunstkenner, kon met goed gevolg
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schilderijen herstellen en handelde ook daarin. Als etser is hij door Hora Siccama
uitvoerig en nauwkeurig behandeld.
Zie: Literatuur bij het volgende art.
Flament

[Coclers, Maria Lambertina]
COCLERS (Maria Lambertina), dochter van Jan Baptist kunstgraveerster. Haar
graveerwerk bestaat uit slechts weinig platen.
L.B. Coclers etste haar portret, terwijl 's Rijks Prentenkabinet een geteekend
zelfportret bezit.
Zie: I m m e r z e e l , I, 141; K r a m m , I, 247-248; R. v a n E y n d e n en A. v a n
d e r W i l l i g e n , Gesch. der Vaderl. schilderkunst II, 179, 202, 290-300 en III, 45;
W. H o r a S i c c a m a , Louis Bernard Coclers et son oeuvre (Amst. 1895).
Flament

[Codde, Petrus]
CODDE (Petrus), geb. te Gent 31 Mei 1616, Jezuïet 20 Sept. 1637, priester 19 April
1642, gest. te Dokkum 29 Juli 1666. C. was de eerste die op Ameland dat sinds
Carbonel (kol. 204) slechts van tijd tot tijd werd aangedaan, een vaste Jezuïetenstatie
gesticht heeft, welke duurde tot 1725. Hij zelf verbleef er van 1645-1650. Daarna
verzorgde hij de katholieken op het platteland rondom Dokkum en bezocht er
regelmatig een dertigtal dorpen. Ofschoon hij geen vaste verblijfplaats had, vertoefde
hij meermalen te Dokkum, waar hij de geestelijke leidsman was van eenige adellijke
kloosterzusters.
Zie: Arch. Bisd. Utr. III, 68, 91, 346; V, 295; De Wachter 1873, II, 101.
Derks

[Codde, Pieter Adriaensz]
CODDE (Pieter Adriaensz), tooneeldichter levend in de 17e eeuw, uit den
aanzienlijken tak der uitgebreide familie Codde. Na de genealogische studie van
Mr. Ch.M. Dozy over dit geslacht (Oud- Holland II (1884) 34 e.v.), is het als
waarschijnlijk aan te nemen dat hij de zoon was van A d r i a a n A n d r i e s s (omstr.
1575-omstr. 1653) en A n n a P i e t e r s C o d d e (geb. omstr. 1582 begrav. 10
Mrt. 1663). Dezen waren 16 Jan. 1605 gehuwd en woonden te Amsterdam op de
Nieuwe Zijds Voorburgwal, in de brouwerij waar het ‘Jeruzalems Kruis’ uithing; later
plaatste hij de ‘twee codden’, het uithangteeken van zijn vrouws familie, in zijn gevel.
De zoon moet dan den naam zijner moeder aangenomen hebben, wat in dien tijd
geen zeldzaamheid was. Verwantschap met den schilder P i e t e r J a c o b s z . C.,
die ook als dichter voorkomt, is niet aangetoond. Pieter Adriaensz droeg den
doctorstitel. Misschien is hij 1 Oct. 1631 te Rheims tot med. doct. gepromoveerd.
In 1641 woonde hij te Amsterdam, getuige de dateering (In Amsterdam, den X Mey
1641) van de opdracht van zijn treurspel Herdoopers Anslagh op Amsterdam (Amst.
1641, herdr. 1662), aan zijn oom M a r t e n C. (1580-1650) opgedragen. Behalve
dit stuk, dat op 't tooneel veel bijval vond en door hem ‘By tijden Coddigh’ werd
onderteekend, hebben we van hem: Alfreda, droef-eyndend' Tooneel-spel (Amst.
1651, herdr. 1658) waarvoor hij de stof waarschijnlijk ontleende aan de oude kroniek
van W i l l i a m o f M a l m e s b u r y , De gestis Regum Anglorum l.l. V (zie Tijdschr.
voor Ned. Taal- en Letterk. XVII (1898) 71) en een kluchtspel De bedrooge Schaakers
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(Amst. 1672), naar J e a n d e l a T a i l l e , Les Corrivaux; litterair hebben deze
stukken geen beteekenis. Hij was 23 Aug. 1667 niet meer in leven, want toen
verkocht H e n d r i k v a n d e n B r o e k , als eenige erfgenaam van de weduwe
van Adriaan Andrieszoon een graf in de O. Kerk. Misschien stierf hij eerder: in het
1652 verschenen De Geest van Mattheus Gansneb Tengnagel wordt hij reeds onder
‘de verstorvene Poëten’ gerekend.
Ruys
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[Codde, D.V.]
CODDE (D.V.), rederijker in 't begin der 17e eeuw, lid van de leidsche
rederijkerskamer ‘De witte Acoleyen’. Een sonnet van zijn hand gaat vooraf aan den
bundel Const-rijck Beroep ofte Antwoort, op de Kaerte uyt-gesonden by de
Hollantsche camer binnen Leyden, onder 't woort ‘Liefd' es 't Fondament’ (Leyden,
1614).
Ruys

[Coeverincx, Gysbertus]
COEVERINCX (Gysbertus), geb. te St. Oedenrode omstr. 1539, overl. 20 Sept.
1613 te 's Hertogenbosch. Hij studeerde te Leuven en behaalde daar het licentiaat
in de theologie. Omstreeks 1566 werd hij benoemd tot pastoor te Oss, alwaar hij in
1571 ook deken werd. Inmiddels was hij in 1569 kanunnik van het kathedraal kapittel
van St. Jan te 's Hertogenbosch geworden, terwijl hij 8 Jan. 1571 tot aartsdiaken
van het bisdom werd aangesteld. Hetzelfde jaar trad hij op als president van het
pas opgerichte seminarie. Al deze hooge bedieningen deden hem als van zelf
deelnemen in het bestuur des bisdoms. Zoo o.a. deed hij in 1571 met den bisschop
de visitatiën en bestuurde hij verschillende geestelijke gestichten. Tijdens de
afwezigheid van bisschop Metsius nam hij in 1578 als officiaal en bisschoppelijk
vicaris het bestuur van het bisdom op zich. Na in 1585 benoemd te zijn tot deken
van het kathedraal kapittel, werd hij eindelijk in 1589 op den bisschoppelijken zetel
van Deventer verheven. De groote moeilijkheden aan deze verheffing verbonden,
schrikten hem af, zoodat hij pas 20 Maart 1590 de keuze aannam. Zijn godsvrucht
en ijver, geleerdheid en bekwaamheid, waardoor hij reeds vroeger ook bij
verschillende synoden op den voorgrond was getreden, deden van zijn bestuur voor
Deventers kerk de beste resultaten hopen. Hij kwam echter niet in de gelegenheid
bezit te nemen van zijn zetel, wijl Deventer nog hetzelfde jaar door de Staten werd
ingenomen, die aan den bisschop geen gelegenheid lieten zich als zoodanig te
doen gelden. Hij bleef daarom in den Bosch zegenrijk werkzaam en trad na den
dood van bisschop Crabbeels als vicaris capitularis in het bestuur van het bisdom.
Nog in 1596 trad hij op als bestuurder van het klooster der Zwarte zusters te 's
Hertogenbosch.
Zijn groote verdiensten blijken hieruit, dat de ijverige Sasbout Vosmeer hem,
hoewel reeds op hoogen leeftijd, in 1610 nog als den allereersten meende te mogen
aanbevelen voor den vacanten bisschopszetel van Roermond. Na een zeer
werkzaam leven stierf hij 20 Sept. 1613 en werd begraven in het groote koor der
St. Janskerk te 's Hertogenbosch.
H a v e n s i u s getuigt dat het verslag over het bisdom den Bosch in zijn werk de
Erectione novorum episc. van de hand van Coeverincx is. Hij schreef ook Analecta,
in 1907 uitgeg. door G.v.d. E l s e n en W. H o e v e n a a r s .
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisd. 's Hert. (den Bosch 1870) II, 181; C o p p e n s ,
Nieuwe beschryving v.h. bisdom 's Hert. (den Bosch 1840) I, 317; Synodicon
Belgicum (Mech. 1828) I, 204, 248, 268, 405-06; H a v e n s i u s , Comment. de
erectione episc. 197-200; Archief Aartsb. Utrecht IV, 27 e.v.; VI, 403; X, 142; XIII,
250; v. H e u s s e n , Hist. episc. Daventr. 22 e.v.; R e v i u s , Dav. Ill. 523; M o o n e n ,
Chronyke van Deventer 134.
Gasman

[Cohen Stuart, Abraham Benjamin]
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COHEN STUART (Abraham Benjamin), zoon van J a m e s C o h e n , inspecteur
generaal van de registratie en staatsloterij, een engelsch israëliet, die na zijne
bekeering tot het protestantisme den familienaam zijner echtgenoote, P e t r o n e l l a
W i l h e l m i n a S t u a r t , dochter van den predikant bij wien hij les gehad had,
achter den zijnen
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aannam, geb. 17 Mrt. 1825 te 's Gravenhage, overl. 6 Febr. 1876 te Batavia. Hij
studeerde eerst te Leiden, daarna te Delft, waar hij in 1846 het radicaal voor o.-i.
ambt. verkreeg. In Indië werd hij in 1847 toegevoegd aan Winter en Wilkens te
Soerakarta, om hen bij te staan in het vertalen van wetten in Mal. en Javaansch.
Van 1851-1860 zette hij zijne studiën van het Javaansch en Kawi voort. Sedert 1862
woonde hij te Batavia en gaf herhaaldelijk advies aan de regeering en het
Bataviaasch Genootschap, o.a. over de transcriptie van plaatsnamen, over de
uitgave van het Jav. woordenboek van Winter en Wilkens enz. Zijne hoofdwerken
zijn: De geschiedenis van Baron Sakendher (1850-1851); Brata Joeda of de strijd
der Bharata's in Verh. Batav. Gen. XXVII en XXVIII en de Kawi-oorkonden (Leiden
1875), waarvan echter alleen de facsimilé's en de transcriptie verscheen, terwijl het
glossarium erop onuitgegeven bleef. Verder verscheidene kleinere verhandelingen
in het Tijdschr. v.h. Bat. Genootschap en in de Bijdr. T.L. Vk. v. Ned.- Indië.
Zie: L.W.C. v a n d e n B e r g , In Memoriam in Tijdschr. Ind. T.L. Vk. XXIII,
423-441; Levensb. Letterk. 1877, 3; Zie ook: Encyclop. v. Nederl. Indië I, 361-362.
Juynboll

[Cohen Stuart, Dr. Lewis]
COHEN STUART (Dr. Lewis), geb. te 's Gravenhage 11 Juli 1827, overl. te Delft
24 Juli 1878, broeder van den voorgaande. Zijn vader was inspecteur-generaal van
de registratie en de staatsloterij, en had door zijn drukken werkkring weinig tijd om
zich met zijn groot gezin in te laten, zijne moeder verloor hij op 12-jarigen leeftijd.
Hoewel deze omstandigheden daartoe niet medewerkten, was zijn werklust zoo
groot, dat hij zich, hoewel eerst getracht werd hem op een comptabiliteits-bureau
tot departementaal ambtenaar op te leiden, zonder les te nemen voor het
toelatingsexamen voor de Koninklijke Akademie te Delft voorbereidde. Hij slaagde
in dat examen in 1844 en verwierf in 1848 het diploma van civiel ingenieur. De
eigenlijke ingenieursvakken werden niet bij voorkeur beoefend, maar het waren de
wiskunde en aanverwante wetenschappen, die Stuart's volle liefde hadden. In
verband daarmede trad hij na zijne promotie te Delft als repetitor op; in 1849 ging
hij eenigen tijd te Leiden studeeren. In 1851 werd hij tot tijdelijk leeraar te Delft
benoemd, ter vervanging van H. Strootman, die door ziekte verhinderd werd, les te
geven. Kort daarna werd hij Strootman's opvolger. In het bijzonder legde hij zich
toe op de geodesie. Hij deed in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (van welke
instelling hij van 1859 tot 1865 en van 1868 tot 1871 bestuurslid was) van tijd tot
tijd mededeelingen, speciaal over onderwerpen uit de geodesie en de mechanica.
In 1862 werd hij op voorstel van den leidschen hoogleeraar Kaiser aangewezen om
na te gaan, of de triangulatiën van Krayenhoff zoo nauwkeurig verricht waren, dat
zij waardig waren, deel uit te maken van het groote net, hetwelk over Midden-Europa
gelegd zou worden. Na eene nauwgezette studie van twee jaren bleek aan Stuart.
dat, hoezeer Krayenhoff ook voor zijnen tijd uitstekend werk geleverd had, alles
toch overgedaan moest worden om op de hoogte der nieuwere wetenschap te zijn.
Reeds in 1863 werd Stuart, toen nog slechts een deel van zijn arbeid bekend was,
te Leiden tot doctor honoris causa in de wisen natuurkunde benoemd.
Ondertusschen waren voor de Koninklijke akademie te Delft moeilijke dagen
aangebroken. De beide eerste directeuren, Lipkens en Simons,
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waren uitstekende en tevens humane mannen, en daardoor was het er geldende
régime van gedwongen studie weinig hinderlijk. Maar, nadat gedurende eenige
jaren een raad van beheer onder voorzitterschap van Lobatto en secretariaat van
Overduyn de akademie bestuurd had, werd de toestand onhoudbaar, toen in 1859
de Indische oud-genie-officier J.A. Keurenaer als directeur optrad en deze dat stelsel
à outrance doorvoerde. De lokalen werden telkens 5 minuten na het begin van een
lesuur gesloten en eerst weder na het eind van het uur geopend; het kwam voor
dat de leerlingen binnen waren en de leeraar buiten stond te bellen maar niet mocht
worden binnengelaten; den leerlingen werd een stuk, waarbij zij zich verbonden,
zich aan allerlei krasse maatregelen te zullen onderwerpen, voorgelegd. Er werd
onder aanvoering van W.K.M. Vrolik door de studenten een strijd voor vrije studie
gevoerd, waarin zij gesteund werden door Stuart en eenige andere leeraren. De
minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke koos de partij van vrije studie, en
na tallooze conferentiën tusschen hem en Stuart kwam de wet op het middelbaar
onderwijs tot stand en werd Stuart bij Kon. Besl. van 30 Juni 1864 tot directeur der
Polytechnische school, die de akademie verving, benoemd. Alle overgang is moeilijk,
er waren een aantal jongelieden slachtoffers; b.v. zij, die reeds drie jaren gestudeerd
hadden, moesten in Sept. 1864 examen B doen, waar een der vakken scheikunde
der bouwstoffen, in hetwelk zij geen onderwijs genoten hadden, was, terwijl in dat
examen tal van vakken, als analytische en beschrijvende meetkunde, begrepen
waren, in welke zij het laatste jaar geen onderwijs gehad hadden. Van de 32 slaagden
er slechts 12, en deze 12 verloren ook zonder reden een jaar. Men had verzuimd,
in de wet overgangsbepalingen op te nemen, en op rekesten werd, omdat zulke
bepalingen niet bestonden, afwijzend beschikt. Vele studenten weten dit aan Stuart.
In lateren tijd was dit vergeten, en was hij tamelijk populair.
Op 8 Mei 1865 werd Stuart tot lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
benoemd. In dit wetenschappelijk lichaam heeft hij weinig van beteekenis gedaan.
In hetzelfde jaar werd hij lid van het Bataafsch Genootschap.
In 1874 werd onze regeering vanwege de duitsche verzocht, samen te werken
tot het verrichten eener algemeene nauwkeurigheidswaterpassing van het grootste
deel van Europa. Ook hier had Krayenhoff reeds in het begin der eeuw vrij goede
uitkomsten bereikt, doch het bleek, dat ook deze niet voldoende nauwkeurig waren.
Aan Stuart werd de directie eener nieuwe nauwkeurigheidswaterpassing opgedragen,
en hij heeft daaraan de laatste jaren van zijn leven een groot deel van zijn tijd gewijd.
De door hem bij dit werk ingevoerde voorzorgen zijn in 1877 in het Koninklijk Inst.
v. Ing. beschreven, en geven van Stuart's inzicht en scherpzinnigheid blijk.
Hij overleed plotseling op nog niet hoogen leeftijd. Hij was ongehuwd.
Zijne belangrijkste werken zijn: De eischen der medewerking. aan de graadmeting
in Midden-Europa (met F. K a i s e r ), uitg. door de Kon. Ak. v. Wet. 1864; De
nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland in Not. K. Inst. v. Ing. 1876/77.
Zijn portret werd gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
G. v a n D i e s e n gaf van hem een levensbericht in het Jaarboek der Kon. Ak.
v. Wet. 1879. Aan het eind daarvan zijn alle geschriften van Stuart vermeld.
Ramaer
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[Collenberch, Sebert van den]
COLLENBERCH (Sebert v a n d e n ), ook v a n C a l l e n b e r c h genoemd, overl.
1539, priester, van 1532 tot aan zijn dood deken der kapittelkerk te Boxtel, riep eene
stichting in het leven tot viering van het avondmaal op Witten donderdag en tot
bedeeling van schamele jongens te Boxtel en stichtte twee studiebeurzen.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) III, 357; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 171.
Aug. Sassen

[Collot D'Escury, Hendrik baron]
COLLOT D'ESCURY (Hendrik baron), heer van Heinenoord, geb. te Rotterdam in
1773 en overl. te 's Gravenhage, 14 Mei 1845. Hij was de zoon van J o h a n
M a r t e n baron C. d'E. en van C a r o l i n a E m i l i a d u T o u r , studeerde te
Groningen in de rechten en promoveerde ald. in 1794 op een proefschrift: Specimen
selectarum quarundam de jure jurando observationum. Twee jaar vroeger had hij
een proef gegeven van bijzonderen aanleg voor 't maken van latijnsche verzen, bij
de viering van den 25-jarigen echt van prins Willem V en diens gemalin (zie het
geschrift beneden). Na zijn terugkomst van de hoogeschool was door de omwenteling
van 1795 de staatkundige loopbaan voor hem vrijwel gesloten en bracht hij zijn
dagen meerendeels met letterkundige studien door, totdat bij het herstel van zaken
in 1813 hem, die onder Napoleon lid van den Algemeenen Raad van Maasland was
geworden, aanvankelijk gelegenheid geschonken werd, om mee te werken tot een
gewenschten ommekeer in het vaderland. Tijdens de haagsche omwenteling stak
hij echter als ‘piekenier’ naar Engeland over, misschien met een zending. In 1815
werd hij tot curator der leidsche hoogeschool benoemd en in die hoedanigheid heeft
hij belangrijke diensten bewezen bij het maken van een nieuwe wet op 't hooger
onderwijs; verder werd hij door de Staten van Holland gekozen tot lid der Tweede
Kamer Stat.-Generaal. Ook was hij lid van verscheiden letterk. genootschappen.
Bij zijn dood liet hij een zeer aanzienlijke verzameling platen en portretten na. Collot
d'Escury was tweemaal gehuwd geweest: eerst met I d a C o r n e l i a v a n R e e s ,
later met de weduwe baron v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t , geb. B e r g s m a .
Als schrijver is hij vooral bekend door het werk: Hollands roem in kunsten en
wetenschappen (1824-44; 7 deelen, onvoltooid gebleven). Verder door de latijnsche
gedichten: Carmen in nuptiale sacrum a Celsissimo et Serenissimo Arausionis et
Nassaviae principe Gulielmo V et Regia Conjuge renovatum (1792); Musae juveniles
(1797); Carmina (1800), en Carminum fasciculus (1818).
Zie: Nieuwe Alg. Konst- en Letterb. IX (1798) 94 en 95; X (1798), 87; 1805, II, 42;
1808, II, 201; 1814, I, 397; 1815, I, 94; 1825, II, 194; 1845, I, 397; v a n K a m p e n ,
Gesch. der Ned. Lett. en Wetensch. II, 565, en III, 240; S i e g e n b e e k , Gesch.
der Leidsche hoogesch. I, 400, 409 en 410; II, T. en B.., 40, 352; Hand. Letterk.
1845, 34-39; S c h o t e l , Avondst. 100; en Jaarb. Ned. Adel 1889, 62.
Zuidema

[Collot D'Escury, Theodorus baron]
COLLOT D'ESCURY (Theodorus baron), geb. te Alkmaar 18 Mei 1833, vermoord
30 Mei 1855, zoon van H e n d r i k bn. C. d'E., agent van het domein, en A m e l i e
A g a t h e baronesse d e S m e t h . Hij vertrok in 1852 naar Oost-Indië, met het
vooruitzicht aan eene particuliere handelsonderneming deel te nemen, maar werd
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met het civiel gezag van het derde pachtdistrict van 's gouvernements noordelijke
regentschappen op
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Celebes. Nog niet lang was hij in die betrekking werkzaam geweest, toen een zoon
van Daëng Paliwang, die reeds meermalen de rust in de noorderdistricten verstoord
had, en op een steilen berg te Boekoeloe verblijf hield, zich opnieuw met gewapend
en verdacht volk in een bosch aan de grenzen vertoonde. Zoodra C. d'E. hiervan
kennis had bekomen, begaf hij zich met eenig geleide naar de kampong Botto,
waarvan het hoofd voortvluchtig was, op welken tocht hij beval een persoon, die
hem verdacht voorkwam, in arrest te nemen; deze ging op de vlucht, werd
achtervolgd en door den oppasser van C. d'E. doodgeschoten. De verslagene
behoorde niet alleen tot de volgelingen van Daëng Paliwang, maar ook tot de familie
van een onderhoofd van Botto, waarom de bevolking steun zocht bij Paliwang. C.
d'E. wilde hieromtrent een onderzoek doen, reed naar Botto, maar werd daar door
eene gewapende menigte uitgejouwd, zoodat hij genoodzaakt was terug te keeren;
zulks moest hij ook uit gebrek aan ammunitie doen van een tweeden, onder geleide
van 60 man, gedanen tocht, waarop hij met geweervuur begroet werd. 29 Mei
onderricht van een voorgenomen aanval op het gouvernementsgebouw, nam hij
eenige maatregelen, welke echter onvoldoende waren, om een kwaden afloop te
verhoeden, want reeds in den vroegen morgen van den volgenden dag werd hij,
terwijl velen over de rivier van Segeri ontvluchtten, in zijn woonhuis aangevallen en,
geheel aan zijn lot overgelaten, afgemaakt na eene verdediging zoo dapper, dat
hem in een boegineesch heldendicht op Daëng Paliwang daarvoor eer werd
toegebracht. Genoemd opperhoofd en velen der zijnen sneuvelden eerlang tegen
een detachement infanterie, dat van Makassar gezonden was, om den dood van
C. d'E. te wreken.
Bruinvis

[Conchardus, Hendrik]
CONCHARDUS (Hendrik), gest. 1600 te Utrecht, was afkomstig uit een Mechelsch
geslacht. Door de geloofsvervolging moest hij de wijk nemen naar de Paltz; een
tijdlang was hij daar predikant te Erlebach in het Amt Billigheim. 1594 werd hij op
raad van Franciscus Junius naar Utrecht beroepen. Daar is hij toen werkzaam
geweest tot zijn dood. Hij was een schoonzoon van den beroemden Zanchius. Een
brief van hem bevindt zich. in het Oud-archief der Synode van de Nederlandsch
Hervormde kerk te 's Gravenhage (Catalogus no. 73, I, A. 1.).
Zijn portret werd gelithographeerd door J.B. Berghaus.
Zie: J. H a n i a , W. Helmichius (Utrecht 1895) 115; F.W. C u n o , Franciscus Junius
der Aeltere (Amst. 1891) 153; M.A. S c h o o c k , De bonis vulgo dictis ecclesiasticis
(Gron. 1651) 503; H. Z a n c h i i Opera Theologica VI, Praefatio.
van Schelven

[Constant Rebecque, Mr. Charles Theodore Jean baron de]
CONSTANT REBECQUE (Mr. Charles Theodore Jean baron d e ), geb. te Berlijn
16 Sept. 1805, overl. te Loosduynen 17 Sept. 1870. Zoon van den volg. Hij
promoveerde 17 Juni 1829 tot doctor in de rechtswetenschap aan de leidsche
universiteit en werd kort daarna benoemd tot commies van staat. Bij het uitbreken
der belgische revolutie trok hij als schutter bij het 1ste bat. 1e afd. haagsche schutterij
mede uit, werd als 1e luitenanthonorair bij den generalen staf geplaatst en maakte
den Tiendaagschen veldtocht mede. In het gevecht bij Bautersem wist hij zich te
onderscheiden. Later, in het burgerlijk leven teruggekeerd, klom hij op tot referendaris
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Raad van State, welke laatste betrekking hij vervulde tot 1865. C. was ridder van
de Militaire Willemsorde. 12 Oct. 1832 was hij gehuwd met J u l i a n a F r e d e r i k a
barones d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , die hem twee zonen schonk.
Eysten

[Constant Rebecque, Jean Victor baron de]
CONSTANT REBECQUE (Jean Victor baron d e ), geb. 22 Sept. 1773 te Génève,
overl. 12 Juni 1850 in Silezië. Zoon van F r a n ç o i s S a m u e l , luitenant-generaal
in het nederlandsche leger, en van L o u i s e C a t h a r i n a G a l l a t i n . De koning
van Sardinië, Victor Amadeus, was zijn peetvader. Op 13-jarigen leeftijd werd hij
naar Colmar gezonden, naar een opleidingschool, waar hij een militairen
voorbereidingscursus volgde. Reeds op 1 Aug. 1788 werd hij benoemd tot 2en
luitenant in het regiment van den markies de Chateauvieux in garnizoen te Nantes.
Na de oproerige bewegingen aldaar ten onder te hebben gebracht, vertrok zijn
regiment naar Nancy, waar C. 2 Maart 1789 tot 1sten luitenant werd benoemd. Kort
daarna vertrok hij met zijn regiment naar Parijs, waar hij met zijn mede-officieren
een vroolijk leven leidde, doch weldra kwam het tot ernstige straatgevechten. Het
regiment van de Chateauvieux marcheerde naar Sèvres om zich tusschen Parijs
en Versailles te plaatsen, ten einde de koninklijke familie te kunnen beschermen.
Op bevel van den koning moesten het regiment van C. en ook de andere
zwitschersche en duitsche troepen onder den maarschalk de Broglie uiteengaan
en aldus kwam C. in Nancy terug. Doch ook hier was alles in opstand en bij een der
straatgevechten kreeg C. een geweerschot door de rechterhand. C. vertrok 16 Aug.
1789 weer naar Parijs, waar hij geplaatst werd bij een compagnie van het regiment
Gardes-Suisses, in garnizoen te Courbevoie. Hier had hij een zeer aangenaam
leven, in de onmiddellijke omgeving des konings. Van 2 Mei 1791 tot einde Maart
1792 bracht hij met verlof in Zwitserland door. In den nacht van 9 op 10 Augustus
nam hij deel aan den wanhopigen strijd van de Zwitschersche Garde tegen de
verwoede Sans-culottes, die het kasteel der Tuilerieën bestormden. Met groote
moeite wist hij te ontsnappen en naar Zwitserland te ontkomen. Na eenigen tijd als
kapitein in het legioen vrijwilligers, dat zich te Genève gevormd had, gediend te
hebben, trad hij na een bataljonscommando in het fransche leger geweigerd te
hebben, in hollandschen militairen dienst (31 Maart 1794) en werd aide-de-camp
van zijn neef, den generaal de Constant Villars. Aldus nam hij deel aan de inneming
van Landrecies door het leger der Verbondenen (30 April). Maar weldra kwam de
tegenspoed en C., die evenmin als zijn neef de Bataafsche Republiek wilde dienen,
nam zijn ontslag en vertrok naar Zwitserland (1795). Daarna trad C. in pruisischen
dienst en wel als 2de luitenant bij het regiment van Stumen, in garnizoen te Coset
(Silezië), doch in 1805 werd hij benoemd tot gouverneur van den jongen prins van
Oranje, die te Oxford studeerde. Met zijn leerling vertrok hij kort daarna naar het
leger van Wellington in Spanje en beiden namen deel aan de belegeringen van
Ciudad-Rodrigo, Badajoz en Salamanca en aan de veldslagen van Victoria en bij
de Pyreneeën, van welke laatste overwinning C., met den prins van Oranje, het
bericht overbracht naar Engeland. 15 Aug. waren zij in Plymouth. Ter belooning
voor zijn uitmuntende zorgen aan de opvoeding en opleiding van den prins gewijd
ontving C. van den prins-regent van Engeland een toelage van £ 300 en van den
prins zelf eene van £ 150.
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Voorts werd hij benoemd tot luitenant-kolonel van het legioen Holland-Oranje,
bestaande uit hollandsche krijgsgevangen in franschen dienst, die zich in Engeland
bevonden. Na het herstel onzer onafhankelijkheid werd C. benoemd tot kolonel,
spoedig daarna tot generaal-majoor in het nederlandsche leger. Hij had zitting in
verscheidene militaire commissies en was voorzitter van de commissie tot vaststelling
der fransch-hollandsche grenzen. In den veldtocht van 1815 trad hij op als
kwartiermeester-generaal van de troepen te velde. In verband met de bevelen, die
hij van lord Wellington, die zich te Brussel bevond, ontvangen had, meende C., dat
deze geen goed inzicht had in den toestand en onjuist was ingelicht. Zonder te
aarzelen nam hij het initiatief om wijziging te brengen in de door Wellington
uitgevaardigde orders. Hij concentreerde de neerlandsche divisies bij Quatre-Bras
en gelastte hun deze positie tot het uiterste te verdedigen. Op deze wijze dekte hij
den terugtocht van Blücher, waardoor deze de nederlaag van Napoleon kon helpen
voltooien. C. werd 24 Nov. 1816 tot luitenant-generaal benoemd en kreeg het
oppertoezicht over de opvoeding van 's konings kleinzonen. Begin Augustus 1830
werd hij in het geheim naar Engeland gezonden om met Wellington te beraadslagen
over middelen om den invloed van de Juli-revolutie in de Nederlanden tegen te
gaan, maar het uitbarsten van de revolutie in België maakte zijn zending overbodig.
Daarna vergezelde hij den Prins van Oranje naar Brussel, die tot taak had de
oproerige gemoederen aldaar tot kalmte te brengen. In den ongelukkigen strijd bij
Brussel op 23 Sept., waarbij C. aan de zijde van prins Frederik was, werd hij bij de
Schaerbeeksche poort door een kogel in den arm getroffen. Kort daarna keerde hij
naar Holland terug om den koning verslag uit te brengen. In de maand Augustus
1831 werd C. benoemd tot chef van den staf van het leger dat tegen de Belgen
optrok. Met den prins van Oranje ontwierp hij het plan voor den veldtocht. Later
regelde hij met den maarschalk Gerard de voorwaarden van den wapenstilstand
van Leuven en het terugtrekken der nederlandsche troepen. 9 Aug. 1837 vroeg hij
ontslag uit zijn betrekkingen en vestigde zich op het kasteel Schönfeld, waar hij
overleed. Tot dank voor de vele en belangrijke diensten door hem aan het land
bewezen werd hij in den adelstand verheven met den titel van baron en ontving vele
onderscheidingen, waaronder het commandeurskruis van de Militaire Willemsorde.
Van 2 Febr. 1787-1838 heeft C. een dagboek aangehouden, waarin hij bijna dagelijks
alle door hem bijgewoonde gebeurtenissen inschreef, benevens de bijlagen.
Hij was 29 Juli 1798 gehuwd met I s a b e l l a C a t h a r i n a A n n a J a c o b a
barones van L y n d e n v a n H o e v e l a k e n , bij wie hij drie zoons en een dochter
had.
Zijn portret werd gelithographeerd door J.H. Hoffmeister en door F.B. Waanders.
Zie: B u f f i n , Mémoires et documents inédits sur la Révolution Belge (1912) II;
B o s s c h a , Neerl. Heldendaden te Land III 337, 339, 348, 397, 432, 460, 471, 472,
529, 568, 571; d e B a s , Prins Frederik en zijn tijd, passim.
Eysten

[Constant Rebecque De Villars, Jules Thierry Nicolas baron de]
CONSTANT REBECQUE DE VILLARS (Jules Thierry Nicolas baron d e ), geb. te
Lausanne 13 Sept. 1787, overl. te 's Gravenhage 5 Dec. 1837, zoon van
G u i l l a u m e A n n e , die in 1830 generaal en militair gouverneur van Brussel was,
en F r a n c i n a G o d a r d i n a C o n s t a n t i a bar. v a n L y n d e n t o t
H o e v e l a k e n . Hij bezocht de
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militaire school te Berlijn en werd in 1803 benoemd tot luitenant bij het regiment
dragonders van Brunswijk. In 1805 ging hij over bij het pruisische huzarenregiment
von Pletz en maakte onder den hertog van Weimar den veldtocht van 1806 mede.
Vervolgens stond hij onder Blücher; zijn regiment, door een overmachtigen vijand
omringd, moest zich terugtrekken binnen Lubeck. Na den vrede van Tilsit verliet C.
den pruisischen militairen dienst; hij trad in 1811 in dienst als luitenant bij de Jagers
te paard der garde van Napoleon, terwijl hij tevens tot kamerjonker werd benoemd.
Als ordonnans-officier van den kroonprins van Wurttemberg maakte hij den veldtocht
van 1812 naar Rusland mede. Na het sluiten van den vrede verliet hij den militairen
dienst en volgde in 1814 zijn vader naar 's Gravenhage, waar hij kamerheer werd
van koning Willem I. Bij het opnieuw uitbreken der vijandelijkheden in 1815 werd hij
op zijn verzoek als kapitein van den generalen staf toegevoegd aan de lichte
cavaleriebrigade van den generaal Ghygny. C. was het, die in den slag bij Waterloo,
toen de prins van Oranje aan den schouder gewond werd, dezen opving en op zijn
eigen paard hielp, daar dat van den prins onder hem was doodgeschoten. Zelf
voegde hij zich daarna bij de tirailleurs van Nassau en zette den strijd voort. Na den
veldtocht verliet hij voorgoed den militairen dienst en fungeerde tot zijn dood als
kamerheer.
Eysten

[Constant Rebecque De Villars, Thierry Juste baron de]
CONSTANT REBECQUE DE VILLARS (Thierry Juste baron d e ), geb. 3 Mrt. 1786
te 's Gravenhage, overl. 9 Oct. 1867 te Lausanne. Opgevoed aan de Militaire
Academie te Berlijn werd hij in 1803 tot luitenant bevorderd. In den slag bij Auerstadt
(14 Oct. 1806), waar hij gewond werd, wist hij zich bijzonder te onderscheiden. Na
den vrede van Tilsit ging hij van den pruisischen in den oostenrijkschen dienst over.
Te Weenen aan het ministerie van buitenlandsche zaken geplaatst werden hem
verschillende gewichtige zendingen opgedragen, doch na het opnieuw uitbreken
van den oorlog trad hij in 1809 weder in militairen dienst en woonde de veldslagen
bij Regensburg, Aspern, Wagram en Znaym bij. In 1812 werd hij benoemd tot
kamerheer van den keizer van Oostenrijk en nam vervolgens deel aan de italiaansche
veldtochten van 1813 en 1814. Onder het opperbevel van graaf Neipperg bezette
hij Urbino, Fosombrano en Tilotrano en werd tot bevelhebber over de kust van
Calabrië aangesteld. Na den vrede van Parijs keerde hij naar het vaderland terug
en trad met den rang van majoor in dienst bij het nederlandsche leger, in garnizoen
te Mechelen, Bergen en Nieuwpoort. In 1816 werd hij bij den generalen
kwartiermeestersstaf geplaatst, in 1821 tot adjudant van den prins van Oranje
benoemd en in 1822 tot gouverneur van diens zonen, welke betrekking hij tot 1834
vervulde. In 1849 werd hij bevorderd tot generaal. In 1825 was hij gehuwd met
M a r g a r e t h a J o h a n n a W i l h e l m i n a barones v a n L y n d e n v a n
Hemmen.
Eysten

[Coolen, Antoon]
COOLEN (Antoon), geboren te 's Hertogenbosch, 2 Juni 1875, overl. 11 Jan. 1905
te Amsterdam; zoon van W i l l e m C o o l e n en M a r i a D o n k e r s . Hij bracht zijn
jongensjaren door te Helvoirt, waar zijn vader sinds 1876 notaris was en ging ter
school te Helvoirt, 's Hertogenbosch, Oudenbosch en Rolduc. Onder leiding van
zijn vader studeerde hij voor het notariaat en deed een der drie examens voor
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schilderen. Eindelijk belandde hij op het redactiebureau van De Telegraaf en kreeg
weldra een goeden naam als journalist. Vooral trokken zijn brabantsche schetsen
zeer de aandacht. Zij bezitten alle karaktertrekken van den waarachtigen
volkspenteekenaar. Eenvoud, natuurlijkheid, bondigheid en waarachtigheid sieren
die volkstooneeltjes. Zijn zwager dr. A. H o f f m a n te Gouda wijdde in het
Zondagsblad van De Telegraaf van 21 Febr. een fraai geschreven artikel aan de
nagedachtenis van den jongen kunstenaar. Zijn portret prijkt er tusschen de
kolommen; ook vindt men datzelfde portret, doch kleiner, op z'n bidprentje. Er
bestaan ook eenige schilderijen van hem.
H.N. Ouwerling

[Cools, Adriaan]
COOLS (Adriaan), geb. te Gouda 6 Mei 1596, Jezuïet 15 Juli 1612, gest. 17 Nov.
1662 te Brussel. Ondanks het heftig verzet van zijn moeder, wier eenige zoon hij
was, trad hij ten slotte met haar goedkeuring in de Societeit van Jezus en werd er
een der voornaamste leden der Vlaamsch-Belgische provincie. Sinds zijn
priesterwijding was hij achtereenvolgens novicenmeester, rector van de colleges te
Brugge (1629-1632) te Brussel (1642-1645) en Leuven (1650-1653). Van 1638-1642
en van 1656-1659 verbleef hij te Amsterdam als overste der noord-nederlandsche
Jezuïetenmissie, die hij met veel talent bestuurde. Hij werd door zijn medebroeders
uitgekozen om als hun afgevaardigde deel te nemen aan de algemeene congregatie
te Rome. Ten laatste werd hij benoemd als instructor van het derde proefjaar.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) II, 1405.
Derks

[Cooltuyn, Cornelis]
COOLTUYN (Cornelis), K o l t h u n i u s , geb. te Alkmaar, gest. Oct. 1567 te Emden
(H e n r i c u s P a u l i n u s hield een lijkrede op hem, die echter niet gedrukt schijnt
te zijn). Van zijn ouders weten we niets, dan dat zijn moeder hem om zijn meegaan
met de hervorming heeft onterfd. Evenzeer tasten we in het duister aangaande het
onderwijs, dat hij heeft gekregen. Vermoedelijk heeft hij het voor een deel ontvangen
van L a u r e n s Z a s s , pastoor te Alkmaar. Een universiteit heeft hij, naar 't schijnt,
of in 't geheel niet of slechts kort bezocht. Toch was hij een kundig man, thuis niet
alleen in het Latijn en de kerkvaders, maar ook - wat voor die dagen een
zeldzaamheid was - in het Grieksch en Hebreeuwsch. Toen hij in 1551 lid werd van
het alkmaarsche papengilde, een vereeniging tot het onderhoud van een der altaren
in de kerk, was hij waarschijnlijk reeds priester. Vermoedelijk ook zelfs reeds
hervormingsgezind priester; wel den kerkelijken ritus nog aanhoudend, maar toch
in zijn prediking uitgaand van andere denkbeelden. Door Martinus Duncanus
vermaand om daarmede op te houden, bleef hij niettemin doorgaan, ook nadat hij
Alkmaar als standplaats voor Enkhuizen verwisseld had. Dat toen een officieele
aanklacht niet lang uitbleef, spreekt vanzelf. Door bemiddeling van de burgerij der
stad bij Ruardus Tapper den inquisiteur, mede een Enkhuizer en aan zijn vaderstad
nogal sterk gehecht, had die echter geen schadelijke gevolgen voor Cooltuyn; ook
zelfs niet toen ze kort daarop weer werd herhaald. Toch was het raadzaam dat hij
de stad verliet. Naar Alkmaar teruggekeerd gaf hij daar eerst een poos onderwijs
‘tot private institucy der kynderen’, aan een bijzondere school dus wel. Tot de
genoemde L a u r e n s Z a s s stierf. Toen werd hij weder tot pastoor aangesteld.
Het ambt aanvaardend weigerde hij echter de mis op te dragen. Uiteraard werd hij
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vonnis van 7 Febr. 1559 toen verbeurd werden verklaard en de schatkist een bate
van ƒ 175.- bezorgden.
Oorspronkelijk bedoelde hij niet lang te Emden te blijven. 27 Juni 1558 vervoegde
hij zich bij den kerkeraad om een getuigenis naar Groningen, van plan daar onderwijs
te gaan geven. Van zijn vertrek is toen echter niets gekomen. Evenmin was dat het
geval toen 30 Januari 1559 de kerk van Jennelt hem aanzocht om daar als predikant
te komen dienen. Daar juist den 11en van die maand een der Emder dienaren des
Woords, Hermannus Brassius (I kol. 454), overleden was, had Oostfrieslands
hoofdstad zelf zijn diensten noodig. 9 Juli werd hij als haar predikant bevestigd, om
dat tot zijn dood te blijven. Intusschen wil dit niet zeggen, dat hij zich sedert alleen
aan haar belangen heeft gewijd. Zelfs herhaaldelijk heeft hij haar, om anderen hulp
te gaan verleenen, verlaten. 31 Juli 1559 werd hij met Petrus Delenus (I kol. 704)
afgevaardigd om de gemeenten van Westfriesland te gaan visiteeren. Van 10 Sept.
1565 tot 27 Mrt. 1566 was hij afwezig met Hendrik Schoneberg om te Londen als
arbiter op te treden in de twisten over het gebruik van doopgetuigen, waardoor de
vluchtelingenkerk daar ter stede geruimen tijd zoo hopeloos is verdeeld geweest
(vgl. A.A. v a n S c h e l v e n , De vluchtelingenkerken der 16e eeuw ('s Gravenh.
1908) 164, 165, 375-382). En eindelijk werkte hij, volgens een bericht van
S c h o o c k , nog te Haarlem, Edam, Medemblik, Monnikendam, Purmerend, Schagen
en Kampen; welk werken zich echter misschien wel - wat den tijd betreft - heeft
aangesloten bij de genoemde visitatie in Westfriesland.
Maar ook terwijl hij te Emden bleef, stond Cooltuyn met kracht de belangen der
andere Gereformeerde kerken voor. Toen in 1566 overal predikanten noodig waren,
was hij het, die de geheele zaak hunner uitzending her- en derwaarts regelde.
Naar 't schijnt is hij tweemaal gehuwd geweest: eerst met G e e r t r u i d of
M a r g r i e t J o r d a e n s d r . v a n F o r e e s t , die hem 25 Apr. 1560 een zoon
schonk, en 28 Mei van dat jaar reeds overleed, nadat 3 dagen te voren het kind
weer gestorven was. Daarna met een vrouw wier naam we niet kennen, maar die
hij vermeldt in een brief van 3 Nov. 1565. Een zwager van hem was de reeds
genoemde H e n d r i k S c h o n e b e r g , predikant te Norden, met wien hij - ingevolge
mededeelingen van meester A d r i a e n , burgemeester van Breda, destijds van
Londen (waar hij Mei 1564 reeds was) naar Emden overgekomen - naar Engeland
is gedeputeerd geweest, behalve in de hoofdstad daar ook nog te Sandwich en
Norwich is werkzaam geweest, van daar naar Antwerpen is vertrokken, en van Dec.
1566 tot minstens Juni 1568 te Emden predikant is geweest.
Behalve een werkje de Turpitudine papatus, dat in Hs. in het bezit van Schoock
is geweest, heeft Cooltuyn - voorzoover bekend is - maar één boekje geschreven:
Dat Evangeli der Armen, dat is: der Ellendigen Troost, vergadert en gemaeckt ....
wt die Schriftuer en de Schriftuerlicke Doctooren (Alkmaer 1559). Het bestaat uit
twee gedeelten: het hoofdwerk, nog in het vaderland geschreven; en het voorwerk,
in de ballingschap vervaardigd. In verband met de gewijzigde omstandigheden,
waaronder het een en het ander dier twee gedeelten geschreven werd, draagt het
laatst opgestelde, het voorwerk, een meer beslist reformatorisch karakter. Het geheel
bedoelt in den vorm van een gesprek tusschen Dorothea en Theo-
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philus stichtelijke overdenkingen voor zieken en beproefden te geven.
Uit het vermelde is reeds zichtbaar geworden dat deze 16e eeuwsche predikant
niet geringen invloed heeft gehad. Niet minder kan het daaruit blijken: dat hij reeds
in Nov. 1559 en later weer sedert 11 Juli 1563 als scriba van het Emder consistorium
optrad; dat aangaande Jan Arentsz (I kol. 165), Pieter Cornelisz (II kol. 334) en
Johannes Saskerides (II kol. 1266) vermeld wordt dat ze zijn leerlingen zijn geweest;
dat Nicolaas Scheltius, door Amsterdam tot predikant beroepen, in dat beroep geen
beslissing wilde nemen, alvorens hij Cooltuyn had geraadpleegd; en dat Guido de
Bray - voor hij zijn Geloofsbelijdenis publiceerde - die mede aan hem ter goedkeuring
zond. Uit het laatstgenoemde feit blijkt tevens dat zijn zwijgen over de uitverkiezing
in Dat Evangeli der Armen wel meer aan het stichtelijk karakter daarvan zal moeten
worden toegeschreven, dan - zooals geschied is - aan zijn niet-calvinistische
denkbeelden.
Ten slotte zij nog vermeld hoe uit een brief aan den jonker Christophorus van
Euwsum (I kol. 839 in voce Wigbolt (1)), die zich ongeoorloofd optreden in zake
Emdens kerkelijke goederen had aangematigd, blijkt dat Cooltuyn een onvervaard
beschermer van de rechten der kerk geweest is.
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica IX ('s Grav. 1912) 189-215, (waar men
217-480 bovendien een afdruk van Dat Evangeli der Armen aantreft) en de daar
genoemde litteratuur; L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray (Zierikzee 1884)
102; Kerkhistorisch Archief 1848, 189 en 190; Groninger Volksalmanak II (1838)
190; H.E. v a n G e l d e r , Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar (Alkm.
1905) 73, 74; v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Protestantsche Vaderland in
voce; Werken der Marnixvereeniging S III, D I, 135; en archivalia. Vgl. ook in voce
Cornelius Dodo (kol. 258).
van Schelven

[Copallius, Willem]
COPALLIUS (Willem), C o o p a l l i u s , C o o p a l , afkomstig uit Haarlem. Zijn
geboortejaar wordt nergens aangegeven; hij verdronk, reeds hoogbejaard, in het
Beemster Meer Oct. 1599. Heeft zijn studies verricht aan de hoogeschool van
Leuven; op 6 Maart 1568 wordt hij daar, als inwonend leerling van het collegium
Porcense(het Varcken), tot magister artium gepromoveerd; bij de voorafgaande
examens had hij de 44e plaats verkregen onder de post lineales. Na te Leuven ook
het licentiaat in de Godgeerdheid te hebben verkregen, is hij in zijn geboortestad
Haarlem teruggekeerd en op 5 Nov. 1576 als één der negen gegradueerde
kanunniken van het bisschoppelijk kapittel aangesteld. Later is hij vikaris-kapitulaar
geworden in het haarlemsche bisdom. Dat kan natuurlijk eerst geschied zijn na den
dood van Haarlem's tweeden bisschop, Godfr. v. Mierlo, die 28 Juli 1587 stierf.
Daarmee kwamen de volmachten, welke v. Mierlo bij zijn vlucht uit Haarlem, 29 Mei
1578, aan den vicaris-generaal, Hieronymus Vairlenius, had verleend, te vervallen.
Ofschoon de laatste in 1587 nog leefde, hebben de kanunniken van Haarlem toen
niet Vairlenius tot vikaris-kapitulaar verkozen, waarschijnlijk om reden van diens
hoogen leeftijd, hij was reeds 76 jaren oud, maar Coopal. Nog een tweede reden
is er, welke deze keuze verklaart. Raadplegen wij het schrijven dat de
vikaris-apostoliek, Sasbout Vosmeer, in 1598 tot pater Olivarius richtte, alsmede
diens verslag, de z.g. Insinuatio, in 1602 aan den H. Stoel uitgebracht, dan moet
daaruit opgemaakt worden, dat Coopal reeds 3 jaren vóór de komst van
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Vosmeer als vikaris-generaal in het diocees van Haarlem werkzaam was geweest.
Ongelukkig staat tot nog toe niet volkomen vast, of Vosmeer in 1580 dan wel in
1583 naar Delft is teruggekeerd: het laatst genoemde jaar is m.i. verreweg het
waarschijnlijkste. Willem Coopal moet derhalve in 1577, of wel in 1580 als
vikaris-generaal opgetreden zijn; het laatst vermelde jaar 1580 klopt ook met een
bericht van de la Torre dat C. 19 jaren het ambt van vikaris heeft vervuld. Wij hebben
ons den ingewikkelden toestand dan zóó voor te stellen: dat er van 1580 tot 1587
twee vikarissen-generaal, Vairlenius en Coopal, als vertegenwoordigers van den
afwezigen bisschop het diocees Haarlem hebben bestuurd en dat bij den dood van
v. Mierlo in 1587 niet Vairlenius, die toen nog leefde, maar Coopal tot
vikaris-kapitulaar is aangesteld. Ook valt tot nog toe niet met zekerheid uit te maken
aan wien Coopal zijn verheffing tot vikaris-generaal had te danken, hetzij dan aan
v. Mierlo zelf, die in Munster schuilde, hetzij aan Vairlenius, die met toestemming
van v. Mierlo Coopal tot zijn medehelper in het vikariaat kan aangenomen hebben,
hetzij rechtstreeks aan den H. Stoel. Waaraan echter niet valt te twijfelen, is de
toewijding, waarmede de vikaris Coopal 19 jaren lang zijn moeielijke taak heeft
vervuld. De Insinuatio van 1602 prijst het in den bisschoppelijken vikaris vooral, dat
deze bij dag en bij nacht onder het arme en verlaten volk in het Noorderkwartier
had gearbeid, om de gevaren nu eens als koopman, dan als schipper of
boerenknecht vermomd; dat hij daarbij onvermoeid was in het bezwaarlijkste werk,
catechismus geven en biecht hooren, en dat hij aldus duizenden in Noord-Holland
voor de Kath. kerk had bewaard of terug gewonnen. Alleen in het laatste van zijn
leven, zoo klaagde Vosmeer, was de werkzaamheid van den vikaris verminderd,
hetzij dat deze voor zwaardere vervolging vreesde, een banvonnis had hem getroffen,
hetzij (en Eggius bracht dit verontschuldigend in) dat zijn geestkracht door de jaren
was gebroken. In 1599 kwam de vikaris bij het uitoefenen van zijn h. dienstwerk
door een noodlottig toeval om het leven.
Een geschilderd portret van hem, kniestuk, in het seminarie te Warmond. Op den
achtergrond het bootje in den storm op het Beemster Meer en aan den oever het
aangespoelde lijk van den vikaris. Gegrav. portret v. S o m e r e n , Beschr. Cat. II
1196; een ander geschilderd portret in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem; ten
slotte gaf J.v.d. Velde het in prent uit.
Over hem: Bat. Sacr. II, 318; Archief aartsb. Utrecht X, 139; XVII, 162-164; Bijdr.
bisd. Haarlem, I, 219; Bijdr. v.d. gesch. v.d.R.K. kerk, passim; F r u i n , Uittreksel uit
Fr. Dusseldorpii Annales, XCIII, 275; d e z ., Verspr. Geschr. III, 297; Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique de Belgique V, 403; E h s e s - M e i s t e r , Die Kölner
4

Nuntiatur, Erste Hälfte (Paderborn 1895), 128 .
Hensen

[Cordes, Hendrik Frederik]
CORDES (Hendrik Frederik), geb. omstr. 1770, overl. Juni 1804 in Z.-Afrika. Als
onderluitenant der artillerie diende hij in 1788 bij het regiment Paravicini di Capelli.
8 Juli 1795 werd hij aangesteld tot kapitein eener compagnie bataafsche rijdende
artillerie en tevens tot commandant der te Breda op te richten brigade. Met zijn
compagnie ingedeeld bij de 2e Divisie van het bataafsche leger, onder Dumonceau
nam hij o.m. deel aan den veldtocht in Noord-Holland in 1799, waarin hij zich zeer
gunstig onderscheidde. De generaal Dumonceau getuigde: ‘De rijdende artillerie,
onder de orders van den kapitein C., is verre boven alle lof.’ Vervolgens nam hij
deel aan den veldtocht
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aan den Main, in 1800 en streed o.m. bij Burg-Eberach (3 Dec). Kort nadat hij met
zijn afdeeling in het vaderland was teruggekomen, werd hij bevorderd tot
luitenant-kolonel (16 April 1802) en benoemd tot commandant van het escadron
lichte dragonders en van de rijdende artillerie, bestemd voor Kaap de Goede Hoop.
20 Dec. 1802 daar aangekomen, bracht hij er slechts anderhalf jaar door. C. was
een uitnemend officier, bekwaam en zeer ontwikkeld.
Zie: J.W.v. S y p e s t e y n Geschied. v. het Regiment Rijd. Artillerie 20 vlg., 48,
55 vlg. 66.
Eysten

[Coreet, Daniël]
COREET (Daniël), C o r r e e t , K o r r e e t , C o i r e c t , C o r r e c t , treffen we 't eerst
aan onder degenen, die 20 Sept. 1566 't accoord tusschen den graaf van Egmond
en de Gereformeerden van IJperen onderteekenden. Daarna vinden we hem als
ouderling-afgevaardigde van de kerken van West-Vlaanderen op de generale synode
van 1581, te Middelburg. Kort daarna was hij predikant te IJperen. Omstreeks half
April 1584, na de inname dier stad door Parma, haar verlaten hebbend, schijnt hij
eerst een tijd aan de kerk van Ostende verbonden te zijn geweest, althans 17 Sept.
1584 schrijft hij van Vlissingen uit, uit haar naam naar Londen. Later stond hij nog
te Lillo en, sedert 1590, te Axel, waar hij 1603 stierf.
Zie: J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond- Bat. Archivum III (Cantabr. 1897) no. 941 § 5;
H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen, I (Arnh. 1868) 261; Werken
der Marnirvereeniging, S. II. D III, 357; H.Q. J a n s s e n e n v a n D a l e , Bijdragen
tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch- Vlaanderen
II, 293, 294.
van Schelven

[Corneliszoon, Cornelis]
CORNELISZOON (Cornelis). L e e g h w a t e r zegt in zijn Kleyn Chronykje: ‘Die de
eerste Saag molens alhier in Holland gepractizeert ende gemaakte heeft, dat was
een Boer van Uitgeest, die ik mede zeer wel gekent ende gesprooken heb.’ H o n i g
zegt, dat de uitvinding daar in 1591, Soeteboom, dat zij in 1592 is gedaan en v.d.
A a , dat de molen in 1592 naar Zaandam verplaatst werd. De Chronyk van Medenblik
en L o o s j e s stellen de overbrenging met meer waarschijnlijkheid in den voorzomer
van 1596; althans 16 Januari 1595 verleende de vroedschap van Alkmaar hem een
erf benoorden het Zeglis, ten einde daarop een door hem uitgevonden windmolen
‘omme alderley hout mede te sagen’ en desverkiezende een huis te bouwen, op
voorwaarde alles ‘in tijde van periecle’ op aanzegging van burgemeesteren af te
breken. C. Cz. wordt dan ook wel eens v a n A l k m a a r genoemd. De molen, het
‘Juffertje’ genaamd, stond op een vlot om hem naar den wind te wenden, volgens
de door J. Schenk uitgegeven prent Inventie van de Zaagh-Moolens met
Lauw're-Crans voor Cornelis Cornelisz.
In het recht van octrooi, door den vinder van de Staten verkregen, verkocht de
uitvinder aan dezen en genen een aandeel.
Zie: L e e g h w a t e r , Kleyn Chronykje (Amst. 1727), 11; S o e t e b o o m ,
Oud-heden van Zaanland enz. II (Amst. 1702), 538; B u r g e r , Chronyk van
Medenblik (Hoorn 1767), 83; L o o s j e s , Zaanl. Dorpen (Haarl. 1794), 193; H o n i g ,
Geschiedenis der Zaanlanden (Haarl. 1849), I, 241; B r u i n v i s , De Molens van
Alkmaar (1905), 37.
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[Cornelius Dodo]
CORNELIUS DODO, blijkens de toevoeging ‘Alcmarianus’ aan zijn naam afkomstig
uit Alkmaar, is de geadresseerde van een, door den bekenden Zanchius d.d. 21
Aug. 1562 uit Straatsburg verzonden schrijven, waaruit op te maken is, dat hij:
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1o. met dien Zanchius op goeden voet stond, en met Bullinger briefwisselde; 2o.
om zijn geloof in ballingschap was; 3o. het ambt van predikant bekleedde; immers
schrijft Zanchius: ik feliciteer degenen, bij wie ge nu zijt, maar het spijt me voor de
kerk, die ondertusschen van uw gezonde leer beroofd is. Om de treffende
overeenkomst van verschillende dezer omstandigheden met die uit het leven van
Cornelis Cooltuyn (kol. 254), is bij mij het vermoeden gerezen, dat deze Cornelius
met dien Cooltuyn - wiens vader dan Doede zou hebben geheeten - identiek zal
zijn geweest. Bewijs kon ik echter niet vinden.
Zie: H i e r . Z a n c h i u s Operum Theolog. Vol. III (Genev. 1649) Epistol. Lib. II,
173.
van Schelven

[Corput, Johan van den]
CORPUT (Johan v a n d e n ), geb. April 1542 te Breda, overl. 17 Sept. 1611 te
Groningen; zoon van Mr. Johan en Anthonia Montens (II kol. 339). In 1568 in
krijgsdienst getreden was hij in 1579 kapitein in het regiment van den graaf van
Rennenberg in Groningen, na alvorens belast te zijn geweest met de versterking
van Appingedam en Delfzijl. Een plan tot inneming van Kampen en Deventer, door
hem in 1578 ontworpen, was wel door Rennenberg doch niet door de Gedeputeerden
te velde goedgekeurd. Na het verraad van Rennenberg deed hij een poging om van
Appingedam uit de staatschgezinden binnen Groningen te helpen ontzetten; hij zelf
had zich bijtijds naar Coevorden begeven. Na het ongelukkige gevecht bij Hardenberg
was hij genoodzaakt ook Coevorden te ontruimen, waarop hij zich naar Steenwijk
begaf, welke plaats, slecht versterkt, in 1580 door Rennenberg met een aanzienlijke
macht werd belegerd. Met verbazend veel beleid en energie wist hij de stad te
midden van een grootendeels spaanschgezinde bevolking gedurende vier maanden
(18 Oct. 1580-22 Febr 1581) kloekmoedig tegen een tienvoudige overmacht te
verdedigen; daarna werd Steenwijk door een troepenafdeeling onder den overste
Norrits ontzet. Gedurende het beleg had hij zich in het bijzonder moeite gegeven
om door middel van licht- en andere seinen en door het uitvinden van geheime
middelen om berichten over te brengen, in verbinding te blijven met de buitenwereld.
In 1591, toen hij het bevel had over den Bellingwolderschans, wist hij ook deze
sterkte met goed gevolg tegen de Spanjaarden te verdedigen. Een jaar later hielp
hij onder prins Maurits hetzelfde Steenwijk, dat hij te voren verdedigd had, nu
innemen; in de vesting voerde nu Antonius de Coquel het bevel. C. bracht bij dit
beleg een door hem ontworpen hoogen geblindeerden belegeringstoren in toepassing
en dit met goed succes. Van dezen toren vindt men een zeer nauwkeurige
beschrijving bij v. R e y d t . D u y c k geeft er een afbeelding van. Zie de aanteekening
van L. M u d e r , 80. Later werd C. bevelhebber van Hasselt en Coevorden en nog
later gouverneur van het kasteel van Groningen. Bekend is, dat hij met graaf Willem
Lodewijk een bepaalde studie van de taktiek maakte, meer speciaal van de oude
schrijvers over dit onderwerp. Hij overleed ongehuwd en werd in het koor der Groote
kerk te Groningen begraven; zijn grafschrift werd vervaardigd door P.P.v. Tratzberg.
Corput was een voor zijn tijd hoogst verdienstelijk vindingrijk genieofficier.
Zie: B o r , Nederl. Oorl. passim; v. M e t e r e n , Nederl. Hist. III, 439-360; Militaire
Spectator I, 206; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te L. I, 257, 262, 263, 265, 319;
Steenwijker Courant
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1850, 44-53; Overijss. Alm. v. Oudhk. en Letteren, XIV, 24, met eene afbeelding
van zijn grafzerk.
Eysten

[Corte, Joannes de]
CORTE (Joannes d e ), geb. te Duinkerken 25 Oct. 1640, Jezuïet 24 Sept. 1657,
gest. te Utrecht 11 Juli 1673. Priester gewijd 20 Sept. 1671, kwam hij in den zomer
van 1672 naar de Noordelijke Nederlanden, waar door den inval van Lodewijk XIV,
vermeerdering van katholieke priesters wenschelijk was geworden. Eerst verbleef
hij eenige maanden in het door pater de Beer (kol. 79) te Arnhem opgerichte
gymnasium, maar reeds in October aanvaardde hij te Utrecht in het aldaar geopende
Jezuïetencollege het leeraarsambt. Aan een 50-tal leerlingen onderwees hij de
beginselen van 't latijn; bovendien nam hij met hen een drama ter instudeering, dat
eenige weken later, tegen half December, onder veel bijval voor de Utrechtenaren
werd opgevoerd. Op Sacramentsdag 1673 namen de Jezuïetenleerlingen met
vaandels en kaarsen aan de openbare processie deel. De C.'s krachten waren niet
bestand tegen het werk, dat op hem rustte: reeds in den zomer bezweek hij. Zijn
lijk werd in de domkerk bijgezet.
Zie: Arch. Bisd. Utr. I, 444; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Costerman, Mina]
COSTERMAN (Mina), geb. te Rotterdam 14 Oct. 1808, gest. 14 Sept.. 1892, dochter
van H e n d r i k C. (1764-1812) en G e r a r d i n a S u s a n n a d e S e l (1775-1808),
huwde met den predikant Joh. Fred. van Binsbergen (kol. 117), woonde
achtereenvolgens te Schore en Vlake, daarna te Hoek en eindelijk te Ter Neuzen.
Evenals haar echtgenoot bewoog zij zich op letterkundig gebied en schreef o.a.
onder het pseudoniem M i n a in De vriend van armen en rijken, Christelijke
volksalmanak (1851-53), Letteroefeningen (1852), Theophania (1852), Evangelische
almanak (1879-82), Bato, Holl. illustratie, benevens uit familiepapieren: Hoe het in
den goeden ouden tijd toeging (Gorinchem 1869).
Zie: Eigen Haard 1880, 112; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd.
1890) 138.
de Waard

[Cosijns, Adriaan]
COSIJNS (Adriaan), geb. te Antwerpen 10 Maart 1658, Jezuïet 28 Sept. 1676,
priester in 1690, gest. te Kortrijk 11 Maart 1711. Van 1694-1708 nam hij de zielzorg
waar te Bolsward en omgeving. Bijna al hetgeen hij gedurende dit tijdperk ondervond:
vervolging, ziekten, tegenslag, voorspoed enz. heeft hij op rijm gezet, zoodat daaruit
het priesterleven te Bolsward in zijn dagen vrij nauwkeurig gekend wordt. Dit is dan
ook de hoofdverdienste van zijn verzen. C. was de gelegenheidsdichter bij alle
feestelijkheden in zijn omgeving en door een vloed van verzen en een overvloed
van zinnebeeldige toepassingen toonde hij zich eerder een navolger van Cats dan
van zijn ordebroeder Adr. Poiters. Ten gevolge van het drijven der Jansenisten was
C. in 1708 genoodzaakt Bolsward te verlaten en sleet zijn verdere dagen te Kortrijk,
door hevige rheumatiek tot werkeloosheid gedoemd. Om den tijd te dooden vertaalde
hij o.a. de latijnsche ode van pater S. H o s i u s , Ad Somnum, het leerdicht van
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L i v i n u s d e M e y e r , de Ira en verschillende verzen van pater J a c .
Biderman.
Zie: Dietsche Warande X, 336-363; C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de
Jésus (Bruxelles 1890) II, 1535, 1536.
Derks

[Courten, Adriaan]
COURTEN (Adriaan), geb. te Meenen (West-Vl.) 1577, Jezuïet 2 Nov. 1599, gest.
23 Jan. 1641 te Iperen. Hij kwam te Zwolle in 1617 als
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opvolger van pater Cathuis (kol. 212) en bevestigde de Jezuïetenstatie door dezen
gesticht. Vol ijver behartigde hij de geestelijke belangen der katholieken, in 1624
maakte hij zich verdienstelijk door de pestlijders bij te staan. Veel moeite had C.
met den schout, die herhaaldelijk trachtte de katholieke godsdienstbijeenkomsten
te overvallen; maar telkens wist C. te ontsnappen. Het gevolg nochtans was, dat hij
maar moeielijk een huis vond om er vergaderingen te houden, wegens de
beduchtheid voor een overval bij de katholieken. Alleen freule Maria van Doetichem
stelde haar huis meermalen voor hem open en stond C. met geldelijken steun bij.
Eerst in 1631 genoot C. grooter vrijheid, die hij gebruikte om velen tot de katholieke
kerk te leiden. Ook de plaatsen rondom Zwolle werden door C. bezocht, o.a. kwam
hij meermalen te Kampen, maar werd er in 1621 betrapt, toen hij aan een zieke de
laatste H. Sacramenten toediende. C. werd aan een verhoor onderworpen en op
de Hagenpoort gevangen gezet. Eerst na 3 maanden werd het ‘kregel manneken’
op vrije voeten gesteld, maar tegen betaling van 700 gulden ‘als zijnde van de seer
schaedelicke secte der Jesuiten’. Jonker Jan van Leeuwendaal, in wiens huis hij
gegrepen was, werd met 500 gulden beboet. In 1630 vestigde C. zijn verblijf in de
Diesestraat te Zwolle, doch werd in 1631 naar de Zuidelijke Nederlanden
teruggeroepen.
Zie: Arch. Bisd. Utr. VI, 109, 226; 410-415; XXV, 187-194.
Derks

[Cowan, Frederick Martin]
COWAN (Frederick Martin), leeraar in de engelsche taal- en letterk. aan het
gymnasium te Amsterdam, later tolk en consul bij de engelsche legatie te Japan,
geb. 9 Juli 1822 te Ventnor op 't eil. Wight. Op zijn vierde jaar verhuisde hij met zijn
ouders naar Londen, waar hij tot zijn 14de jaar de school bezocht van dhr. Mallock.
Bij den vroegtijdigen dood zijns vaders genoodzaakt in eigen onderhoud te voorzien,
werd hij docent in de engelsche taal aan het bekende instituut ‘Noorthey’ te
Voorschoten, directeur P. de Raadt (II kol. 1147). Met ijver legde hij zich hier op het
Nederlandsch en andere talen toe, liet zich middelerwijl inschrijven als student aan
de leidsche hoogeschool en verwierf als secondant aan genoemd instituut den graad
van candidaat in de rechten. Zijn verloving met Mej. G.L.W. H a z e n b e r g deed
hem omzien naar een andere betrekking, die hij in 1845 vond aan het gymnasium
te A'dam. Tot 1860 is hij hier als leeraar werkzaam geweest. In dat jaar werd hij
door het britsch gezantschap te Japan geëngageerd als ‘first interpreter’ in dienst
van den consul-generaal aldaar, sir Rutherford Alcock. Zijn eerste standplaats in
Japan, dat destijds voor het eerst voor 't buitenland ontsloten werd, was Hakodadi;
doch reeds in 1862 werd hij als consul naar Tokio overgeplaatst. Het britsche
oorlogsschip, de ‘Camilla’, dat hem hierheen zou brengen, kwam echter onderweg
ten gevolge van een orkaan met man en muis om. De juiste datum van zijn overlijden
bleef onbekend.
Cowan bezat een zeer uitgebreide taalkennis; schertsend placht hij te zeggen,
dat hij van Noord-Amerika's Westkust tot den voet van den Oeral zou kunnen gaan
zonder een tolk noodig te hebben. Niet minder dan 14 talen sprak hij.
De volgende geschriften zagen van zijne hand het licht: English readingbook for
beginners; consisting of several amusing and instructive stories (1847); A
chronological critical table of English Literature (1849; 2de dr. 1856); The Vicar of
Wakefield by O l i v i e r G o l d s m i t h with explanatory
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notes (1851; 3de dr. herz. door R.F. M o d d e r m a n , 1876); M u r r a y 's Engelsche
spraakkunst (6de dr. 1852); Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, in
vereeniging met A.B. M a a t j e s (1854; drie dln., bij herhaling herdrukt); The English
student's companion. A dictionary of verbs, substantives and adjectives with the
prepositions they govern enz. (1855; 2de dr. 1858; 2 dln.); S i e b o l d , Geographical
and ethnographical elucidations to the discoveries of Maerten Gerrits Vries 1643;
translated from the Dutch (1859). Verder, in vereeniging met C a l i s c h e.a., een
Nieuw Brievenboek in vier talen, t.w. Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch
(1864), en De handelscorrespondent in vier talen (2de dr. 1871).
Zuidema

[Crabbe, Joannes]
CRABBE (Joannes), geb. te Leuven 1540, overl. te Brussel 13 Oct. 1598. Hij trad
in de Orde der Augustijnen in 1557 en werd in 1562 priester gewijd. Aan de
universiteit te Leuven werd hij S. Theolog. baccalaureus. Hij was een man van
groote geestesgaven en weldra een der meest gevierde kanselredenaars van België.
In 1572 werd hij benoemd tot prior te Dordrecht. Nog in hetzelfde jaar werd hij echter
wegens zijn krachtig optreden tegen de hervorming door Lumey in de gevangenis
geworpen. Twee jaren bracht hij erin door, onophoudelijk redetwistend met eenige
predikanten en iederen dag den dood verwachtend. Toen werd hij echter door de
hulp van vermogende vrienden bevrijd en begaf hij zich naar Leuven. Spoedig was
hij daar als ieders raadsman in hoogen aanzien zelfs bij Alexander van Parma
zelven.
In 1579 werd hij prior te Leuven, en in 1583 provinciaal der Holl. Belg. provincie,
terwijl hij reeds in 1578 administrator der Augustijnenprovincie van
Beneden-Duitschland was benoemd wijl de vicaris-generaal Sanctotisius naar Madrid
was vertrokken om de gevaren, welke hij liep als gewezen raadsman van Don Juan.
Als provinciaal zette hij zich aan 't werk om het verlies, dat de Orde door pest en
oorlog had geleden, zooveel mogelijk te herstellen. Als prior te Leuven had hij reeds
een klein college opgericht, waaruit de Orde reeds eenige leden had ontvangen.
Toen echter de Minorieten, Dominicanen, Carmelieten en Augustijnen de handen
ineensloegen, om een gezamenlijk college op te richten, trok Crabbe naar Spanje,
om persoonlijk ondersteuning voor dit werk te vragen van den koning zelf; want,
aldus redeneerde men, de bloei van zulk een college zou niet alleen tot voordeel
der genoemde orden maar ook tot steun van den Staat en het kath. geloof strekken.
Vóór zijne afreis echter had het bestuur van de stad en universiteit van Leuven hem
de opdracht gegeven, om 's konings mededoogen over de, volgens burgemeester
Schore ‘erme, desoleerde ende geruïneerde Stadt van Loven’ in te roepen en om
vrijheid van lasten en eenige andere voorrechten te vragen. Van aanbevelingsbrieven
van Parma voorzien, kwam Crabbe, begin Febr. 1587 (hij was 6 Oct. 1586 over
Duitschland en Italië vertrokken) bij koning Philips II, die hem zeer minzaam ontving.
Voor het op te richten college stond hij een jaarlijksche toelage van 4800 gulden
toe (die echter niet lang is uitbetaald) en ontsloeg de stad Leuven voor den tijd van
12 jaren van alle lasten, en ook van de schatting, die Parma de stad ondertusschen
weer had opgelegd (600 à 700 pond maandelijks voor 't onderhoud eener
ruiterbende) en waarvan men Crabbe in 't geheim in Spanje had in kennis gesteld.
Met een opdracht van Philips en voor zaken zijner Orde begaf Crabbe zich nu
naar Rome
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naar Paus Sixtus V en keerde 10 Febr. 1588 te Leuven terug. Uit dankbaarheid
schonk Leuven, op raad van Crabbe, aan den koning een schilderstuk van Jan
Gossaert, voorstellende ‘Madonna met Kind’, 't welk nu nog in 't Prado te Madrid is.
Oorspronkelijk had het aan de Augustijnen behoord, doch deze hadden het voor
350 rijnsguldens aan de stad afgestaan.
Nadat Crabbe in 1589 de waardigheid van provinciaal had neergelegd, werd hij
prior in het met hulp van provinciaal Jaupen door hem opgerichte klooster te Brussel,
waarin hij met toestemming van 't kapittel der St. Gudule en den Magistraat de
tertiarissen van den H. Franciscus op de Wolvegracht (‘Bruerkens op de Grecht’)
incorporeerde. Ook richtte hij te Brussel, naar 't voorbeeld van Dordrecht de
‘Broederschap van den H. Antonius’ op, waarvan alleen de aanzienlijksten als
graven, vliesridders etc. lid konden worden. Van zijne hand is nog over een Diarium
controversiarum quas habuit cum haereticis de Sacramento Eucharistiae, de cultu
sanctorum et imaginum, de Ecclesia Romana, de Hispanico imperio etc.
Crabbe's portret bij C o r n . C u r t i u s , Virorum Illustrium etc. Ord. Erem. D.
Augustini Elogia (Antw. 1636) 238.
Zie: F.J.F. O s s i n g e r , Bibliotheca Augustiniana (Ingolst. en Augsb. 1768) 271:
W B o o n e n , Geschiedenis van Leuven (Leuven 1880).
ter Haar

[Crabeth, Adriaen Pietersz.]
CRABETH (Adriaen Pietersz.), zoon van C r e p e l P i e t e r of P i e t e r C r e p e l ,
‘glaesmaecker’ te Gouda. Adriaen P. en zijn hierna volgende broeders veranderden
den naam Crepel, eigenlijk een bijnaam (kreupel), in Crabeth. Van hem is bekend,
dat hij een leerling was van den schilder Swart Jan of Jan Swart van Groningen,
die omstreeks 1522 gedurende eenige jaren in Gouda woonde. Waarschijnlijk op
een kunstreis is hij, vóór 17 Mei 1553, te Autun in Frankrijk gestorven. ‘'t Welck
syner Consten halven te jammeren was’, zegt van Mander.
Zie: v. M a n d e r (1617) 148 v.; Obreen's Archief IV, 274, VI. 279.
Huges

[Crabeth, Dirck Pieters en Wouter Pieters]
CRABETH (Dirck Pieters en Wouter Pieters), zoons van P i e t e r C r e p e l . Deze
beiden brandschilderden de beroemde glazen in de St. Janskerk te Gouda. Van
hun leven is weinig met zekerheid te zeggen. Dirck Pieters ‘glazescryver’ woonde
op de Gouwe tegenover de Turfbrug en overleed in November 1574 (begr. i.d.w.
van 7-14 Nov.), Wouter Pieters stierf in zijn woning achter de Vischmarkt N.Z. in
September 1589 (begr. 16 Sept.). De laatste was getrouwd met N e e l t j e G o v e r t s
v a n P r o y e n , dochter van G o v e r t J a n s v a n P r o y e n , pachter van den
koornaccijns, en C l a r a D i r c x s d e V r i j e . Behalve als glasschrijver is W.C.,
blijkens de stadsrekeningen, ook opgetreden als kaartteekenaar. Hij heeft in 1576,
in opdracht van kasteel en burgemeesters, een plattegrond van Gouda geteekend.
Het was na den brand van Januari 1552, die in de St. Janskerk hevige verwoesting
aanrichtte, dat de beide Crabeth's hun talenten als glasschrijvers konden ontvouwen.
Toen werden ze aan het werk gezet om de geschilderde glazen, waarop de stad
reeds trotsch ging maar die nu door den vuurgloed waren gesprongen, door andere
te vervangen. Ze werden daarbij begunstigd door hooge beschermers, die de stad
Gouda in haar groot verlies te hulp kwamen. Dirck Crabeth zelf reisde, in Oct. 1553,
met burgemeester Martensz. naar Utrecht om hier, zooals later bleek niet zonder
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succes, de kerkelijke overheid tot schenking van glazen over te halen. Dertien ramen
getuigen nog heden van de kunst der gebroeders. Negen daarvan zijn door Dirck
C. geschilderd. Het zijn: 1 (glas 15) Christus' doop in den Jordaan, geschonken
door den bisschop van Utrecht, George van Egmond, in 1555, 2 (gl. 16) Christus'
eerste prediking, gesch. door Cornelis van Myrop, proost, aartsdiaken van Utrecht
en kanunnik van St. Salvator of Oudmunster, in 1556, 3 (gl. 18) Christus,
antwoordende aan de discipelen van Johannes, gesch. door Gerrit Hey Gerritsz,
diens huisvrouw Margaretha Hendriks, Frederik Ariensz en de dochter van F.A.,
voorname inwoners van Gouda, in 1556, 4 (gl. 14) De prediking van Johannes den
Dooper aan den Jordaan. gesch. door den bisschop van Luik, Robert van Bergen,
in 1557, 5 (gl. 7) Salomo's inwijding van den tempel te Jeruzalem (bovenste perk)
en Het avondmaal van Christus met zijn discipelen (onderste perk), gesch. door
koning Filips II in 1557, 6 (gl. 24) Philippus, binnen Samaria wonderen doende,
gesch. door Filips van Ligne, burggraaf van Leiden, in 1559, 7 (gl. 22) Christus,
drijvende de koopers en verkoopers uit den tempel, gesch. door prins Willem van
Oranje in 1567, 8 (gl. 6) De belegering van Bethulia en de onthoofding van
Holofernes, gesch. door Johan van Baden, hertog van Aarschot, in 1571, 9 (gl. 30)
Jonas, komende uit den walvisch, gesch. door het gilde van de vischverkoopers.
Wouter Crabeth vervaardigde de volgende glazen: 1 (gl. 5) De koningin van Scheba
voor Salomo's troon, gesch. door de abdis van het klooster Rijnsburg, Gabriele van
Boetzelaar, in 1561, 2 (gl. 23) De offerande van den profeet Elia (bovenste perk)
en Christus, wasschende de voeten zijner apostelen (onderste perk), gesch. door
de landvoogdes Margaretha van Parma in 1562, 3 (gl. 12) Christus' geboorte, gesch.
door het college der kanunniken van St. Salvator te Utrecht in 1564, 4 (gl. 8) De
kerkroover Heliodorus, door de engelen gestraft, gesch. door hertog Erik van
Brunswijk, heer van Woerden, in 1566.
Dirck C. muntte uit in kracht van kleuren, Wouter C. overtrof zijn broeder in
scherpheid van teekening en helderheid van voorstelling. ‘'t Geen Dirck doet door
sijne diepzels, werkt Wouter uit door sijne hoogzels.’ Welke belooning de Crabeth's
voor hun werk ontvingen kan men afleiden uit de, bewaard gebleven, kwitantie van
Wouter C. voor het glas, geschonken door de landvoogdes Margaretha van Parma.
Voor dit glas, groot acht honderd, vijf en een halve voet, ontving de schilder vier
honderd twee en twintig gulden en acht en tachtig cent, zijnde voor elke voet tien
en een halve stuiver Verschillende cartons der glasschilderingen berusten in de
kerkmeesterskamer. Hier bevinden zich ook de in olieverf geschilderde portretten
der beide broeders. In 1761 werden deze beeltenissen door den laatsten mannelijken
afstammeling van het geslacht Crabeth, Reinier Crabeth, oud-burgemeester van
Gouda, aan de kerkmeesters der St. Janskerk ter gedachtenis geschonken. Te
voren (in 1660) had de plaatsnijder Reynier van Persijn, door zijn huwelijk aan de
familie C. verwant, ze in koper gesneden. (Een voorbeeld, gevolgd door H. Bary).
Deze gravuren van Persijn, overeenkomend met de beide olieverfschilderijen zijn
weergegeven in Houbraken's Groote Schouburgh. Joost van den Vondel voorzag
ze van bijschriften. Het geslachtswapen der Crabeth's was een blauw schild met
drie gouden hanepooten.
Zie: W a l v i s II, 60; H o u b r a k e n I, 26;
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d e L a n g e v a n W i j n g a e r d e n , De Goudsche glazen; Obreen's Archief IV,
274, VI; 279; Cat. sted. mus. Gouda no. 13; Rekeningen der St. Janskerk; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Huges

[Crabeth, Wouter Pieters]
CRABETH (Wouter Pieters), overl. in Juni 1644 (begr. in de St. Janskerk te Gouda,
27 Juni), kleinzoon van den glasschilder W.P.C. (zie voorg. artikel), zoon van P i e t e r
W o u t e r s C r a b e t h en M a r r i t g e n J a n H u y g e n d e J o n g e . Hij trouwde
3 Sept. 1628 met A d r i a n a G e r r i t s V r o e s e n . Beëedigd als schutter 27 Juli
1626. Capiteyn bij de schut terij 1628, 1636-38, 1640, 1641, 1644, ook
quartiermeester 1636-39.
Wouter Crabeth wordt genoemd een der beste leerlingen van den schilder Cornelis
Ketel. Voor zijn kunst bezocht hij Frankrijk en Italië; hij oefende zich vooral te Rome.
Eerst na dertienjarige afwezigheid keerde hij in Gouda terug. Hier vervaardigde hij
o.a. een altaarstuk, een Maria Hemelvaart. Zijn laatste groote stuk, anno 1644, was
een uitbeelding van den krijgs (schutters)raad te Gouda, vroeger op de zaal in de
St. Joris Doelen, nu in het goudsche museum van oudheden. Voor dit werk werd
aan Cr. 400 gulden toegezegd.
Zie: W a l v i s I, 334; Obreen's Archief IV, 274, VI, 279; Cat. sted. mus. Gouda
no. 221; Rekeningen der St. Janskerk; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce.
Huges

[Craenhals van Hottinga, Sebastiaen]
CRAENHALS VAN HOTTINGA (Sebastiaen) werd in 1565 dijkgraaf der Uitwaterende
Sluizen van Kennemerland en Westfriesland, doch in 1574, omdat hij de spaansche
zijde hield, vervangen door jhr. Floris van Jutphaas. In 1566 baljuw van Bergen
zijnde en daar wonende, nam hij deel aan het Verbond der edelen. Als baljuw deed
hij een wagenweg naar Alkmaar aanleggen in de door Hendrik van Brederode
drooggemaakte Bergermeer, en daarin maken 9 of 10 bruggen, van welke hij de
kosten wilde omslaan voor ⅓ over 500 morgen nieuwe landen en voor ⅔ over 150
morgen oude landen, waarop de eigenaars der laatste, die niet in de uitgaaf bewilligd
hadden, 28 Januari 1569 besloten in verzet te komen, maar bij uitspraak der Heeren
van de Rekening van 24 Maart niet schijnen geslaagd te zijn. Toen don Frederik
van Toledo er over dacht het beleg van Alkmaar wegens het openen der sluizen op
te breken, trachtten C. en Thomas Bartholomeusz. te vergeefs hem gerust te stellen
en van zijn voornemen af te brengen. Nog tijdens Haarlem in de macht der
Spanjaarden was, werd hij daar schout. Toen of al eerder schonk hij aan de Groote
kerk een glasraam, voorstellende de Drievuldigheid en hem en zijne vrouw knielende.
Hij bezat te Heiloo goederen in erfpacht, welke hij naliet te betalen en waarvan hij
weigerde te zijnen huize. W.Z. der Begijnenstraat, constitutiebrieven aan het
domkapittel over te leveren; 9 Febr. 1575 kwam hij daarmede overeen om de kwestie
ter beslissing op te dragen aan den bisschoppelijken raad dr. Anthonis v. Kuyck,
den schepen Pieter Hals en de oud-burgemeesters Jan van Zuren en Dirck de Vries.
16 Jan. 1577 werden hij en burgemeester Gisbert van Nesse gemachtigd om,
vergezeld van den bisschop van Mierlo, met den Prins van Oranje en de Staten van
Holland en Zeeland te gaan handelen over den terugkeer der stad onder 's Prinsen
gezag, waartoe het verdrag 6 dagen later geteekend werd. In hetzelfde jaar droegen
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bewoners kwelden; 30 Juli met 12 man uit Haarlem getrokken, kwam hij tegen den
avond op zijne hofstede te Bergen. Den volgenden morgen deed hij een tocht naar
Schoorl, verscheidene soldaten vermanende naar hunne garnizoenen terug te
keeren en den huislieden geen leed te doen; maar 's middags aan tafel zittende,
werden hij en zijne mannen overvallen door een tierende en moordlustige bende
van 80 soldaten. Hij trachtte het huis door de achterdeur te ontvluchten, maar werd
achterhaald en met een 30-tal steken afgemaakt. Zijn lijk werd naar Haarlem
vervoerd. Zijne weduwe, die met het gezin een deftig huis aan de Smeestraat bij
de Markt bewoonde, moest zich vervolgens in een gering huisje behelpen. Eene
dochter, M a r i a , stierf als klopje 26 Maart 1640, 66 jaren oud.
Zie: B e e l d s n i j d e r , Verbond en smeekschriften der edelen, 69; aldaar
verkeerdelijk Christiaen C.; B o r , Nederl. Oorlogen, 6e en 10e boek (Amst. 1679),
I, 455, 756; S c h r e v e l i u s , Harlemias (Haarl. 1754), 358; Bijdragen bisdom
Haarlem I, 19, 75; X, 304; XVII, 266; XX, 399.
Bruinvis

[Crane, Martinus Isaäc de]
CRANE (Martinus Isaäc d e ), rector van de latijnsche scholen te Hoorn, waar hij 7
Nov. 1803 overl. Hij was een zoon van J o h a n W i l l e m d e C r a n e , predikant
te Kuilenburg, en C o r n e l i a B u y s , werd in 1748 te Leiden als jur. stud.
ingeschreven en in 1753 tot conrector der lat. school te Kuilenburg benoemd, van
waar hij twee jaar later in gelijke betrekking naar Hoorn vertrok. 10 Sept. 1755
aanvaardde hij hier zijn ambt met een oratie: De ortu et progressu cultae Latinitatis.
In 1766 werd hij tot rector van de lat. scholen ald. benoemd.
De Crane was lid van het kunst- en letterlievend genootschap ‘Magna molimur
parvi’, in 1759 te Hoorn opgericht, en van de in 1766 ten deele hieruit ontstane
‘Maatschappij der Ned. Letterkunde’ te Leiden (de beide andere letterlievende
gezelschappen, waaruit deze Maatschappij ontstond, waren: ‘Minima Crescunt’ te
Leiden en ‘Dulces aute omnia Musae’ te Utrecht). In de Proeve van Mengelpoëzy,
in 1763 door eerstgenoemd genootschap uitgegeven, komen niet minder dan zeven
stukken van de Crane's hand voor. Verder vertaalde hij uit het Fransch een treurspel
De belegering van Calais (1766) en schreef hij een lofdicht op de Allervroegste
vaderlandsche oudheden van den heer Bent, dat intusschen van geen bijzondere
waarde schijnt te zijn.
In 1756 was de C. getrouwd met zijn nicht C l a a s j e v a n B e e k , die tot een
zeer oude hoornsche familie behoorde.
Zie: Hand. Letterk. 1804, 3, en A. T e l t i n g , Het leven van Johan Willem de
Crane, in De Vrije Fries VII, Nieuwe Serie I (1856), 112, 113 en 154.
Zuidema

[Crellius, Johannes]
CRELLIUS (Johannes), verkreeg te Middelburg als ondermeester aan de latijnsche
school onder het rectoraat van Jac. Gruterus salaris over 9 maanden, verschenen
6 Juni 1604. Wellicht is hij dezelfde als zijn naamgenoot (ook Q u e r e l l i u s
genoemd) van Culenborch, die als opvolger van Philips Lasson (II kol. 787) 7 Sept.
1606 werd aangenomen als rector der lat. school te Brielle om zich 1 Jan. 1607 met
zijne familie daarheen te transporteeren. Gelet op den toestand der school werd 6
Jan. 1609 zijn ontslag in bedenking gehouden; hij verzocht het zelf 13 Mei 1609 om
zich naar elders te begeven en werd opgevolgd door Fr. Villerius.
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van
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Middelburg V (ald. 1899) 86 en V o e g l e r , Gesch. van het middelb. gymnasium
(ald. 1894) 67.
de Waard

[Cressant, Jacobus Andreas]
CRESSANT (Jacobus Andreas), vermoedelijk een zoon van den volgende, overl.
te Alkmaar 29 Oct. 1819, oud 51 jaren. Hij was een weinig ontwikkeld man, die zich
moeilijk uitte en in bekrompen omstandigheden verkeerde. Van 1786 tot zijn dood
heeft hij zich beijverd, om in zijn woonstad allerlei openbare en particuliere gebouwen
in kleuren af te teekenen, uiterst getrouw, meestal tamelijk onbeholpen, enkele
malen meer gelukkig. De stedelijke Prentverzameling dankt zijn ijver een aantal
nummers, van waarde voor de topografie der stad.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905) 10.
Bruinvis

[Cressant, Jacobus Mattheus]
CRESSANT (Jacobus Mattheus), geb. te Utrecht 1732 of 1733, overl. te Amsterdam,
zijne nabestaanden aldaar bezoekende, 3 Sept. 1794, zoon van den bekwamen
beeldhouwer J a c o b C. Ook hij beoefende het vaderlijk vak, waarvan getuigen de
Delftsche Poort te Rotterdam, het tuighuis te Delft en de duikersluis te Zaandam,
waarvoor hij in 1778 het beeldhouwwerk vervaardigde, toen te Amsterdam wonende.
Van Delft te Alkmaar gekomen, waar hij zijne laatste levensjaren doorbracht, was
hij in 1780 en 81 behulpzaam aan de herstelling van het orgel der Groote kerk (wat
het beeld- en snijwerk betreft), vervaardigde hij in 1783 een nieuw trompetterbeeldje
voor den Waagtoren, en sedert ook een communiebank in de S. Dominicuskerk.
De fraaie predikstoel in de r.k. kerk te Overveen behoort mede tot zijne kunstwerken.
Zie: I m m e r z e e l , I, 158; B. v a n G e u n s , Beschrijving van Zaandam (Amst.
1842) 170; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 10; Oud-Holland 1909,
116.
Bruinvis

[Crocus, Cornelius Petri]
CROCUS (Cornelius Petri), C r o o c k , geb. te Amsterdam omstr. 1500, gest. te
Rome 1 Oct. 1550. Zijn hoogere studiën volbracht hij aan de universiteit van Leuven
en werd daarna, waarschijnlijk door den bisschop van Rochester, John Fisher, tot
priester gewijd. Sinds dien (1528-1549) wijdde zich Cr. onafgebroken als gymnasiarch
aan de klassieke vorming der amsterdamsche jeugd, te wier behoeve hij, die om
zijn zuiver latijn door Erasmus werd geprezen, eenige tooneelstukken schreef.
Omdat de luthersche leer meer en meer in Amsterdam doordrong, tegelijk met die
der Wederdoopers, bestreed hij de nieuwe leer van Luther in zijn werk: De Fide et
Operibus (1531), die der Wederdoopers in zijn: Dissertatio cum Anabaptistis. Om
de verflauwde katholieken tot nieuwen geloofsijver op te wekken verscheen zijn
verhandeling over de kerk en haar gezag: de Vera Ecclesia. Dit laatste werk is het
beste, dat van zijn hand verscheen. Het merkwaardigste echter, dat hem geheel
als onderwijzer doet kennen, is Colloquiorum puerilium formulae ex optimis quibusque
auctoribus coactae (Antv. 1536). Vermoedelijk bestaat hiervan slechts één
exemplaar, berustend bij den heer Sterck te Haarlem. Zijn geschrift over de kerk,
dat getuigt van zijn uitgebreide schriftuurkennis, ook van den griekschen en
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hebreeuwschen tekst, van zijn groote vertrouwdheid met de kerkvaders en de
kerkelijke geschiedenis, van zijn toeleg om ook van de geschriften zijner tijdgenooten
kennis te nemen, verschafte hem een beroep naar Coïmbra als hoogleeraar. Uit
gehechtheid nochtans aan zijn moeder en zijn eenmaal aangenomen werkkring,
sloeg Cr. bescheiden dit vereerend aanbod af.
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Toen echter eenige jaren later zijn moeder overleed en hij oneenigheid kreeg met
de stedelijke regeering, besloot hij zijn ambt neer te leggen en aan zijn voornemen.
om zich aan te sluiten bij de opkomende Societeit van Jezus, gevolg te geven. Te
voet ondernam hij over Leuven, waar hij vele vrienden telde, en over Parijs, waar
men hem eenige maanden rust aanried, in het heete jaargetij den tocht naar Rome.
Hier werd hij door den stichter der Orde zelf, Ignatius van Loyola, in de Societeit
opgenomen. Maar de ijverige priester had te veel van zijn krachten gevergd en
overleed reeds na weinige weken. Op welk een hooge waarde zijn persoonlijkheid
door de Jezuïeten geschat werd, blijkt uit zijn doodsbericht, naar verschillende
Jezuïetenhuizen gezonden en uit de brieven, door anderen aan zijn nagedachtenis
gewijd. Nicolaas Cannius, zijn vriend en gewezen schrijver van Erasmus, heeft zijn
leven beschreven, welk levensbericht, volgens Pieter Opmeer, verloren is gegaan.
Zijn voornaamste werken zijn door pater A. Schott in 1612 uitgegeven.
Zie: H. A l l a r d , Mr. Corn. P. Crocus in Het Jaarboekje van J.A. Alberdingk Thijm
1892; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus II (Bruxellis 1891)
1660, die melding maakt nòch van de Colloquiorum puerilium formulae, nòch van
Joseph, comoedia, welke minstens 5 uitgaven beleefde; Monumenta Historica
Societatis Jesu (Matriti 1894), Chronicon Societatis Jesu II, 92; Epistoltae Mixae II,
426-427, 545; Litterae Quadrimestres I, 197, 207, 215, 684.
Derks

[Croiset, Arnoldus]
CROISET (Arnoldus), geb. 8 Aug. 1753 te 's Hertogenbosch, overl. 10 Dec. 1838
te Maastricht. Zoon van den kolonel J e a n L o u i s en van J o h a n n a M a r i a
G r o e n e n v e l d . In 1766 trad hij in dienst als cadet der infanterie en werd in 1768
aangesteld tot buitengewoon-ingenieur. Hij doorliep verder alle rangen en werd in
1795 luitenant-kolonel-directeur bij het korps Ingenieurs en in 1797 kolonel. In 1806
aangesteld tot Staatsraad in buitengewonen dienst voor de afdeeling Oorlog. In
1807 werd hij bevorderd tot generaalmajoor. Na de inlijving trad C. in franschen
dienst als brigade-generaal, tevens inspecteur, en werd 21 Sept. 1810 benoemd
tot lid van het Comité-Centraal der Fortificatiën van het Keizerrijk.
Na het herstel der onafhankelijkheid werd hij door zijn vriend Krayenhoff benoemd
tot directeur in de Vijfde directie van Fortificatiën. In 1826 tot generaal bevorderd,
heeft hij zich in zijn werkkring onderscheiden door bekwaamheid, ijver en
nauwgezette plichtsbetrachting. Bij het uitbreken der belgische onlusten werd hij,
23 Dec. 1830, op non-activiteit gesteld en daarna, na twee-enzestigjarigen
officiersdienst, gepensionneerd. C. was ridder van de Militaire Willemsorde 3e klasse.
16 Maart 1784 was hij gehuwd met S a r a C o r n e l i a v a n B e a u m o n t .
Eysten

[Crom, Thomas]
CROM (Thomas), geb. te Brussel 19 Maart 1601, Jezuïet 16 Sept. 1618, priester
1632, gest. 26 Oct. 1676 te Brussel. Van 1642-1649 was hij aalmoezenier op de
vloot der Duinkerkers, daarna werd hij aangesteld als kapelaan van den spaanschen
gezant bij de Staten, Antonie Brun. Aldus was hij de eerste Jezuïet, die zich, onder
bescherming van Spanje, op de plaats vestigde, waar in de 19de eeuw de
parochiekerk der Jezuïeten, de St. Theresia, te 's Gravenhage is ontstaan. Cr. deed
de koninklijke kapel ook openstellen voor de katholieke Hagenaars, die alzoo
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beveiligd waren tegen een overval der magistraat. Maar in 1653 vermaanden H.G.M.,
bij monde
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van Jan de Witt, de ‘uitheemsche ministers’, om ‘binnen hare respectieve huizen
geen sermoenen of andere geestelijke diensten te laten verrichten dan in haar eigen
taal,’ terwijl tegelijkertijd de ingezetenen van het raadhuis af nogmaals herinnerd
werden aan de straffen, die beloopen werden wegens het bijwonen van dergelijke
vergaderingen. Vijf maanden lang betrachtte nu Cr. de voorzichtigheid, maar daarna
ging alles weer den ouden gang. Cr. bezocht ook de omliggende plaatsen, o.a.
Schagen. De spaansche gezant verzette zich tegen het vertrek van Cr., toen deze
benoemd was tot rector te Gent, zoodat Cr. eerst met diens dood (1654) de vrijheid
tot vertrek verkreeg. Maar Cr. bleef nog tot 1655, om met voorbeeldelooze opoffering
de pestlijders bij te staan, en de kapel voor het publiek open te houden. Daarna
nam hij zijn intrek bij de Jezuïeten, die in de Nobelstraat woonden, en vertrok vandaar
nog in 1655 naar Aalst, waar hij rector werd en vervolgens naar Halle in dezelfde
functie. Zijn laatste jaren sleet hij te Brussel.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht III, 60; XI, 101; P.G. B o n g a e r t s , De St. Theresiakerk
('s Gravenhage 1866) 23, 24.
Derks

[Croock, Joannes]
CROOCK (Joannes), Cisterciënser, geb. 1530, overl. te Wouw 21 Febr. 1576, sprak
1550 in de abdij St. Bernard aan de Schelde zijne kloostergeloften uit. Hij was
gedurende eenigen tijd biechtvader in de abdij van Roosendaal. De abt van Villers
stelde hem aan het hoofd der abdij St. Bernard, 1567, waar wegens de incorporatie
der abdij aan het bisdom geen abten meer gekozen, maar slechts priors aangesteld
werden. In Sept. 1571 werd hij tot pastoor in Wouw benoemd.
De abdij St. Bernard bewaart zijn portret, doch waarschijnlijk eerst later
geschilderd.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXII (1890) 93 en v.v.; B. v a n D o n i n c k ,
Obituarium Loci S. Bernardi (Lérins 1901) 29; G. J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum
O. Cist. IX, 73; K r ü g e r , Gesch. Bisdom Breda IV, 311.
Fruytier

[Crusius, Georgius Conradus]
CRUSIUS (Georgius Conradus), geb. te Zutphen in 1644, overl. te Leiden 31 Maart
1676. Zijn vader B e r n a r d u s C r u s i u s was predikant te Zutphen. Zijn studie
ving hij aan te Harderwijk, waar hij 11 Mei 1659 als C r u c i u s werd ingeschreven,
zette hij voort te Utrecht en te Leiden en voltooide hij te Franeker door zijn promotie
tot doctor utriusque juris. Dadelijk daarna, in 1669, tot lector te Leiden benoemd,
volgde reeds in 1670 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de rechten aan de
hoogeschool aldaar. Ten gevolge van te weinig lichaamsbeweging en te veel studie
overl. hij op zeer jeugdigen leeftijd. Scherpzinnig geleerde, wijdde hij zijn studie aan
de historia externa van het Corpus Juris. Daaraan is te danken zijn verhandeling:
Ex variis observationibus quae ad Jus Civile pertinent, Diatribe I ex Juliani Libro
XXX Digestorum. De scriptura et sententia cap. XL. Si paterfamilias II De heredibus
instituendis (Lugd. Bat. 1669). Mede door de zorgen van Gerard Noodt en Antonius
Schultingh verscheen later uit zijn nalatenschap zijn Dissertatio ad constitutionem
Divi Marci, de Curatoribus minorum quinque et viginti annis (Lugd. Bat. 1712). Zie
ook E v . O t t o , Thesaurus, I, 661 vlgg.
Zie: J.F. B ö c k e l m a n n , Laudatio funebris... G.C. Crusii (L.B. 1676) (Pamflet
Knuttel no. 11423); S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogesch., II, T. en B., 148.
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[Cruyt, Marcus]
CRUYT (Marcus), overl. 12 Febr. 1536 in de abdij St. Bernard, O. Cist. De plaats
of het jaar zijner geboorte zijn niet bekend. Waarschijnlijk was hij afkomstig uit het
land van Breda of Bergen op Zoom. Hij begaf zich in de abdij Sint Bernard aan de
Schelde en werd eenige jaren na zijne professie gezonden naar het college der
cistercienserorde te Parijs. Ontboden op het generaal kapittel te Citeaux om openlijk
eenige theses voor te dragen, wist hij tevens bij de verzamelde abten op schitterende
wijze de belangen zijner abdij te verdedigen tegen het eigenmachtig en willekeurig
optreden van den onwaardigen vaderabt van Villers, Joh. Regnault.
Door eene bul van 6 Id. Jul. 1517 beval Paus Leo X hem als toekomstig abt aan,
waarna hij aangesteld werd als coadjutor van den abt Petrus Cops. 13 Jul. 1518
behaalde Cruyt den graad van licentiaat in de godgeleerdheid te Leuven. Na den
dood van abt P. Cops, 11 Sept. 1518, kreeg hij zijne brieven van benoeming door
den keizer. Hij was de eerste abt der S. Bernardsabdij, die alzoo aan het bestuur
kwam. Bovendien werd hij 1519 aangesteld als vicaris-generaal der
cistercienserkloosters in de Nederlanden. Met toestemming van den generaal-abt
van Citeaux wendde hij alle pogingen aan om de cistercienserkloosters Gallilea te
Monnikendam en Hemelspoort te Heemstede te vereenigen. Zij konden wegens de
kleine inkomsten niet met een voldoend aantal kloosterlingen tot eer der orde
zelfstandig bestaan. De prior van Warmond, O. Cist., bewerkte echter, dat zijne
volmachten werden herroepen. Abt Cruyt wierp vertoornd de brieven van volmacht
in bijzijn van den generaal-abt van Citeaux in het vuur. Beter slaagde hij in de abdij
Loosduinen, waar een langdurig geschil bestond tusschen de kloosterlingen en den
biechtvader. Hij deed den biechtvader vertrekken, herstelde den vrede, bracht orde
in het klooster en benoemde een monnik zijner abdij tot biechtvader. Loosduinen
bleef tot zijn ondergang onder het toezicht van den abt van Sint Bernard. Abt Marcus
Cruyt, bekend om zijne welsprekendheid, werd door keizer Karel V 1521 belast met
eene zending naar het deensche hof. Hij volbracht zijne opdracht tot groote
voldoening van den keizer. Hetzelfde jaar erkende het generaal kapittel der orde
de nieuwe vrouwenabdij Vinea te Leuven, voornamelijk door hem gesticht en begiftigd
door den burgemeester der stad, Walter van den Tympel, Mei 1519. Het generaal
kapittel bevestigde hem en zijne opvolgers als bestuurders dezer nieuwe stichting
1521. 17 Nov. 1531 stond de keizer hem toe vier coadjuteurs te benoemen, opdat
uit deze vier zijn opvolger zou gekozen worden.
Het prachtige portret van Marcus Cruyt geschilderd door Quinten Metsys verdween
tijdens de fransche revolutie. In de abdij S. Bernard bewaart men een groep der
abten, geschilderd omstreeks 1670 naar de reeks der geschilderde portretten,
waarop ook Cruyt voorkomt.
Zie: J o n g e l i n u s , Notitia Abbatiarum O. Cist. (Col. Agr. 1640) IX, 69-70; E.
v a n E v e n , Louvain dans le passé et dans le présent (Louv. 1895) 521; H. d e
J o n g h e , L'ancienne faculté de théologie de Louvain (Louv. 1911) 43; Gallia Christ.
V, 86, 145; A. S a n d e r u s , Chorograph. sacr. Brabantiae (ed. 1726) I, 468, 495;
Bijdragen gesch. hertogd. Brabant V, (1906) 80; Archief abdij St. Bernard.
Fruytier

[Cuyck, Valerius a]
CUYCK (Valerius a), zoon van J o h a n n e s v a n C., geb. 5 Aug. 1536, was doctor
in de beide rechten, werd 9 Juni 1565 tot een prebende in het utrechtsch domkapittel,
10 Juni 1569 tot
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alle capitulaire rechten en 20 Juli 1570 tot een supplementum toegelaten. Tijdens
de godsdienstwoelingen verliet hij Utrecht, werd in 1580 ingedaagd, kwam daarna
te Rome en werd daar 13 Dec. 1586 als lid van Sa. Marja dell' Anima ingeschreven.
Hij komt het laatst op de presentielijst dier broederschap voor 17 Dec. 1592.
Zie: Kroniek Hist. Gen. XXI (1865) 543; G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië
(R. Gesch. Publ. kl. serie 12) 562 en 679; hs. van W. B r o c k op het rijksarchief te
Utrecht (Dom 1355).
van Kuyk

[Cuylenburch, Roelof van]
CUYLENBURCH (Roelof v a n ), stempelsnijder te Utrecht. Vervaardigde in 1636
een penning op de promotie met den kap te Utrecht (v. L o o n II, 235, 1), die in
1649 vervangen werd door den eveneens door hem vervaardigden penning, bij v.
L o o n II, 235, 2 afgebeeld; verder een schutterswijnpenning van Utrecht van 1661.
Zie: K r a m m I, 303; Cat. Museum van Oudheden te Utrecht Nos. 1523, 1661;
Obreen's Archief II, 260, 261, 262, 267.
van Kerkwijk

[Cuynretorff, Gheert ook Cunertorff]
CUYNRETORFF (Gheert) (ook C u n e r t o r f f ), was de oudste zoon van H e r m a n
C. en G e e r t r u y t W e n e m e r s en in 1515 priester en vicaris te Kampen, doctor
in de geestelijke rechten en in 1524 kanunnik der St. Janskerk en officiaal te Utrecht
(overl. 1545). In gezelschap van Peter van Aenholt, prior in Woudsend (Fr.) en Edo
Romkes, burgemeester te Sneek, ondernam hij, van Kampen uit, 17 Maart 1520,
een reis naar het Heilige Land over Deventer, Keulen, Mainz, Worms, Spiers,
Zwaben, Tyrol, Padua en Venetië, verder over zee via de Jonische eilanden
Griekenland, Rhodos en Cyprus naar Jaffa, waar zij 16
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Aug. aankwamen en vanwaar zij het Heilige Land doorkruisten, om 17 Sept. vandaar
langs denzelfden weg terug te keeren. 5 Januari 1521 waren zij weder te Kampen,
waar G.C.'s reisbeschrijving in 1551 het licht zag. Hij behoorde tot een kamper
patricische familie (die later een handelshuis te Lissabon vestigde) en was blijkbaar
een welopgevoed geleerde, die behalve zijn moedertaal Fransch en Latijn sprak;
al hechtte hij, evenals zijn tijdgenooten, veel waarde aan sprookjes en
wonderverhalen, een practische zin kan hem niet worden ontzegd, zoodat zijn boek
menige belangwekkende bijzonderheid bevat.
Zie: Jerusalem's Reyse, soe in verganghen jaren gheschiedt is dorch G.C. enz.
Geprent te Campen in de broederstrate bij mij Peter Warnersen wonende in den
Witten Valck (12o. 240 blz.; een ex. in de Kon. Bibl.); N a n n i n g a U i t t e r d i j k ,
Iets over G.C. en zijne reis naar Jeruzalem in 1520 in Bijdragen tot de Geschiedenis
van Overijssel II, 93 (Zwolle 1875); d e z ., Een Kamper handelshuis te Lissabon
1572-1594, (Zwolle 1904). C.J. G o n n e t , De bedevaarten in den ouden tijd in Bijdr.
Gesch. Bisdom Haarlem Xl (1884).
Mulert

[Cuyper, Joannes]
CUYPER (Joannes), leekebroeder van St. Franciscus' Orde, Maastrichtenaar, gest.
6 Maart 1574. Hij werd uit geloofshaat op den weg van Diest naar Tessenderloo
vermoord.
Zie: T h i e l m a n s , Seraphische Historie (Loven 1628), Corollarium, 40; B o e n e r ,
Delineatio Historica (Antv. 1635), IX; R a y m a e k e r s , Het kerkelijk en liefdadig
Diest (Leuven 1870), 291.
Hesse
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D.
[Dadelbeek, Joannes Gerardus]
DADELBEEK (Joannes Gerardus), geb. te Utrecht 9 Mrt. 1758, overl. ald. 21 Aug.
1837. Hij was kapelaan te Utrecht (Cath.) pastoor te Slootdijk (Loenersloot) 1797,
te Utrecht (Cath.) van 1810 tot hij zijn ontslag nam in Oct. 1835. Hij was een man
van groote werkkracht en kunde, de steun van Neerlands kerk in moeilijke dagen.
Met J.G. Le Sage ten Broek e.a. was hij medeoprichter en de eerste voorzitter van
de ‘Roomsch Catholijke Maatschappij ter bevordering van godsdienstige wetenschap
en goede zeden voor het Koninkrijk der Nederlanden’. De steun en raadsman was
hij van den aartspriester G.v. Nooy bij de oprichting en instandhouding van het
Seminarie te Culemborg. Zijn portret werd te Utrecht uitgegeven in 1836.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. V, 205; De Godsdienst Vriend VI, 90-97; XXXI, 228; XXXIX,
139; A l b e r s , Herstel Hierarchie II, 34; N u y e n s , Gesch. tot op onze dagen I,
105, 108; A l l a r d , A.v. Gils 268; Alb. Thijm. Volksalm. 1889, 19-24; 1904, 129;
Cath. Nederl. Stemmen 1836; 1839, 80; Studien LXXVII, 54, 58; L.J.v.d. H e i j d e n ,
Het Kerspel Loenersloot 37-43.
van der Heijden

[Dahmen, Herman]
DAHMEN (Herman), geb. 26 Sept. 1755 te Sneek, overl. 31 Aug. 1830 te Rotterdam,
was de oudste zoon van W i l l e m D a h m e n , geb. in 1731 te Doesburg, overl. 11
Nov. 1780 te Harlingen, die eerst te Sneek daarna te Harl. als een uitstekend
muziekonderwijzer bekend stond, en van E l i -
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s a b e t h v a n G e r r i t s h e i m . Herman ontving les van zijn vader, wiens zes
zonen allen bekend zijn geworden als toonkunstenaars, en leerde den hoorn en de
viool bespelen. Eerst vestigde hij zich te Sneek, daarna te Amsterdam, waar hij in
het orkest van den hollandschen schouwburg en veelvuldig op concerten speelde.
In 1787 deed hij een kunstreis door Engeland, kwam in 1790 te Amsterdam terug,
doch ging in 1791 naar Duitschland, waar hij hoornist werd aan de vorstelijke kapel
te Steinfurt. In 1797 vestigde hij zich te Rotterdam en werd daar dirigent van de
concerten der vereenigingen ‘Doelen’ en ‘Gezelligheid’. Onder zijn leerlingen noemen
wij A. Bonn en W. Hutschenruyter. Als componist is van hem slechts in druk
verschenen een compositie voor twee violen. Hij huwde in 1786 te A'dam met A l i d a
v a n E c k , uit welk huwelijk vijf zonen geboren zijn, van wie 4 eveneens naam
gemaakt hebben in de muziekwereld, n.l. Willem (zie I kol. 674) en de drie volg.
Moquette

[Dahmen, Hermanus Jacobus]
DAHMEN (Hermanus Jacobus), zoon van den voorgaande, geb. te Rotterdam 9
Nov. 1805, een uitstekend violist en muziekonderwijzer. In 1825 vertrok hij als
concertmeester naar Utrecht en heeft deze betrekking bijna onafgebroken tot 1875
vervuld. In 1854 nam hij een werkzaam deel aan het muziekfeest te Rotterdam.
Moquette

[Dahmen, Johannes Arnoldus]
DAHMEN (Johannes Arnoldus), broeder van den voorgaande, geb. 9 Nov. 1805 te
Rot-
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terdam, overl. 5 Mei 1853 te 's Gravenhage, kreeg onderricht op den hoorn en
vestigde zich in 1825 te Utrecht, waar hij eerste hoornist werd. Hij trad op concerten
als solist op en beoefende tevens de viool. In 1827 werd hij leeraar aan de
muziekschool te 's Gravenhage en in 1829 lid der koninklijke kapel aldaar.
Moquette

[Dahmen, Johannes Cornelis]
DAHMEN (Johannes Cornelis), broeder van den voorgaande, geb. 9 Jan. 1801 te
Rotterdam, overl. 16 Febr. 1842 aldaar, bespeelde de viool, de fluit, de violoncel en
de guitaar. Zijn fluitspel vooral wordt geroemd. Als componist heeft hij slechts zeer
weinig nagelaten, o.a. een serenade voor fluit en guitaar. Hij huwde 13 Nov. 1822
te Rotterdam met A l e x a n d r i n e C a t h a r i n e v a n d e r L o o y H o u t h o f f .
Zie: M e l c h i o r , Woordenb. der Toonk., waar Hermanus Jacobus ten onrechte
Herman Johan heet en zijn geboortedatum in 1807 wordt gesteld; S i b m a c h e r
3

Z i j n e n , in Rott. in den loop der eeuwen III 14; Caecilia 1845, 139; V i o t t a , Onze
hedend. Toonkunstenaars; Ned. Muz. Tijdschrift IV (1842) 44.
Moquette

[Dam, Josephus van]
DAM (Josephus v a n ), geb. te Rotterdam 7 Sept. 1766, overl. te Alkmaar 12 Apr.
1843, was de zoon van H e r m a n u s v a n D a m en A n n a d e G r o o t .
Vermoedelijk verkreeg hij zijne bevoegdheid als heel- en vroedmeester te Amsterdam
ten minste hij werd 28 Dec. 1803, als zoodanig aldaar werkzaam, benoemd tot lector
in de ontleed-, heel- en verloskunde aan de school van het collegium
medico-pharmaceuticum en tot stadsvroedmeester te Alkmaar op eene jaarwedde
van ƒ 650. Aanvaarding 6 Febr. 1804.
3 Aug. 1826 werd hij bij de oprichting der klinische school te Alkmaar aangesteld
tot lector in dezelfde vakken, welke betrekking hij tot aan zijn dood waarnam.
Hij bezat eene goede verzameling anatomische praeparaten, die later in het
openbaar verkocht werd. Een fonds, door hem gesticht voor ondersteuning van
bepaalde personen, schijnt berekend te zijn geweest op een 40-jarig bestaan, want
zooveel tijd na zijn dood moest aan het R.-K. Weeshuis een legaat van ƒ 500 worden
uitgekeerd. Voor eene verhandeling getit.: Verzameling van waarnemingen wegens
de agteroverbuiging der zwangere baarmoeder, werd hem een zilveren medaille
toegewezen door het Genoots. t.b.d. heelk. te Amsterdam, zie Nieuwe Verhand. I
(1808) 1. In III (1822) 119 komt van hem voor: Bericht van eene voldragene vrucht,
welke drie jaren en circa 4 maanden in den moederlijken schoot gedragen zijnde
niet dan door de keizerlijke snede verlost konde worden.
Simon Thomas

[Damman, Adrianus]
DAMMAN (Adrianus), of D a m m a n t , heer van B i j s t e r v e l d , een heerlijkheid in
de omgeving van Axel, later ook ridder van F a i r h i l l , was afkomstig uit een
aanzienlijk Gentsch geslacht. Na eerst een tijdlang als praeceptor der zonen van
graaf Jan van Nassau werkzaam te zijn geweest, zag hij zich door de vervolging
genoopt te vluchten en de wijk naar Keulen te nemen. Vandaar werd hij in Aug.
1574 door den magistraat van Frankenthal in de Paltz aangezocht voor een
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benoeming als latijnsch schoolmeester te dier plaatse. Ofschoon hij blijkens een
notitie uit het eind van Sept. zich toen bereid verklaard had die benoeming op te
volgen, is er van haar aanvaarding toch niet gekomen, althans najaar 1575 en 1576
blijkt hij nog immer te Keulen te zijn; ook daar als schoolmeester en tevens als
ouderling bij de nederduitsche vluch-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

274
telingenkerk. In de notulen van dezen kerkeraad wordt hij 17 Mrt. 1577 het laatst
als aanwezig gemeld; vermoedelijk is hij kort daarop naar 't vaderland teruggekeerd,
in verband met de gunstige wending die de omstandigheden daar toen genomen
hadden. Niet onmogelijk ziet op dien tijd het bericht dat hij secretaris der 18-mannen
en stadscommissaris is geweest. Mrt. 1579 werd hij uit Gent naar Antwerpen
gezonden met een missie namens den prins van Oranje. Omstreeks 1580 vroegen
de bewoners van Axel en Axelambacht om in de vacature van het baljuwschap bij
hen het liefste Damman te committeeren. Maar aan dat verzoek is zeker niet voldaan,
want 27 Juni van dat jaar aanvaardde hij te Gent zijn taak als rector en leeraar in
de hoogste klasse van de latijnsche school, die daar naast de theologische faculteit
toen was opgericht geworden. In die betrekking heeft hij toen o.a. Cicero's Pro
Marcello en de Olynthische redevoeringen van Demosthenes gedoceerd. Na de
inneming van Gent door Parma, in 1584, verplicht geweest om die stad te verlaten,
schijnt hij naar Engeland gegaan te zijn. Ten minste van uit dat land kregen de
Burgemeesters van Leiden 25 Jan. 1586 bericht dat de curatoren van der Does en
Buys, behoudens hunne goedkeuring, tegen een traktement van ƒ 400. - met hem
waren geaccordeerd om ethica te doceeren. 31 Dec. 1586 en 24 Aug. 1587 kreeg
hij als blijk van tevredenheid een som van ƒ 100 als ‘vereering’. Inderdaad is hij toen
daarop ook twee jaar ongeveer te Leiden werkzaam geweest. Tot 10 Juli 1588.
Toen gaven hem curatoren en burgemeesters, bij zijn vertrek naar Duitschland, op
zijn verzoek ontslag. Tusschen dat oogenblik en het jaar 1594 verliezen we hem
dan uit het oog. In Jan. van het laatstgenoemde duikt hij echter weer op, als benoemd
ambassadeur der Staten-Generaal bij koning Jacobus VI van Schotland. Na op reis
naar zijn bestemming nog door Duinkerkers gevangen genomen te zijn geweest en
zelfs een drietal weken in hun stad te zijn opgesloten, kwam hij - bevrijd omdat hij
voorgaf onderwijzer van de zoons van den schotschen koning te zijn - eindelijk toch
goed en wel aan. Tot zijn dood, die zeker niet voor 1604 gevallen is, is hij daar toen
gebleven; behalve gezant naar 't schijnt op verzoek van George Buchanan ook nog
opvoeder van verschillende adellijke jongelui. Na den dood van zijn eerste vrouw,
een Hollandsche, trad hij nog in 't huwelijk met een verwante der Stuarts. Van de
zonen uit dat eerste huwelijk - in ± 1587 telde zijn gezin 13 personen - is de oudste,
T h e o p h i l u s , gehuwd geweest met een dochter van den heer v a n S w i e t e n
en als kapitein in staatschen dienst gesneuveld bij de verdediging van Hulst in 1594.
Wellicht was een der overige: Z e b e d e u s , van wien in 1590 een disputatie werd
gedrukt De Coena Domini, nadat hij als ‘Anglus’ 13 Juni 1586 te Leiden was
ingeschreven, en die in 1593 predikant werd te Westkapelle; althans in de
onderteekeningsakte der Classe Walcheren van de besluiten der Emder Synode
noemt hij zich eveneens: van B i j s t e r v e l t (J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der
Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766) 1991); tenzij deze Adrianus' broeder is
geweest. Als kenner der humaniora genoot Damman een goede reputatie. Bovendien
was hij een verdienstelijk dichter. Een aantal proeven van zijn talent zijn te vinden
in een werk van B e r l i c o m i u s , De Hierostichon sive carminum ex libris sacris et
ecclesiasticis, metaphrasi poetica concinnatorum Libri IX (1598).
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Voorts gaf hij: Carmen gratulatorium Francisco Andium Duci ad capiendum Flandriae
Comitatum accersito (Antw. 1582) en een schimpdicht op zekeren Goltzius, drukker
te Brugge. Terwijl ten slotte van hem nog genoemd wordt een vertaling van een
groot fransch heldendicht van G u i l . d e S a l u s t e d u B a r t a s , La sepmaine
ou création du monde (2e dr. Geneve 1608). Naamgenooten van dezen Damman
trof ik de volgende aan: G u n t h i e r of G o t h i e r A l d e g o n d e D a m m a n , geb.
te Gent, die - reeds gehuwd - omstreeks 1567 te Sandwich heeft vertoefd, sedert
Mei 1584 den dienst waarnam te Goes, 14 Oct. 1586 als eerste predikant werd
beroepen te Kloetinge, in het begin van 1587 vertrok naar Serooskerke op
Walcheren, waar hij in 1608 overleed (a b U t r e c h t D r e s s e l h u y s , De Herv.
Gemeente te Goes (Goes 1847) IX). Een zoon van Gothier was C o r n e l i s
D a m m a n , ook genoemd D a m m i s z e , geb. te Sandwich, als theologisch student
te Leiden ingeschreven 30 Sept. 1587, die met attestatie van Hulsterambacht en
de classis van Walcheren in Oct. 1596 predikant werd te Hekelingen, als weduwnaar
13 April 1597 te Middelburg ondertrouwde (getr. 4 Mei) met M a y k e n E l e b o u t ,
in Aug. 1597 predikant werd te Ouddorp en omstreeks 1600 veertien maanden den
dienst te Goedereede waarnam; hij werd in 1605 te Brugge gevangen genomen,
maar door bemiddeling van de Staten door uitwisseling weer vrij gemaakt. Beslist
contraremonstrant verkeerde hij omstreeks 1618, toen hij - tijdens de
Remonstrantsche woelingen te Goeree - daar voorging, zelfs in levensgevaar, naar
T r i g l a n d meedeelt. Sept of Oct. 1619 vertrok hij van Ouddorp als predikant naar
Oostvoorne. waar hij in 1627 overleed (zie Navorscher XLII (1892) 549, 911, XLIII
(1893) 113, 114; XLV (1895) 545, 546; XLVI (1896) 67, 69 en XLVIIl (1898) 116,
117). Een broeder van Cornelis was wel T o b i a s D a m m a n , die geboortig uit
Gent wordt genoemd, maar eveneens als afkomstig uit Sandwich 30 Sept. 1587 te
Leiden is ingeschreven; hij werd 8 Febr. 1593 als proponent beroepen naar
Oud-Vosmeer, 13 Febr. 1596 te Overzande en Driewegen, 8 Mrt. 1609 te
Nieuwerkerk op Duiveland, en 27 Nov. 1618 te Brielle, waar hij begin 1619 heenging
en in 1621 overleed; aan hem is het 1606 te Bergen op Zoom verschenen werk te
danken: Den staet der kercken, mitsgaders de regieringe .... der Pausen, ende oock
de .... geschiedenissen dewelcke onder alle .... vorsten .... over den aertbodem
gebeurt zïjn.... Door J a n C r e s p i n . Ende nu eerst van nieuws overgeset uit de
fransch. tale .... door T. D'A m m a n u m . (zie over hem: H.C. R o g g e . Beschrijvende
catalogus der pamflettenverzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te
Amsterdam St. II, afd. I, 12; Nehalennia, jaarboekje enz. I (Midd. 1849) 179;
Navorscher LIX (1910) 82-84). Waarschijnlijk was een zoon van hem, en denkelijk
hier en daar met hem verward: T o b i a s D a m m a n , geb. omstreeks 1599; hij
ontving 19 Juni 1619 van de brielsche magistraat eene vereering voor de dedicatie
zijner (vermoedelijk te Franeker) gehouden Theses (Navorscher XLIV (1894) 137),
werd als ‘Zelandus’ 11 Oct. 1619 te Leiden ingeschreven als stud. theol., hield daar
onder Joh. Polyander van Kerkhoven in 1620 eene Disp. de Sacro-sancta trinitate
(herdrukt in de Synopsis purioris theologiae per I o h a n n e m P o l y a n d r u m etc.
(Lugd. Bat. 1625) ), werd als proponent in 1621 predikant te Zonnemaire, in 1624
te Oosterland en in 1638 te Zierikzee,
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waar hij in 1640 overleed. Is de genoemde Gothier misschien een zoon geweest
van een zekeren W i l l e m D a m m a n , een tot de reformatie overgegaan priester
uit de diocese Yperen, die na zijn overgang naar Frankfort vluchtte? Weergekeerd
naar Vlaanderen werd deze predikant te Hondschoote en als zoodanig 22 Febr.
1562 gevangen en opgesloten in de gevangenis van den bisschop van Yperen.
Reeds voor 12 Mei werd hij evenwel door eenige uit Engeland overgekomen
ballingen, die ‘onder 't dexel van graen ofte naer te willen coopen’, binnen wisten
te dringen, uit zijn kerker verlost. Waarop hij mee de wijk nam naar Engeland. In
1570 maakte hij deel uit van den kerkeraad der vluchtelingengemeente te Sandwich.
Zijn vader heette C h r i s t i a a n , zijn vrouw C l a i r e , zijn broeder G h i s l a i n , een
tegelijk met hem gevangen gehouden en naar het schijnt tot de roomsche Kerk
teruggekeerde zuster: J a n n e k e n . Daar deze Willem dichter was en bij zijn verhoor
voor de overheid in 1562 eenigszins gematigdheid werd betracht ‘au regard de la
qualité de la personne’ is het waarschijnlijk dat hij verwant is geweest aan Adrianus
en dezelfde W i l l i a m D a m a n was van wien vermeld wordt dat hij aandeel heeft
gehad in de engelsche psalmuitgave van 1579, die gepubliceerd werd door Edward
Hake, en die in 1591 - toen was hij dus gestorven - ‘late one of her Majestie's
musitions’ is geweest. Een C a t e l i j n e D a m m a n , dochter van W i l l e m , werd
1 Febr. 1590 in de nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen gedoopt.
Het portret van Adriaen Damman is gegraveerd door Jac. de Gheijn (1578).
Zie: G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives 1ière Serie VIII, 115; W. t e W a t e r ,
Historie der Hervormde Kerke te Gent (Utr. 1756) 187; Werken der Marnixvereeniging
S. I, D. II, 383, D. III, 85-107; C h r . S e p p , Drie Evangeliedienaren uit den tijd der
Hervorming (Leiden 1879) 79; H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming te Brugge
(Rotterdam 1856) II, 162; E. S i m o n s , Kölnische Konsistorial-beschlüsse (Bonn
1905) 115, 119; P. F r é d é r i c q , Travaux du cours pratique d'Histoire Nationale I
(Gand 1883) Ecoles Calvinistes de Gand 64, n. 1; G.D.J. S c h o t e l , De Academie
te Leiden (Haarl. 1875) 230; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum
III (Cantabr. 1897) no. 143 § 7, no. 1640; Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap XII (1889) 247, 248; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
passim; Nieuw kerkelijk Handboek 1909 op de verschillende plaatsen in Bijlage Q;
Dictionary of Nat. Biography i.v. Daman; H.C. R o g g e , Het leven van Johannes
Wtenbogaert I (Amst. 1874) 228, n. 6; M.P. R o o s e b o o m , The scottish staple in
the Netherlands ('s Grav. 1910) 126, 127, 128; E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles
religieux du XV Ie siècle dans la Flandre Maritime (Brux. 1876-1884) II, 43, 61; III,
74; IV, 13, 37, 38, 58, 64, 66, 75, 316, 323, 324-326; J. T r i g l a n d , Kerckelijke
Geschiedenissen (Leiden 1650) 1032, 1033; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de
geschiedenis der Leidsche Universiteil ('s Grav. 1913) register in voce Damman;
en archivalia uit het stadsarchief te Frankenthal in de Paltz.
van Schelven

[Damman, Gulielmus]
DAMMAN (Gulielmus), geb. omst. 1600, zoon van J o h a n n e s D. en H e l e n e
W a l l a s of te Veere bij deze opgevoed (14 Sept. 1600 werd daar van hen een
zoon J o h a n n e s gedoopt), werd 12 Mei 1620 te Leiden ingeschreven als stud.
theol., kwam vandaar met attestatie 29 April 1625 te Veere en werd in 1626 predikant
te St. Anna
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ter Muiden, in 1627, als opvolger van Just. van Assche (I kol. 187), te Keulen (een
brief van hem over boeken aan laatstgenoemde dd. 10 Febr. 1629 berust ter kon.
bibl.), vandaar in 1636 wederom te St. Anna ter Muiden en in 1639 te Aardenburg,
waar hij in 1640 of 1641 overleed. Denzelfden familienaam voerden: J o h a n n e s
D., geb. omstreeks 1577 en als ‘Belliolanus’ (d.i. uit Bailleul) en stud. theol. ingeschr.
te Leiden 6 Sept. 1595, waar hij in 1597 onder Lucas Trelcatius den ouden een
Disput. de Divina praedestinatione (univ. bibl. Leiden) hield, als predikant te Dirksland
werd beroepen 24 Aug. 1598 en daar het laatst genoemd wordt 16 Sept. 1615,
zoodat hij identiek kan zijn met zijn naamgenoot, die in 1615 werd geëxamineerd
in de classis Breda om dienst te doen te Zundert, maar Juni 1616 werd vervangen
(R e i t s m a e n v a n V e e n Acta III (Gron. 1894) 470) en naar Dirksland
terugkeerde (v a n d e r A a , Aardrijksk. woordenb. i.v. Zundert) waar eerstgenoemde
ook overleed (Navorscher XLII (1892) 368, 378-80; XLV (1895) 543; XLVI (1896)
67, 71 en XLVII (1897) 173), opgevolgd door Gos. Buytendyck, die echter eerst 26
Dec. 1617 als zoodanig wordt genoemd (d e J a g e r , de Brielsche archieven I
(Brielle 1883) 84). Ook P e t r u s D., die 15 Juli 1589 te Leiden eene Disp. de
Iustificatione hominis hield (M o l h u y s e n , Bronnen gesch. leidsche univ. ('s Grav.
1913) 172), in 1590 predikant werd te Gapinge en vandaar 27 Dec. 1592 in dienst
kwam te Arnemuiden, waar hij vóór 9 Apr. 1595 overleed (K e s t e l o o , Gesch. en
plaatsbeschr. van Arnemuiden (Midd. 1875) 284).
de Waard

[Damman, Sebastiaan]
DAMMAN (Sebastiaan), geb. te Antwerpen omstr. 1580, zoon van een G.D., is te
Leiden ingeschreven als stud. theol. 23 Dec. 1598, hield er eene disputatie in 1599
en in 1604 een onder Arminius de Vera humana Christi natura (univ. bibl. Leiden)
en werd hetzelfde jaar 1604 beroepen als predikant te Zutphen. Den aanhangers
van zijn leermeester waarschijnlijk aanvankelijk genegen, wordt hij tijdens de twisten
over het beroep van Vorstius te Leiden onder de Socinianen geteld in het door de
franeker studenten uitgegeven schotschrift (R o g g e in de Gids 1873, II, 513) en
onder de ex-socinianen in de Waerschouwinghe (Leeuw. 1611) van Bogerman en
andere leeuwarder predikanten. Om het eerste ‘bijna bestorven van schrik’ haastte
hij zich zijn tegenwoordig anti-socianisme te toonen in een Misprysinghe aller
niewicheden .... dat is Verantwoordinghe teghens dieghene, welcke 't onrecht
bedencken ende beschuldighen, alsoft hij met die eens waer enz. (Zutphen 1611).
In volle vertrouwen werd hij dan ook speciaal verzocht op de 12 en 13 Febr. 1612
te Barneveld gehouden buitengewone geldersche synode in zake Vorstius ‘tot
versterckinge der goeder correspondentie’, toonde zijne rechtzinnigheid nogmaals
in zijne Van de volhardinghe der heylighen tegens m. P. B e r t i j Twee vraechstucken
(1615) en Van de eenicheyt, die de remonstranten houden met de gereformeerde
kercken (Zutphen 1616), van welk laatste vlugschrift de hoofdpunten zijn samengevat
en verspreid in een Tafereel (1616) (R o g g e , Cat. pamfl. I, 2 (Amst. 1864) 34; II,
o

1 (1866) 28; Pamfl. Knuttel n . 1883, 2299). Nog gebruikt in minder belangrijke
commissies (R e i t s m a e n v a n V e e n Acta IV (Gron. 1895) en VI (ibid. 1897)
reg.) behoorde hij ook in 1618 en 1619 onder de geldersche afgevaardigden ter
dordtsche synode en werd in de tweede zitting met Festus Hommius tot de zware
taak van scriba gekozen. Zijn ambtgenoot te Zutphen, Wilh. Baudartius
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prijst D.'s gaven, terwijl deze zelf een lofdicht plaatste vóór de tweede uitgaaf van
B a u d a r t i u s Memoriën (Arnhem 1624) (zie ook aldaar bk. VIII, 21). Tusschen
1628 en 1633 was bij predikant bij leening te Venlo; hij zag zich door de Staten-Gen.
in Mrt. 1631 met Joh. Smetius, Godsch. Altius en zijn bloedverwant Ellardus van
Mehen opgedragen pogingen te doen ter verzoening van de te Loevenstein
gevangene remonstrantsche predikanten en werd ook hetzelfde jaar aangezocht
om revisor van de vertaling van het O.T. te zijn, waarvoor hij echter bedankte. Ten
behoeve van de revisie van de vertaling van die van het N.T. en der apocryphe
boeken, waartoe hij reeds met anderen daarvóór was aangevangen, verplaatste hij
zich tijdelijk naar Leiden, waar hij als predikant te Zutphen en ‘revisor versionis
belgicae librorum N. Test.’ hon. gr. ingeschreven op 16 Mei 1635. Zijn zinspreuk
was: ‘Pietas ad omnia utilis est.’
Zie voorts: J o h . L o m e j e r i Dierum genialium dec. sec. (Zutphen 1696) 24-27;
B r a n d t , Hist. der reformatie III (Rott. 1704) reg.; Archief voor kerkgesch. III (1831)
659; IV (1833) 144; V (1834) 150; XIV (1843) 220; V (1844) 61; Kroniek Hist. gen.
V (1849) 241; Navorscher XXVII (1877) 278, 303, 304; XXVIII (1878) 146; XXIX
(1879) 113; XXX (1880) 120, 121; Gelre IV (1901) 176 en v a n D r u t e n , Gesch.
der Nederl. Bijbelvertaling (Leiden 1895-96) 704.
de Waard

[Dedel, Nicolaas]
DEDEL (Nicolaas), geb. te Delft in 1597, overl. te Leiden in 1646, zoon van W i l l e m
D e d e l en I d a v a n d e r D u s s e n . Hij studeerde te Leiden, waar hij 17 Mei
1616 als student in de letteren en 22 Oct. 1619 als student in de rechten werd
ingeschreven. In Mei 1620 deed hij zijn doctoraal examen en 6 Juli 1620
promoveerde hij tot doctor juris na responsie de Fideicommissis. In 1624 werd hij
buitengewoon hoogleeraar in de rechten te Leiden en aanvaardde dien post 8 Juli
van dat jaar met een ‘orationem doctam et elegantem in laudem theoriae Juris, quod
illa praxi longe sit anteponenda’. In Apr. 1626 volgde zijne benoeming tot ordinarius
en als zoodanig was hij tot zijn dood werkzaam. In 1639 huwde hij met M a r i a
van Bleijswijk.
Van zijn hand zijn een aantal adviezen bewaard, soms in samenwerking met
anderen (b.v. Utrechtsche Consultatiën III no. 135; Consult., Adv. en Advert. bij ....
Rechtsgel. in Holland I no. 310, II no. 76, 89, IV no. 105, V no. 218).
Zie: Diarium Ev. B r o n c h o r s t i i , 152, 153, 154, 155, 184, 195; De Nederlandsche
Heraut IV (1887) 82 v.v., 96; Geneal. en Heraldische Bladen VII (1912) 268.
van Kuyk

[Dedem, Coenraad Willem van]
DEDEM (Coenraad Willem v a n ), heer van de Gelder, geb. 19 Sept. 1644 te Zwolle,
overl. 18 Febr. 1714 aldaar, oudste zoon van G i j s b e r t , burgemeester van Zwolle
en van A n n a C o p i e r v a n C u l e n b o r c h .
Hij was gecommitteerde bij den Landdag van Overijsel. Als brigadier, aan het
hoofd der nederlandsche troepen, nam hij deel aan den stormaanval op Namen in
den nacht van 2 op 3 Augustus 1693, onder leiding van den generaal-majoor
Lindeboom. V.D.'s troepen, voorafgegaan door 200 grenadiers, trokken door de
bres aan de St. Nicolaaspoort, dreven de verdedigers terug en hielden korten tijd
stand; door overmacht werden zij echter gedwongen te wijken. Toch gaf Namen
zich den volgenden dag over. In het jaar 1702 hielpen 2 bataljons onder v.D. en v.
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der Waye het door de Franschen sterk bezette Keizersweerd nemen (18 April). Op
15 Juni gaf de vesting zich over. Vervolgens verdedigde hij Hulst tegen de
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Franschen onder Vauban, uitstekend ondersteund door den commandant van de
artillerie binnen de vesting, kolonel van der Mijl. (30 Aug., - 5 Sept.), zoodat Hulst
behouden bleef. Bij het beleg van Bonn (Mei 1703) onder Marlborough voerde de
generaal-majoor v.D. een deel der hollandsche belegeringstroepen aan; voorts had
hij een werkzaam aandeel aan het gevecht hij Ekeren (30 Juni 1703), waarna hij
tot gouverneur van Maastricht benoemd werd. Nadat Slangenburgh geweigerd had
de belegering van Leeuw op zich te nemen, werd deze plaats door v.D. belegerd
en in drie dagen genomen, een vrij ernstig verlies voor de Franschen (1705).
Inmiddels tot luitenantgeneraal bevorderd, nam hij met zijn troepen, onder opperbevel
van Nassau-Ouwerkerk, met engelsche en deensche strijdkrachten een werkzaam
deel aan de belegering en inneming van de vesting Ath, na den slag van Ramillies;
op 2 Oct. 1706 gaf Ath zich aan de bondgenooten over. Zijn volgende wapenfeit
was de belegering en inneming van Doornik (6-28 Juli 1709) in gemeenschap met
andere troepen van 7 of 8 natiën. Eindelijk nam hij met 4000 man voetvolk deel aan
den slag bij Malplaquet (11 September 1709). Vervolgens werd hij benoemd tot
gouverneur van Bergenop-Zoom.
Van Dedem huwde op 19 Sept. 1685 te Zwolle met A n n a E l i s a b e t h v a n
E c h t e n , geb. 1655, overl. op het kasteel de Gelder, 26 Nov. 1732, dr. van J o h a n
en A n n a E l i s a b e t h v a n H a e r s o l t e .
Portretten van hem door H. ten Oever en R. Koets bij Baron van Knobelsdorff,
Huize de Gelder bij Wijhe; ook is hij afgebeeld op het grafmonument in de kerk te
Wijhe.
Zie: B o s s c h a , Neerland's Heldend. te Land, II, 220, 238, 241, 247, 257, 280,
296, 337, 338 e.v.; I.H. H o r a S i c c a m a , Mevr. van Zoutelande en hare
gedenkschriften in Nijhoff's Bijdrage 4e Reeks, IV, 32; J. v a n D o o r n i n c k ,
Geschiedk. aanteekeningen van Overijssel 1610-1794, bl. 211.
Eysten

[Deen, Izaäk van]
DEEN (Izaäk v a n ), geb. 24 Mrt. 1805 te Burg-Steinfurt (Westfalen), overl. 1 Nov.
1869 te-Groningen, zoon van deensche ouders, den uit Kopenhagen afkomstigen
en later als opperrabbijn te Groningen beroepen schriftgeleerde A b r a h a m T i k t i n
I s a ä k s e n en C h a r l o t t e D a v i d . Hij was gehuwd met A u g u s t e M e l c h i o r
uit Kopenhagen. Hij bezocht het groningsche gymnasium, werd op 15-j. leeftijd naar
Kopenhagen gezonden, was daar nogal eens ongesteld en verwierf, na 1824 als
student te zijn aangekomen, 1831 het deensche doktersdiploma. Hij genoot te K.
onderwijs van eerste krachten, als Oerstedt en Eschricht, wat ongetwijfeld van
invloed was op zijn latere richting, kreeg vervolgens een plaats aan het ziekenhuis
te Hamburg, en studeerde daarna te Leiden, waar hij omging met J.v.d. Hoeven,
Temminck, Schlegel. Na bevoegdheid tot uitoefenen van praktijk hier te lande te
hebben gekregen, hielp hij bij de cholera-epidemie te Dalfsen en te
Roelofarendsveen, en promoveerde in hetzelfde jaar 1834 te Leiden op een diss
De differentia et nexu inter nervos vitae animalis et vitae organicae. Het proefschr.
trok zeer de aandacht. W. V r o l i k zegt er van (T. voor Nat. Gesch. en Phys. I):
‘Het naar m.i. de opmerkzaamheid van elken physioloog overwaardig is. Wat de
bewerking betreft onderscheidt het zich door logische orde .... en straalt er een diepe
kennis v.d. anat. des zenuwstelsels in door.’ Dat jaar nog vestigde hij zich te Zwolle.
Het is merkwaardig, wat deze zwolsche praktikus
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heeft voortgebracht. Het was of hij wilde toonen dat, al ontging hem al dien tijd
(1834-52) de begeerde en dikwijls beloofde akademische werkkring hij ook zonder
dezen wetenschappelijk kon arbeiden. Hij correspondeerde met een du Bois
Reymond, Joh. Müller, Henle, verkeerde met Moleschott, Donders en Heye. Donders,
jong offic. van gez., reisde naar Zwolle om v.D.'s handige proeven op het ruggemerg
van kikkers te bewonderen; met Heye was hij lid der ‘Staatscommissie tot herziening
der geneeskundige Staatsregeling’. In zijn woonplaats werd hij weldra ijverig
secretaris der Provinc. geneesk. commissie.
Hij deed aan politiek en was als zoodanig zeer bevriend met Thorbecke, met wien
hij vrij regelmatig correspondeerde. Hoe hij in het buitenland bekend was, schetst
Moleschott ons. Bisschoff noemde hem v. Deen ‘als uitmuntend physioloog en als
den drager dezer wetenschap in de Nederlanden.’
In aansluiting aan zijn diss. verschenen talrijke verhandelingen over het
zenuwstelsel, het eerst in het T.v. Natuurl. Gesch. en Physiol. van v.d. H o e v e n ,
b.v. Over de zijdelingsche takken der zwevende zenuw v.d. Proteus (I, 1834); Over
de voorste en achterste strengen in het ruggemerg (V); Aant. over de zenuwvlechten
(V); Over de gevoelszenuwen (VI) enz.; Nieuwe proeven o.h. ruggemerg (XI, 1849).
Afzonderlijk verschenen op dit gebied: Nieuwe Bijdragen t.d. Physiol. d. zenuwen
(Leiden 1838); Nadere ontdekkingen o.d. Eigenschappen v.h. ruggemerg (Leiden
1839); Traités et Découvertes sur la Physiol. de la Moëlle Epin (Leiden 1841).
Zijne proeven trokken algemeen de aandacht. B e n e d i k t S t i l l i n g bestrijdt
hem in een boek: Unters. ü.d. Funktionen des Rückenmarks und der Nerven mit
specieller Beziehung a.d. Abhandl. I.v. Deen's z. Physiol. des Rückenmarks (Leipz.
1842) en omgekeerd bestreed v.D. meermalen Stilling o.a. in Heye's Archief v. Gen.
II, 1842. Naast al dien arbeid vond hij weldra tijd geheel zelfstandig een degelijk
tijdschrift uit te geven: Nieuw Archief voor Binnen- en Buitenlandsche Geneeskunde
in haren geheelen omvang (Zwolle, 1846 t/m. 1850). Hier blijkt weer, dat hij naast
zijn experimenteele studies over het zenuwstelsel ook zuiver anatomische
verhandelingen schrijft. Reeds in 1838 verscheen: Anatomische Beschreibung eines
Monströsen sechsfüssigen Wasserfrosches (Leiden). Nu vinden we o.a.
verhandelingen over den uterus mascul., later verscheen (1848) Bijdrage tot de
ontwikkeling der geslachtsd. v d. Mensch en de Zoogdieren, en ook in den eersten
jaargang van het Ned. Tijdschr. voor Gen. is een verhandeling over dergelijke
onderwerpen van zijne hand.
Als herinnering aan de eerste schreden in de praktijk verscheen: Bijdrage tot de
leer en de behandeling der Aziatische cholera (Zwolle 1848).
Naast zijn Nieuw Archief gaf hij met D o n d e r s en M o l e s c h o t t uit de bekende
Holländ. Beiträge zu den Anatomischen u. Physiol. Wissensch. (Dusseldorf u.
Utrecht) die een kort bestaan hadden.
In 1851 kwam het Professoraat, te Groningen, en hield hij een inaugureele rede:
Over den omvang der physiologische wetenschap en over de waarneming als het
middel om haar te beoefenen; 1857 werd hij ordinarius. 1861 hield hij een rectorale
oratie: Over de werking der natuurkrachten in het dierlijk organisme in het algemeen
en over den invloed der electrische kracht op de stofwisseling in het bijzonder.
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Volijverig docent, kreeg hij te Groningen een goed ingericht physiologisch
laboratorium, een der eerste van Europa en leverde hij talrijke bijdragen o.a. in het
Ned. Tijdschr. voor Geneesk. en in het Archiv f.d. Holl. Beiträge z. Naturu. Heilkunde
(Donders u. Berlin). Dat v.D. een laboratorium kreeg, zullen ook zijn huisgenooten
met vreugde begroet hebben, want te Zwolle ontsnapten de kikkers, die hij op reis,
zooals Moleschott het ons beschrijft, in een effectentrommel borg, wel eens uit de
studeerkamer.
Van D.'s naam is bij het tegenwoordige medische geslacht vooral bekend door
zijn reactie. De ‘reactie van van Deen,’ later door anderen wat gewijzigd, komt het
eerst voor in Ned. T.v. Geneesk. 1861, 625; Voorstel om tinctura guajaci en een
ozondrager te bezigen ten einde zeer kleine hoeveelheden bloed vooral bij
medico-forensische gevallen te herkennen (zie ook Arch. f.d. Holl. Beitr. z.N.u.H.
III).
Van D. bewoog zich in zijn lateren groningschen tijd veel op het gebied der
physiologische chemie, al was het centraal zenuwstelsel nog niet geheel vergeten,
gelijk blijkt uit zijn verhandeling over de gevoelloosheid van het cerebro-spinaal
centrum voor electriciteit (1860), maar meer trokken zijn aandacht onderwerpen als
die betreffende de vorming van suiker en van ureum in het dierlijke lichaam. Hij
werd als professor te Groningen genaturaliseerd.
Zie: Dansk biogr. Lex. IV, 225; S m i t h & B l a d t , Danske Laegestand. 4e Udg.;
Ned. Tijdschr. v. Gen., register. 1857-1906; J o n c k b l o e t , Gedenkboek der
Hoogeschool te Groningen; J. M o l e s c h o t t , Für meine Freunde; Catal. of the
Library of the Surgeon-General Office U.S. army; nagelaten brieven aan v. Deen,
onuitgegeven, in het bezit van ondergeteekende.
C.H. van Herwerden

[Deketh, Albartus]
DEKETH (Albartus), geb. te Harlingen 4 Oct. 1796, overl. te 's Gravenhage 3 Juni
1857, zoon van Mr. P e t r u s D e k e t h e n G e z i n a B a r b e r a T e l t i n g . In
1814 te Utrecht student geworden, promoveerde hij daar 15 Juni 1821 op een
Specimen varii argumenti. Hij vestigde zich als advocaat te Leeuwarden, werd daar
korten tijd later commissaris van politie en werd in 1825 tot suhstituut-officier van
justitie bij de Rechtbank van eersten aanleg aldaar benoemd. In 1835 werd hij officier
van justitie te Sneek, in 1838 advocaat-generaal bij het provinciaal Gerechtshof van
Friesland en in 1841 advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden,
welke waardigheid hij tot zijn dood bekleedde. Van andere door hem waargenomen
functies dient genoemd zijn lidmaatschap van den haagschen gemeenteraad.
Als liefhebber en beoefenaar van geschiedenis en letterkunde, vooral ook der
penningkunde, behoorde hij tot de medeoprichters van het Friesch Genootschap
voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, waarvan hij penningmeester was. In 1840
hield hij voor het genootschap een lezing over stadhouder Ernst Casimir.
In 1828 was hij gehuwd met C l a u d i n e P e t r o n e l l e J a c o b a C r o m m e l i n .
Zie: A. T e l t i n g in Levensb. Letterk. 1857, 184-190; Weekblad van het Regt,
1857, no. 1846.
van Kuyk

[Delft, Joachim van]
DELFT (Joachim v a n ), behoorde als tachtigjarige leekebroeder tot het getal der
minderbroeders, die 26 Mei 1578 uit Amsterdam werden verdreven, vluchtte naar
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bewijzen. S c h o u t e n s , Martyrologium
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Minoritico-Belgicum (Hoogstratae 1902) 220, vermeldt zijn naam op 21 Dec.
Zie: T h i e l m a n s , Seraphische Historie (Loven 1628), Corollarium, 41 v.;
B o e n e r , Delineatio Historica (Antv. 1635), XX; Bijdr. Bisd. Haarlem, XX (1895),
183 en 186.
Hesse

[Delft, Nicolaus van]
DELFT (Nicolaus v a n ), leekebroeder uit de orde van Franciscus, uit geloofshaat
niet ver van Antwerpen in 1576 aan een galg gehangen. In de Martyrologia vindt
men zijn naam op 6 Dec.
Zie: T h i e l m a n s , Seraphische Historie (Loven 1628), Corollarium, 41; B o e n e r ,
Delineatio Historica (Antv. 1635), XII.
Hesse

[Delft, Rudolphus van]
DELFT (Rudolphus v a n ), minderbroeder. Te Leuven in de orde getreden, was hij
in 1580 vicarius van het klooster te Mechelen. Bij de inneming der stad (9 Apr.) en
de verdrijving der kloosterlingen (12 Apr.) werd hij in de gevangenis geworpen. Na
drie maanden overleed hij daar in den bloei zijner jaren, maar uitgeput door
ontberingen en mishandelingen. De martelaarsboeken geven zijn naam op 25 Juli.
Zie: G o n z a g a , De origine seraphicae Religionis Franciscanae (Romae 1587),
1000; A M o n a s t e r i o , Martyrologium Franciscanum (Paris. 1638), 306; V.
P u y m b r o u c k , De Franciscanen te Mechelen (Gent 1893), 191 v.v., 203 v.v.;
S c h o u t e n s , Martyrologium Minoritico-Belgicum (Hoogstratae 1902), 6 en 68.
Hesse

[Demes, Gerardus Joannes]
DEMES (Gerardus Joannes), geb. 20 Nov. 1834 te Dokkum, aldaar overl. 2 Febr.
1882. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Groningen, Uithuizen, Zwolle en
Oude-Pekela. In 1868 werd hij de eerste pastoor van Nieuwe-Pekela, vanwaar hij
in 1874 als pastoor naar Dokkum ging. Hij schreef: Godvruchtige oefeningen ter
eere van den H. Bonifacius en pelgrimsboekje voor de bedevaart naar Dokkum
(Leiden 1878).
Zie: Archief Aartsb. Utrecht V, 304.
Gasman

[Deschamps, Caspar]
DESCHAMPS (Caspar), geb. te Antwerpen 19 Mei 1661, Jezuïet 26 Sept. 1678,
priester 22 Sept. 1691, gest. te Antwerpen 9 April 1736. De eerste jaren van zijn
priesterschap was hij secretaris van den provinciaal, waarna hij in 1695 naar de
Jezuïetenstatie van Wijhe werd gezonden. Hier wachtte hem moeielijkheid met een
regulieren kanunnik, van Baerll geheeten, die eigenmachtig te Randen een kerk
had geopend, waardoor hij de statie van Wijhe benadeelde. Maar de tusschenkomst
van eenige aanzienlijke heeren, van Keppel, van Laer tot Hoenlo, Buninck toe
Boscamp, bij den nuntius te Brussel stelde Desch. in 't gelijk. Van 1697-1700
vertoefde D. in de Zuidelijke Nederlanden, van 1700-1707 te Zwolle. Van hier werd
hij door besluit der vroedschap verdreven, en zijn kerk ‘Het Steegje’ gesloten. Hij
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was er aldus de laatste Jezuïet. Tweemaal stond hij aan het hoofd der Noord-Nederl.
Jezuïetenmissie (1712-1715) (1719-1722) en verbleef, ondanks het
verbanningsdecreet van 1708, te Amsterdam. Met veel geschiktheid wist hij de vele
moeielijkheden te overwinnen, die aan zijn functie verbonden waren, tot hij in 1722
voor goed naar de Zuidelijke Nederlanden wederkeerde, waar hij meerdere
Jezuïetenhuizen als rector bestuurde.
Zie: Arch. Bisd. Utr. VII, 69-71, 219-221; XIX, 79; Bijdr. Bisd. Haarlem III, 218.
Derks

[Detmers, Hendrik]
DETMERS (Hendrik), geb. 20 Maart 1760 te Groot-Zundert, overl. October 1825 te
's Gravenhage. Zoon van J o h a n en van J u s t i n a C o n s t a n t i a T o l l i u s Als
cadet, in 1770, in dienst getreden bij het regiment Onderwater werd hij in 1782
benoemd tot 2en luitenant. Zes jaren later tot kapitein en in 1794 tot majoor
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bevorderd, nam hij een jaar later zijn ontslag uit den militairen dienst. De veldtocht
in Brabant van 1793-95 had hij medegemaakt en was tegenwoordig geweest bij de
gevechten van Maubeuge, Landrecies, Fleurus en Senef, welk dorp hij verdedigde;
in 1795 nam hij deel aan de verdediging van Geertruidenberg. Hij was een der
officieren, die zich voegden bij het rassemblement van Osnabrück, dat in 1796
ontbonden werd. Vervolgens nam hij deel aan de landing der Engelschen en Russen
in Noord-Holland (1799). Na de omwenteling trad hij in 1814, als luitenantkolonel,
weer in nederlandschen dienst, werd in hetzelfde jaar tot kolonel bevorderd en nam
in dien rang deel aan den veldtocht van 1815. In den slag bij Waterloo
commandeerde hij de 1e brigade van de 3e nederlandsche divisie onder Chassé,
die tegen de garde van Napoleon streed. 20 Aug. 1816 werd hij tot generaal-majoor
en provincialen commandant van Zuid-Holland bevorderd. Hij was ridder van de
Mil. Willemsorde.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te L. III, 514 en de werken over den slag bij
Waterloo.
Eysten

[Diamant, Jan de]
DIAMANT (Jan d e ). Aan hem wordt toegeschreven de uitvinding van het glas te
snijden met een diamant in plaats van met het, vroeger daartoe gebruikelijke,
gruis-ijzer. Van waar ook zijn naam. J. de D. leefde in de zeventiende eeuw in
Gouda, waar hij zijn kunst het eerst in toepassing bracht.
Zie: W a l v i s , Beschr. der stad Gouda I, 331.
Huges

[Diamantius, Isaäc]
DIAMANTIUS (Isaäc), geb. te Antwerpen, en dat - als althans het in dit opzicht niet
al te betrouwbare leidsche album academicum juiste inlichting geeft - in 1578, gest.
19 Febr. 1617 te Delft. Reeds op jeugdigen leeftijd (vermoedelijk wel kort nadat zijn
geboortestad door Parma was ingenomen, in 1585) week hij met zijn ouders naar
Frankenthal in de Paltz, waar zijn vader later herhaaldelijk burgemeester en schepen
is geweest. Achtereenvolgens studeerde hij te Heidelberg, te Genève en te Leiden,
waar hij respectievelijk 19 Apr. 1597, 28 Mei 1599 en 9 Aug. 1600 als theologisch
student werd ingeschreven. Daarna werd hij predikant te Scherpenisse op Tholen.
3 Jan. 1604 werd hij beroepen door de Hollandsche kerk te Frankfort, tot hulp van
den zwakken Genius. Maar hij bedankte. 1609 werd hij predikant te Breda, welke
standplaats hij in 1616 (waarschijnlijk door toedoen van Wtenbogaert, die hem
daardoor wilde bevrijden van de tegenwerking van zijn collega Muysenhol en van
een krankenbezoeker, die hem van Remonstrantisme beschuldigden, omdat hij
geweigerd had den Catechismus te onderteekenen) voor Delft verwisselde. Ook
daar werd zijn rechtzinnigheid weldra verdacht; alleen zijn spoedige dood voorkwam
dat er handelend tegen hem werd opgetreden.
19 Jan 1606 huwde hij te Leiden met M a r i a J u n i u s , geb. 1583 te Neustadt,
een dochter van den beroemden Franciscus Junius en diens tweede vrouw Elizabeth
Corput. Na zijn dood hertrouwde deze met Samuel Naeranus (II kol. 976), den
remonstrantschen predikant, met wien ze eerst te Dantzig, en van 1632 tot aan haar
dood in 1641 te Amersfoort woonde.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Zie: F r . W. C u n o , Franciscus Junius der Aeltere (Amst. 1891) 221, 222; de alba
studiosorum der universiteiten te Heidelberg, Genève en Leiden; H.C. R o g g e ,
Johannes Wtenbogaert en zijn tijd II (Amst. 1875) 326, 327.
van Schelven
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[Dibbets, Bernardus Cornelis Johannes baron]
DIBBETS (Bernardus Cornelis Johannes baron), geb. 7 Sept. 1782 te Arnhem,
overl. 29 Maart 1839 te Maastricht. Zoon van G e r r i t J a n en J o h a n n a
C o r n e l i a v a n M e u r s . Hij trad in 1796 in dienst als cadet bij de infanterie, werd
in 1800 luitenant en in 1807 kapitein bij de garde van koning Lodewijk Napoleon.
In 1808 werd hij, hoofdofficier geworden, benoemd tot commandant der vesting
Delfzijl, om in 1809 overgeplaatst te worden bij het legioen Vélites. Na de inlijving
werd hij commandant van het regiment kweekelingen der Keizerlijke Gardes, in
1813 commandant van het 7e regiment tirailleurs. In hetzelfde jaar maakte hij den
veldtocht in Duitschland en Frankrijk mede en werd bevorderd tot
kolonel-commandant van het regiment pupillen. In het begin van 1814 nam hij zijn
ontslag uit den franschen dienst en werd kort daarna belast met de functie van
inspecteur der infanterie van het nederlandsche leger. Een jaar later werd hij
bevorderd tot generaal-majoor. D. heeft in deze jaren vele en belangrijke diensten
bewezen bij de reorganisatie van het leger, welke aan een commissie was
opgedragen. D. is daarna in verschillende gewichtige betrekkingen werkzaam
geweest: eerst als provinciale commandant van Limburg, daarna als inspecteur der
infanterie in het 5e Groot Militair Commando en eindelijk als commandant van de
4e Divisie infanterie, welk bevel hij voerde, toen de belgische omwenteling uitbrak.
Hij was toen te Maastricht, welke gewichtige vesting hij door zijn vastberaden,
kloekmoedig optreden, zijn standvastig en onverschrokken gedrag en wijs beleid
voor Noord-Nederland heeft weten te behouden, terwijl hij tevens door herhaalde
uitvallen den Belgen afbreuk deed. In het begin van 1831 werd hij tot
opperbevelhebber in het 5de Groot Militair Commando, tevens der vesting Maastricht
benoemd, welke betrekking hij tot zijn overlijden vervulde. Te zijner nagedachtenis
werd in een der bastions van de vesting Maastricht een monument opgericht. D.
was ridder in de Militaire Willemsorde 3e klasse en werd, tot erkenning van de door
hem in 1830 en volgende jaren bewezen diensten, in den nederlandschen adelstand
verheven met den titel van baron. Hij schreef o.m.: Regiment op de exercitiën van
de infantery, inhoudende de soldaten- en pelotonschool. ('s Grav. en Amst. 1815).
D. was gehuwd met J u l i a J o h a n n a barones v a n T e n g n a g e l l , die hem vijf
kinderen schonk.
Zie: K r a y e n h o f f , Bijdr. tot de Vaderl. gesch. van 1809 en 1810, 105;
B o s s c h a , Nederl. Heldend. te Land, III, 573, 631, 634, 708, 711; v. d e r K e m p ,
De verdediging van Maastricht, passim.
Eysten

[Dibbets, Hendrik]
DIBBETS (Hendrik), of D i b b e c i u s , D e b e t i u s , soms ook voorkomend onder
den naam: D i b b e t s H e r f e l t , of H e r v e l t alleen, kleinzoon van D i b b o l t en
J u s t a v a n G e n t van Driel, zoon van J a n en broeder van D i b b o l t , J u s t a ,
R i j n d e r t (auditeur-militair, geb. 1526 gest. 1598) en J a n (wiens eenige zoon
B a r e n d als officier voor Blijenbeek sneuvelde), was, naar het schijnt, afkomstig
uit Friesland. Naar gewone opgave leefde hij van 1533-1613, maar althans het
laatstgenoemde jaartal is twijfelachtig, daar Dibbets' naam na 1604 niet meer te
vinden is. Vermoedelijk woonde hij reeds in 1567 en 1568 te Keulen, ten minste in
dien tijd beloofde daar ter stede een Hendrik Hervelt, woonachtig in het huis ‘zur
Hand uf den Catzenburch’ zich voortaan als een gehoorzaam burger te gedragen.
Of hij daar toen reeds predikant is
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geweest, zooals gemeld wordt, is niet vast te stellen. Wel was hij dat in Roermond,
waarheen hij toen vervolgens van uit Keulen is gegaan. Spoedig breidde zijn
gemeente zich daar zoo uit, dat ze wel duizend avondmaalgangers telde. Maar
reeds binnenkort werd die groei gewelddadig belemmerd, toen de stad - door den
Prins in 1572 stormenderhand veroverd - weer den Spanjaarden in handen viel. Bij
de huiszoeking, die toen in zijn woning plaats had, wist Dibbets, verscholen in een
kist, vooral door de tegenwoordigheid van geest van zijn vrouw C a t h a r i n a
B r a n d t s (een zuster van Johannes Brantius, rector der latijnsche school te Wezel
van 1584-1620, zie: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins IV, 115 v.v.) zijn
vervolgers te ontkomen. Maar toch was 't noodig dat hij de stad verliet, wat hij toen
ook kort daarop heeft gedaan, vermomd in metselaarskleeren. In de volgende jaren
zien we hem zijn diensten verleenen in verschillende van de guliksche kerken; die
hem zoozeer achtten, dat ze 4 Mrt. 1573 aan hem en aan Johannes Christianus
opdroegen de Classicale ordening op schrift te brengen. Hij zal op dat oogenblik of
te Gladbach of te Rheydt hebben gestaan; kort daarna echter ging hij naar 't
middenkwartier van Gulik, waar hij volgens classicaal besluit 22 Nov. 1573 bevestigd
zal wezen (voor dien schijnt hij nog niet veel meer dan proponentswerk te hebben
gedaan). 1576 en in het begin van 1577 vinden we hem een enkele maal op de
vergadering van het consistorium der inheemsche gemeente te Keulen, in welke
stad zich in 1583 ook nog een gedeelte van zijn bezittingen bevonden. Tusschen
1579 en 1584 komt hij in de acta der guliksche classe niet voor, hij was toen predikant
te Harderwijk. Ten minste een gedeelte van dien tijd, want in 1583 nam hij een
beroep van Venlo aan. Een in Apr. 1584 op hem uitgebracht beroep naar Kirchherten
en omliggende plaatsen nam hij niet aan. In 1586 woonde hij als ambteloos burger
te Wezel. Toen trachtte de kerk van Munster in Westfalen hem aan zich te verbinden.
Zeven jaar later is hij als predikant van Doesburg (naar ik vermoed is hij dat reeds
in 1587 geworden; toen reeds heette zijn zoon Duisburgensis) aanwezig op de
particuliere synode van Gelderland en in 1604 wordt hij dan voor 't laatst als zoodanig
genoemd. Het bericht dat hij te Duisburg aan den Rijn is gestorven, verwart dus wel
een duitsche en een hollandsche stad.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utrecht 1841) 251; Werken der
Marnixvereeniging S. II, D. II, register passim; H.G. K l e y n , Bijzonderheden uit de
Nederlandsche Kerkgeschiedenis no. 5 in Kerkelijke Courant 1895, no. 48; E.
S i m o n s , Kölnische Konsistorialbeschlüsse (Bonn 1905) register passim; d e z .,
Synodalbuch (Neuwied 1909) register passim; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
IV register passim; Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins IV, 119;
Kerkhistorisch Archief 1912, 309.
van Schelven

[Dibbets, Johannes]
DIBBETS (Johannes), of D e b e t i u s , D e b e t z i u s , D e B e t i u s , ook D i b b e t s
a b H e r v e l t en D i b b e c i u s a l i a s H e r f e l d , een van de zeven kinderen van
den voorg. en Catharina Brandts, werd geboren in 1567. Echter zeker wel niet - als
veelal opgegeven wordt - te Doesburg; de schijnbaar daarop wijzende aanduiding
kan wel niet anders beteekenen dan dat ten tijde zijner studiën zijn vader te Doesburg
woonde, wat ook zeker sedert 1593, vermoedelijk echter reeds sedert 1587 het
geval is geweest. Eerst studeerde Johannes te Leiden, waar hij
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ingeschreven werd op 11 Dec. 1581, als Johannes Dibbets ab Hervelt. Vervolgens
vinden we hem als student te Heidelberg, waar hij sub 28 Dec. 1587 Joannes Dibbetz
Duisburgensis wordt genoemd. Daar kort te voren, n.l. 17 Oct. van dat jaar, de
kerkeraad der inheemsche gemeente van Keulen het besluit nam hem een bedrag
van 10 daalder te doen ter hand stellen, ligt de veronderstelling voor de hand, dat
deze gedeeltelijk zijn studiekosten heeft gedragen; wat dan weer zou kunnen wijzen
op het feit, dat hij te Keulen geboren is. Inderdaad heeft zijn vader ook in 't jaar 1567
zeer vermoedelijk een tijd in die stad gewoond. Na Heidelberg heeft Johannes ook
nog Herborn bezocht, zijn inschrijving daar luidt: 1588 Joh. Dibbecius (alias Herfeld)
Dosburg. Met attestatie van Leiden kwam hij 23 Aug. 1593 - hij was toen nog
ongehuwd, later huwde hij met F r a n c i n a t e n D a n s - naar de nederduitsche
vluchtelingenkerk te Keulen. Mogelijk is hij daar toen dadelijk predikant geworden.
In 1596 was hij 't in allen gevalle, althans hij wordt dan catechistes genoemd. 23
Apr. van dat jaar werd hij in de classe Dordrecht praeparatoir geëxamineerd, ten
overstaan van Corputius en Swerinckhusius. Na een jaar te Ridderkerk te hebben
gestaan, werd hij 14 Nov. 1597 predikant te Dordrecht, wat hij tot zijn dood, 3 Dec.
1626 is geweest. Dibbets was een ijverig contra-remonstrant, een geleerd en geacht
man. Tot tweemaal toe werd hij uitgenoodigd om een tijdlang zijn hulp te verleenen
aan de kerk van Utrecht. In 1618 heeft hij die uitnoodiging aangenomen en als
afgevaardigde van Utrecht dan ook de Synode van Dordrecht bijgewoond, voor
welke hij later ook nog toezicht heeft uitgeoefend op de samenstelling harer Acta
contracta. In 1615 woonde hij te Rotterdam de onderhandelingen bij tusschen den
magistraat en eenige misnoegde contra-remonstrantsche burgers. In 1619 bracht
Leiden een beroep op hem uit, doch vergeefs. Zijn devies, een anagram van zijn
naam, luidde: ‘Deus in nobis, is beat’. Zijn album amicorum bevindt zich in 't Britsch
Museum. Hij heeft vier kinderen gehad, n.l. 1o. J o h a n , 20 Oct. 1629 als jurist
ingeschreven te Leiden, kapitein in dienst van den Lande, commandeur op
Fernambucque, in ambassade naar Rusland, zonder kinderen overleden; 2o.
F r a n c i s c u s , 8 Mei 1628 ingeschreven te Leiden, gehuwd geweest met A d r i a n a
v a n G e z e l C o r n e l i s d r . (de middelste dochter van den bekenden
rotterdamschen predikant C o r n e l i s G e s e l i u s en van J o h a n n a v a n
S c h a r l a k e n ) en achtereenvolgens predikant te St. Antoniepolder (1630-1635),
bij de engelsche gemeente te Dordrecht en de nederlandsche te Arnhem, waar hij
zonder mannelijke afstammelingen na te laten is overleden; 3o. A d a m , 6 Apr. 1639
ingeschreven te Leiden, med. doctor en van 1648 tot zijn dood, 13 Apr. 1650, raad
der stad Dordrecht, wiens dochter Catharina gehuwd is geweest met Johan (3)
Becius (I kol. 269); 4o. H e n d r i k , achtereenvolgens predikant te St. Antoniepolder
(1627-1630), Brielle (1630-1633) en Dordrecht (1633 tot zijn dood in 1673) geweest.
Ten onrechte beweert S c h o t e l , dat niet deze Hendrik, maar Johannes aanwezig
is geweest op de kerkvergadering te 's Hertogenbosch, waarop een plan werd
gemaakt voor de reformatie van de Meierij. Die vergadering werd dan trouwens ook
niet in 1618, maar in 1648 gehouden.
Er bestaat van hem een portret door H.D. Tieer, 1634.
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Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841) 251 v.v.; P.J. W y m i n g a ,
Festus Hommius (Leiden 1899) register in voce; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
III, register in voce; Kerkhistorisch Archief 1831, 660; 1838, 485; 1859, 467; 1909,
132, 134; H.G. K l e y n , Bijzonderheden uit de Nederlandsche kerkgeschiedenis
no. 5 in Kerkelijke Courant 1895 no. 48; W.P.C. K n u t t e l , Acta van Zuid-Holland
I ('s Grav. 1908) register in voce; H. B r u g m a n s , Verslag van een onderzoek naar
archivalia in Engeland ('s Grav. 1895) 364; P S c h e l t u s , Kerkelijk Placaatboek II
('s Grav. 1735) 134; Archiv der Evangelischen Gemeinde te Keulen; B.a. 4: Namen
der personen die lidtmaeten zijn der gereformeerde Nederl. gemeinte binnen Cuelen;
Nieuw kerkelijk Handboek, 1889 Suppl. 48; W. G e e s i n k , Calvinisten in Holland
(Rotterdam 1887) 184.
van Schelven

[Diemerbroeck, Ysbrand van]
DIEMERBROECK (Ysbrand v a n ), geb. te Montfoort, 13 Dec. 1609, overl. te Utrecht
17 Nov. 1674; zoon van G y s b e r t , burgemeester aldaar en van M a g d a l e n a
S a s s e . Na de latijnsche school te Utrecht bezocht te hebben, vertrok hij naar de
hoogeschool te Leiden (ingeschr. 1 Nov. 1627), vervolgens naar Frankrijk, waar hij
te Angers promoveerde in de geneeskunde en wijsbegeerte. In zijn vaderland
teruggekeerd, vestigde hij zich te Nijmegen. Daar brak in 1635 een hevige pestziekte
uit, die in één jaar meer dan 6000 slachtoffers eischte. Diemerbroeck wijdde zich
met volkomen zelfopoffering aan het welzijn zijner medeburgers, en had daarbij,
naar hij schrijft, het geluk verscheidene personen aan den dood te ontrukken. In
1636 werd hij tot tweeden stadsmedicus aangesteld, op een bezoldiging van ƒ 150
gl. 's jaars. Hij werd in 1649 naar Utrecht beroepen als buitengewoon hoogleeraar
in de genees- en ontleedkunde, in 1651 tot gewoon hoogleeraar aangesteld. Hoewel
hij tot de Remonstrantsche Broederschap behoorde, verklaarde de overheid deze
benoeming niet in strijd te achten met de besluiten, waarbij bepaald was, dat aan
niemand een eerepost kon worden opgedragen, tenzij hij tot de belijders van den
zuiveren godsdienst behoorde. Bij D.'s overlijden hield G r a e v i u s diens lijkrede.
Diemerbroeck was gehuwd 17 Oct. 1642 met E l i s a b e t h v a n G e s s e l ; hun
zoon T i e m a n was later M.D. en stadsgeneesheer te Utrecht.
Van v.D. heeft men de volgende werken: De peste libri quatuor, truculentissimi
morbi historiam ratione et experientia confirmatam exhibentes (Arnh. 1644; Amst.
1645). Dit werk werd te Genève met andere geneeskundige verhandelingen in 1721
in 4o. uitgegeven. In 1711 werd het vertaald onder den titel: Tractaat over de pest
(Amst. 1711); Oratio de reducenda ad medicinam chirurgia (Utr. 1649); Disputationum
practicarum pars prima et secunda, de morbis capitis et thoracis (Utr 1664); Anatome
corporis humani plurimis novis inventis instructa variisque observationibus et
paradoxis cum medicis, tum physiologicis adornata (Utr. 1672, 8o. Genève 1679
4o. Lugd. Bat. 1679 4o. cum figuris; in het Fransch 1695. 4o.); Tractatus de variolis
et morbillis; Historia rarissimorum morborum et vulnerum. Zijn werken zijn na zijn
dood door zijn zoon T i e m a n bijeenvergaderd en uitgegeven onder den titel:
I s b r a n d i d e D i e m e r b r o e c k , Opera omnia anatomica et medica partim jam
antea excusa, sed plurimis locis ab ipso auctore emendata et aucta partim nondum
edita (Ultraj. 1685 fo. Genève 1687, 2 vol. 4o.).
Zijn door C. Janssens v. Ceulen geschilderd portret in de Universiteit te Utrecht
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Zie: B u r m a n , Traject. Erud. 87-89; A l i C o h e n , Oude en middelgesch. van de
geneesk. 414, 449, 454, 515, 518; A. v a n d e r B o o n C z . Geschied. der ontdekk.
in de ontleedkunde van den mensch, 43, 106, 114, 120, 131, 190.
van Schevichaven

[Dilsen, Lambertus van]
DILSEN (Lambertus v a n ), geb. Nijmegen 5 Jan. 1619, Jezuïet 24 Sept. 1635,
priester 20 Maart 1649, gest. 19 Sept. 1679. Na een tiental jaren in de Zuidelijke
Nederlanden in 't onderwijs werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1661 naar Utrecht
gezonden, waar hij tot zijn dood bleef. Begaafd met een gezond oordeel en een
helder verstand, was hij er niet enkel de geestelijke leidsman van een honderdtal
klopjes, maar ook de dikwijls geraadpleegde raadsman van reguliere en seculiere
geestelijkheid. Door het vijandig stoken van een ex-jezuïet had v.D. nogal eens
vervolging te lijden van den schout, maar meestal wist hij gelukkig te ontsnappen.
Gedurende korten tijd was hij, wegens afwezigheid van den overste, vice-superior
der Noord-Nederlandsche Jezuïetenmissie. V.D. stamde af van een calvinistisch
magistraatspersoon, maar was door zijn tante katholiek opgevoed.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) III,
84; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Dishoecke, Jacob van]
DISHOECKE (Jacob v a n ), nederlandsch stempelsnijder, wiens penningen tusschen
1678 en 1714 vervaardigd zijn. Zijn voornaamste werken zijn: Vrede te Nijmegen
(1678), Slag bij La Hogue (1692), Portretpenning van Balthazar Bekker (1692),
Overlijden van Koningin Maria van Engeland (1695), Heroveren van Namen (1695),
Begrafenisoproer te Amsterdam gestild (1696), Oproer te Middelburg gestild (1704).
Al deze penningen zijn bij v. L o o n afgebeeld.
In 1714 vervaardigde Jacob van Dishoeck, toen te Amsterdam wonende, de
stempels van een vroedschapspenning van Rotterdam.
Zijn werken zijn geteekend: I.V. DISHOUKE. F, DISHOECKE. F, I.V. DISHOEKE.
F., IVD. F. en I.V.D.
Zie: Astrea IV, 193; F o r r e r , Biographical Dictionary of Medallists I, 403;
Rotterdamsch Jaarboekje 1888, 186.
van Kerkwijk

[Dittelbach, Petrus]
DITTELBACH (Petrus), was in 1676 predikant te Neudorf in Oost-Friesland, waar
hij een bewonderaar der Labadisten werd. Een beroep naar Wieuwerd, waar de
Labadisten op het Walthaslot hun kolonie gevestigd hadden, werd echter door hem
afgeslagen. Wel bezocht hij Wieuwerd en was een ijverig lezer der geschriften der
Labadisten. Het gevolg was, dat hij meende zijn predikambt er aan te moeten geven.
Hij vestigde zich te Amsterdam, waar hij met zijn gezin door vertaalwerk en
dergelijken arbeid in zijn onderhoud voorzag. Daaraan danken wij o.a.A.M. van
S c h u u r m a n 's Eucleria of uitkiezing van het beste deel (Amst. 1684), door hem
uit het latijn vertaald. Herhaaldelijk bracht D. bezoeken aan de Labadisten te
Wieuwerd, maar aarzelde toch om zich bij hen aan te sluiten. Eerst de aanvallen,
door Koelman en W. à Brakel tegen de Labadisten gericht, werden oorzaak, dat hij
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met zijn gezin zich in de Labadisten-gemeente te Wieuwerd liet opnemen. Blijvend
was de vriendschappelijke verhouding echter niet. Vooral de opvattingen omtrent
de opvoeding der kinderen en die over het huwelijk maakten D. van de Labadisten
afkeerig. Hij brak met hen, verliet Wieuwerd en vestigde zich weder te Amsterdam.
Hier ging hij thans de Labadisten in geschriften te lijf en schreef Verval en val der
Labadisten (Amst. 1692
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in 4o.). Nog in hetzelfde jaar verscheen een tweede druk, waarbij behoort Een kort
en nodigh Verhaal van de Kerk-scheuringe en verbrekinge der Gemeynschap ... tot
Wiewert. Het Verval bevat allerlei gegevens over D. zelf, maar moet toch met
voorzichtigheid gebruikt worden.
D. heeft nog jaren te Amsterdam geleefd, waar hij ook wel preekbeurten van
ambtsbroeders waarnam, tot hij in hevigen twist met de kerkelijke autoriteiten
geraakte. Aanleiding daartoe schijnt geweest te zijn twist met een buurman. Hij
schreef toen: Den Jalourssen Buurman en de onderdrukte onnoselheyt (Amst. 1697
in 4o.). Hij werd door den kerkeraad gecensureerd. Veroordeeld om schuld te
bekennen en excuses te maken, was D. daartoe niet te brengen. Zijn zaak is
herhaaldelijk in de N. Holl. synoden ter sprake gekomen, waar hij door nieuwe
geschriften opnieuw ergernis gaf. Deze waren Clavis errans of de verdraayde sleutel
(Amst. 1698 in 4o.) en Circuliere of Kreytz-brief (Amst. 1701 in 4o.). Over dit laatste
heet het in het Hs. der N. Holl. Synode van 1701, dat hij begon ‘.... onmanierlick te
rasen en is .... al scheldende de vergadering uitgaan.’ Vandaar dat de Synode in
1702 besloot om zijn zaak voortaan ex actis te laten. Hij vertaalde nog: G. Arnoldi
David in Sauls Harnas (Amst. 1699).
Zie over hem: H.v. B e r k u m , De Labadie en de Labadisten II, 29, 71, 77-80.
Knuttel

[Doeima, Cornelius]
DOEIMA (Cornelius), minderbroeder, geb. te Franeker 1587 of 1588, gest. te Leiden
4 Oct. 1635 (Necrologium Dioc. Harl. in De Katholiek, LX (1871) 74). Misschien was
hij een zoon van Mr. J o a n n e s D., wiens weduwe in 1603 en 1606 aan de
Vroedschap studiegeld vroeg (T e l t i n g , Register Archief Franeker, 1867, n. 469
en 514, blz. 148 en 158). Na zijn priesterwijding werd hij als missionaris naar
Friesland gezonden. In 1616 vestigde hij zich metterwoon te Leeuwarden en in 1619
op verzoek der katholieken te Franeker. Herhaalde malen op overtreding der
plakkaten betrapt, moest hij eindelijk (in 1628?) de wijk nemen. Hij kwam te Leiden
en stierf daar aan de pest. Zijn in olieverf geschilderd portret bevindt zich in de
pastorie te Harlingen.
Zie: De Godsdienstvriend LXXXIV (1860), 13, 14, 17; Bijdr. Bisd. Haarlem II
(1874), 88 en enkele hss. in het provinciaal archief der minderbroeders te Weert.
Hesse

[Doers, Mr. Arnoldus]
DOERS (Mr. Arnoldus), sedert 1534 kanunnik van de St. Lebuinuskerk te Deventer.
Onder den proost en aartsdiaken van Deventer Joannes Voerthuysius bekleedde
hij het ambt van vicaris generaal. Na den dood van dezen proost in 1569 zag hij
zich bevestigd in zijn aanzienlijken post, wat voortduurde tot de komst van bisschop
Aegidius de Monte in 1570. Op zijn ouden dag werd hij nog cameraar van het kapittel,
waarvoor hij echter in 1579 bedankte. Hij overleed 25 Jun. 1583.
Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XXXV, 385; R e v i u s , Daventria ill. 329, 343.
Snelting

[Does, Badeloge van der]
DOES (Badeloge v a n d e r ), dochter van M a u r y n e en L i j s b e t v a n V o o r n e ,
zuster van den abt van Middelburg, W i l l e m v a n d e r D o e s , was abdis der
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cistercienserabdij Leeuwenhorst omstreeks 1403 tot aan haar dood 15 Jan. 1411
of 13.
Zie: Hist. ep. Ultraj. 519; S.v. L e e u w e n , Bat. Illust. 930; A. M a t t h a e u s , Fund.
et fata eccl. (Lug. Bat. 1704) 436.
Fruytier

[Does, Johanna van der]
DOES (Johanna v a n d e r ), dochter van A d r i a a n D i r k s z o o n , rentmeester
der abdij van Rijnsburg, en diens tweede echtgenoote
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G e e r t r u i d v a n R o m e r s w a a l , overl. hoogbejaard, als abdis der
cistercienserabdij Leeuwenhorst te Leiden 20 Aug. 1574, gedurende het beleg der
stad.
Talrijke leden harer familie treft men in de hollandsche abdijen aan. Hare twee
zusters C o r n e l i a en E l i s a b e t h waren in Rijnsburg, L y s b e t h de jonge in
Konigsveld O. Praem. bij Delft, waar ook hare tante C a t h a r i n a was ingetreden.
In Loosduinen O. Cist. had zij eene tante en de non A g a t h a v a n d e r D o e s
aldaar 1563 nog in leven, zal ook wel tot hare familie behoord hebben. Haar broeder
A d r i a a n (overl. 1563) bestuurde tot zijn dood als rentmeester de bezittingen van
Leeuwenhorst. Hij werd opgevolgd door den neef van Johanna, Werner, zoon van
haar halfbroeder Diederik. Na de opheffing der abdij bleef het bestuur der inkomsten
in de handen van haren bloedverwant Jacob van der Does, raad van den prins van
Oranje, als superintendent: Wanneer Johanna in Leeuwenhorst is ingetreden, is
niet juist bekend. Bij de abdiskeuze 1527 was zij onder de jongste der nonnen en
nog geen kapitulaar of kiesrechtige. Zij komt ook voor op de lijst der nonnen van
Leeuwenhorst opgesteld door den kapelaan Dirk van Spangert (overl. 1536).
Bij brief van keizer Karel V, 22 Sept. 1554, werd aan de nonnen van Leeuwenhorst
bevolen Johanna van der Does, te wier behoeve Gijsberta van Waardenburg haar
ontslag genomen had, tot abdis te kiezen. Zij bestuurde met veel beleid het klooster,
zooals blijkt uit de volgende getuigenis harer tijdgenooten: ‘Primaria et sapiens
femina, latini sermonis non ignara, quae magno operae pretio auxit res coenobii.’
Uit vrees voor de strooptochten der Geuzen was zij met 23 nonnen naar Leiden
gevlucht. 1572 vestigden zij zich aldaar in het St. Michielsklooster. Zij stond aan
hare medezuster, Susanna van Etten, toe, om voor grof geld persoonlijk bij Lumey
voor den martelaar Corn. Musius een graf te bekomen. Toen de bezittingen der
abdij door de Ridderschap van Holland werden aangeslagen, stond men aan de
abdis eene jaarlijksche toelage van 1000 gulden toe. Zij bleef te Leiden wonen tot
haren dood. Voorloopig werd zij in de St. Pieterskerk begraven; na het beleg werd
haar lijk overgevoerd naar Leeuwenhorst. De zerk, thans in de St. Pieterskerk, dekte
oorspronkelijk haar graf in de abdij. 31 Maart 1586 werd zij uit het puin der
kloosterkerk opgegraven en naar Leiden gevoerd.
Johanna van der Does was de laatste eigenlijke abdis van Leeuwenhorst; na haar
droegen nog enkele nonnen dien titel, haar door de Ridderschap gegeven.
Volgens Bijdr. bisd. Haarlem XX, 437, bestond er een portret van haar bij den
boekhandelaar van der Meerschen. Uit den tekst Hist. ep. Ultraj. 520 blijkt echter,
dat het portret niet van Johanna v.d. Does maar van Susanna van Etten was.
Zij is afgebeeld op de zerk in de St. Pieterskerk te Leiden. Zie: K n e p p e l h o r s t ,
Gedenkstukken St. Pieterskerk, 66.
Zie: S.v. L e e u w e n , Batav. illustr. 932, 1313; S c h o t e l , De abdij van Rijnsburg,
241; R ö m e r , Gesch. overzigt der abdijen, I, 298; Bijdr. bisd. Haarlem XX, 290;
Rijnl. oudheden, 633; P.v.d. S c h e l l i n g , Beschrijving v.d. oude en eedele abdie
Leeuwenhorst, handschrift in het seminarie te Warmond.
Fruytier

[Does, Magtilde van der]
DOES (Magtilde v a n d e r ), dochter van M a u r y n e , den broeder van Badeloge
(kol. 289), en
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van N. v a n d e n W o u d e , bestuurde als abdis de abdij Leeuwenhorst gedurende
11 of 13 jaren. Zij overleed 14 of 15 Aug. 1441.
Zie: Hist. ep. Ultraj. 519; S.v. L e e u w e n , Bat. Illustr. 930; A. M a t t h a e u s ,
Fundationes et fata eccl. (Lug. Bat. 1704) 459.
Fruytier

[Dohna, Christiaan Albert graaf van]
DOHNA (Christiaan Albert graaf v a n ), geb. 1621 te Küstrin, overl. 14 Dec. 1677
te Gartz. Zoon van C h r i s t o f f e l , graaf v a n D o h n a , en van U r s u l a , gravin
v a n S o l m s (zuster van Amalia). Reeds in 1635 diende hij onder prins Frederik
Hendrik, bij diens ruiterij, tot 1648, in welk jaar hij overste was. Na den dood van
den stadhouder, bij wien hij in hooge gunst stond, begaf hij zich naar Pruisen, doch
werd weldra weer naar Holland geroepen en begeleidde in 1654 zijn tante, de
prinses-weduwe van Oranje, naar Berlijn, waar de keurvorst hem tot
luitenant-generaal der infanterie aanstelde. Later kreeg hij het bevel over Küstrin,
alsmede het stadhouderschap over Halberstadt en voorts ook, na het vertrek van
den keurvorst, over Brandenburg. Tijdens den oorlog van 1666 tegen den bisschop
van Munster was hij generaal onder den Stadhouder Willem III en in den oorlog van
1672 generaal-veldtuigmeester. Toen de Zweden in Brandenburg vielen, had hij
het bevel over de troepen binnen Küstrin en woonde in 1677 het beleg van Stettin
bij. Hij was gehuwd met S o p h i a T h e o d o r a , gravin v a n B r e d e r o d e , die
hem twaalf kinderen schonk. Van de acht zoons sneuvelden de meeste.
Zie: Biogr. Universelle, VI, 211; G r o e n , Archives 2e Serie III, 443, 454; IV, 374;
brieven over zijn reis naar Engeland, ald. III, 479, 483; Allgem. Deutsche Biographie,
art. Friedrich von Dohna.
Eysten

[Dommelen, Gomarus Franciscus van]
DOMMELEN (Gomarus Franciscus v a n ), verdienstelijk militair-arts, 16 Juli 1813
te Utrecht geb. en 14 Jan. 1874 in den Haag overl. Na het gymnasium zijner
geboortestad te hebben afgeloopen, werd hij in 1830 kweekeling van het
Rijks-hospitaal aldaar en klom spoedig tot den rang van officier van gezondheid
3de klasse en vervolgens tot dien van de 2de en 1ste kl. op. Bij nauwgezette
waarneming van zijn dienst vond hij toch den tijd, zich te prepareeren voor de
academische examens die aan de promotie tot Med. Dr. voorafgaan. 15 Mei 1845
promoveerde hij op een proefschrift: De strictura urethrae. In 1872 werd van
Dommelen met den rang van kolonel gepensionneerd. Tevens had hij onder de
waarneming van zijn dienst tijd gevonden voor het schrijven van onderscheidene
geschriften, als de voornaamste waarvan wij noemen: Geschiedenis der Militaire
geneeskunde (1857), Essai sur les moyens de transport et des secours en général
aux blessés et malades en temps de guerre (1864) en Over de noodzakelijkheid
der uitbreiding van het getat ziekenverplegers en verpleegsters door de Vereeniging
onder het Roode kruis (1871).
Zie: Levensber. Letterk. 1876, 103.
Zuidema

[Donnadieu, Dr. Carel Frederik]
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DONNADIEU (Dr. Carel Frederik), geb. 5 Juni 1812 te Amsterdam, overl. te Delft
15 Maart 1858; zoon van F r e d e r i k C a r e l D o n n a d i e u , referendaris bij het
Min. v. Binn. Zaken en P e t r o n e l l a J o h a n n a S c h a a l j e .
Hij bezocht de departementale school en later de latijnsche school te 's
Gravenhage, daarna het Lyceum te Brussel en vertrok in 1830 naar de Hoogeschool
te Leiden, waar hij 22 Juni 1835 promoveerde tot doctor in de geneeskunde op een
proefschrift: Positiones varii argumenti. Hij huwde met M a r i a C a t h a r i n a
N i e u w e n h u i z e n . Hij begon zijn loopbaan als geneesheer
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te Naaldwijk en vestigde zich in 1835 te Delft. Zijn liefde voor de
natuurwetenschappen maakte, dat hij zich vooral toelegde op de scheikunde, zoodat
hij na de oprichting der Kon. Akademie ter opleiding van ingenieurs enz. 25 Febr.
1843 werd benoemd tot leeraar in de scheikunde. 30 April 1846 verkreeg hij den
titel van hoogleeraar.
Hij was van 1844-1847 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor handel en nijverheid,
waarin verschillende artikelen van zijn hand verschenen.
Bovendien schreef hij: F r . K o e h l e r , De scheikunde met betrekking tot het
fabriekwezen, naar de 4de uitg. uit het Hoogduitsch vertaald (Delft 1845-46, 2 dln.
8o.); C.R. F r e s e n i u s , Handleiding tot de qualitative chem. analyse. Naar de 9de
uitg. uit het Hoogd. vert. (Delft 1856, 8o.); K. H o l t z m a n n , Grondbeginselen der
werktuigkunde. Uit het Hoogd. overgebracht (Delft 1851). Zijn portret werd
gelithographeerd door C.W. Mieling.
Roelofs Heyrmans

[Doolegius, Daniel]
DOOLEGIUS (Daniel), v a n d e r D o l e g e n , D o l e g i u s , D o l e g e n i u s ,
D o l e g e m i u s , stierf 25 Nov. 1605 als predikant te Delft, waar hij van Mei 1590
heeft gestaan. Voor dien tijd heeft hij de kerk van Brussel gediend, als welker
alumnus hij te Genève had gestudeerd (ingeschreven 10 Nov. 1582). Hij was een
vriend van Thysius en, wat zijn denkbeelden aangaat, een beslist
Contra-Remonstrant, als o.a. blijken kan uit het feit dat de synode van Zuid-Holland
hem Juni 1605 met Hommius naar de Synode te Alkmaar deputeerde, met 't oog
op de daar aan de orde te stellen excommunicatie van Caspar Coolhaes, die toen
echter toch niet heeft plaats gehad.
Zie: Werken der Marnixvereeniging S. III D. IV en V; P.J. W y m i n g a , Festus
Hommius (Leiden 1899); J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utrecht 1895); R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta I, III, allen registers in voce.
van Schelven

[Doomer, Lambert]
DOOMER (Lambert), te Amsterdam geb. 1622 of 23 en overl. 2 Juli 1700, zoon van
H e r m a n D., schrijnwerker, en B a e r t j e M a r t e n s , wier door Rembrandt
geschilderde portretten zich te New-York bevinden. Na den dood zijns vaders schijnt
hij zijne moeder in de zaak - hij had de gildeproef geleverd - bijgestaan te hebben;
bij haar testament van 1654 vermaakte zij hem niet alleen alle in het huis aanwezige
voorwerpen van kunst, maar ook alle gereedschappen. In hare latere testamenten
komt deze beschikking niet voor, doch bij haar overlijden in 1678 had Lambert nog
eene vordering van ƒ 1500 wegens arbeidsloon. Omstreeks 1646 trok hij naar Nantes,
waar 2 zijner broeders woonden, en verbleef er geruimen tijd; van daar met den
schilder Willem Schellincx naar Parijs en over Havre en Engeland naar Holland
terug, overal op zijn tocht teekeningen naar de natuur makende, welke zeer gunstig
van zijn talent getuigen. Hij schilderde ook toen reeds en toonde zich op het doek
geen minder meester. Hij heeft een tiental jaren te Alkmaar gewoond: 7 Mei 1679
huwde hij aldaar, weduwnaar zijnde van M e t t i e H a r m e n s (eerder getrouwd
met J a n B l o c k , van Arnhem), waarmede hij 24 Aug. 1668 te Amsterdam in den
echt was getreden, G e e s j e E s d r a , weduwe van G e r r i t C o r n e l i s z .; 26
Dec. 1680 teekende hij van den stadswal een groote komeet; in 1681 schilderde
hij de 3 regentessen van het Mannengasthuis (het stuk is thans in het
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Burgerweeshuis); in 1682 betaalde hij aan de stad geld voor eene voor zijn huis
gemaakte plating; in 1684 had het schildersgild met hem een geschil
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en tot 1690 heeft hij te en om Alkmaar veel afgeteekend. Kort na 1691 naar
Amsterdam teruggekeerd, woonde hij aldaar op de Rozengracht als een bemiddeld
burger. Tot zijne nalatenschap behoorden eenige schilderijen en teekeningen van
Rembrandt, vele schilderijen en eene massa teekeningen van hemzelven. Van zijn
schilderwerk berust een portret zijner moeder in de verzameling van den hertog van
Devonshire te Chatsworth, Hannah de profetes en haar zoon Samuël in de Hermitage
te Petersburg, een herberg buiten Nantes in 's Rijks Museum te Amsterdam.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n , Geschied. der Nederl. Schilders I, 183 en
Aanhangsel 118; K r a m m , II, 355; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar
11; Bulletin Oudheidk. Bond 1909, 126; Oud-Holland 1909, 117 en 1910, 2;
B r e d i u s in La Revue de l' Art XXVIII, 401; Catalogus Rijks Museum nr. 790.
Bruinvis

[Dooren, Maria Catharina van]
DOOREN (Maria Catharina v a n ), ged. 30 April 1769 te Rotterdam, overl. aldaar
10 Aug. 1832, was een dochter van H e n r i c u s J o s e p h u s v a n D o o r e n en
F r a n c i s c a d u T r o m p . Haar naam is verbonden aan het M.C. van Doorens
Vrouwengesticht van Weldadigheid, oorspronkelijk haar woning aan de Korte
Hoogstraat, die bij haar testament bestemd werd om huisvesting te verleenen aan
zes ongehuwde R.K. dames, aan wie opgedragen werd het liefdadig werk der
stichtster na haar dood voort te zetten. Uit het daarvoor vastgestelde kapitaal moeten
rotterdamsche armen gesteund worden, doch de ondersteuning geschiedt alleen
in natura, niet in geld. Drie vierde der beschermelingen moet behooren tot de R.-K.
kerk, een vierde mag bestaan uit niet-Roomschen. Een der dames heeft als ‘opperste
stichtvrouw’ de leiding. Een portret der stichtster, geteekend door Valois bevindt
zich in haar stichting, die sinds eenige jaren, na afbraak van het oude gebouw, veel
fraaier herbouwd is aan de Coolvest.
Zie: Rott. in den loop der eeuwen II, 1ste ged.: Het Roomsch- Katholieke
Rotterdam 120 vlg.
Moquette

[Doorenweerd, Bartholomeus]
DOORENWEERD (Bartholomeus), geb. te Zwolle 28 Mei 1767, gest. te Kampen
25 Juli 1832. Na sedert 1780 in het kleine collegie van den H. Joannes ante portam
latinam te Kevelaar, en sedert 1785 te Douay in het Seminarium Marianum de
propaganda fide gestudeerd te hebben, werd hij 26 Oct. 1790 te Rheine aan de
Ems tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats als kapelaan was in zijn
geboorteplaats in de Koestraat, in welke kerk de E.H. Petrus Vavé toenmaals pastoor
was. Hij bekleedde die betrekking van 1790 tot 1796, toen hij als pastoor naar
Emmeloord en Ens op het eiland Schokland werd gezonden. De twaalf jaren, die
hij als herder onder deze eenvoudige eilandbewoners en visschers doorbracht, telde
hij steeds onder de aangenaamste zijns levens, en de herinnering daaraan strekte
hem tot een ware vreugde; het was in 1802, dat hij op dat eiland den vondeling
Coridon, later zijn medehelper in het H. Dienstwerk, aannam. In 1808 als pastoor
naar Kampen verplaatst, toonde hij zich ook hier weldra een trouw en oprecht herder.
In 1810, toen de O.L.V. of buitenkerk aldaar aan den katholieken eeredienst
teruggegeven en door de edelmoedigheid van koning Lodewijk hersteld was, predikte
hij het eerst daarin, welke taak hem ook in een dergelijke kerk te Zwolle werd
opgedragen; beide feestreden verschenen gezamenlijk in het licht,
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onder den titel van De plegtige bezitneming der beide herstelde kerken, aan de
allerzaligste moedermaagd Maria toegewijd, de eene te Zwolle en de andere te
Kampen, vereenigd in twee leerredenen (Deventer 1812). De ijver van Doorenweerd
bepaalde zich niet enkel tot zijne gemeente, het was ook zijn streven om daarbuiten
nut te stichten en aan de uitbreiding en opwekking des geloofs mede te werken.
Verscheiden uit 's mans pen gevloeide geschriften, en meer nog zijne naamlooze
opstellen in verschillende tijdschriften geplaatst (voornamelijk in de Kerkelijke
bibliotheek voor R.C. in Nederland), zijne raadgevingen in, en medewerking aan
verschillende letterkundige ondernemingen, wanneer deze de bevordering van
godsdienst, wetenschap, deugd of goede zeden ten doel hadden, zijn daarvan de
sprekendste bewijzen. De algemeene plechtige dankdienst voor de redding en het
herstel van paus Pius VII gaf hem in 1814 aanleiding, om voor zijne gemeente een
feestrede uit te spreken, die in het licht verscheen, onder den titel van De belofte
van Jesus Christus aan zijne Kerk verheerlijkt in de wederkomst van Paus Pius VII
te Rome (Deventer 1814), welke rede van zijn blakenden ijver voor de glorie van
God en van zijne innige gehechtheid aan den H. Stoel getuigt. Om tegen zoovele
de katholieke Kerk en hare gebruiken hoonende artikelen, in protestantsche
tijdschriften verspreid, een tegengift te leveren, kwam Doorenweerd op het denkbeeld
der uitgave van zijn De Katholyke, Letterkundig Tijdschrift voor godsdienst en
wetenschappen, dat tot 3 deelen in zes banden, gr. 8o., is voortgezet, en daarop
onder den naam van Minerva in andere handen is overgegaan. Ook de lieve jeugd
werd door haren vriend Doorenweerd niet vergeten; voor haar schreef hij zijne
Bijbelsche verhalen voor de Nederlandsche jeugd (2 st. Amsterdam 1818), in de
verte naar die van kanunnik C. Schmid gevolgd; Verhalen uit het Oude en Nieuwe
Testament, voor de jeugd (Sittard 1819). Om ook aan den katholieken Nederlander
een uitmuntend godsdienstig huisboek te bezorgen, vertaalde hij uit het Duitsch het
Handboek van de Christelijke Catholijke godsdienst, om zichzelven en anderen te
onderwijzen, door B e r n a r d O v e r b e r g , tweede druk, 2 dln. (Deventer
1828-1832), alsmede den Grooten en kleinen Catechismus var denzelfden schrijver,
benevens diens Onderwijs en vermaning eens zielszorgers aan zijne gemeente, en
zijne Zamenspraak over de mode. Van den kanunnik E s k e s , te Rees, vertaalde
hij Philaagje en Melaantje, een zeer nuttig volksboekje; Het godvruchtig kind, ten
dienste der hollandsche jeugd bewerkt, en Hulp in den nood, mede een
gebedenboekje; van A.E. J a i s , Leer- en Gebedenboek voor kinderen, hetwelk ook
voor volwassenen dienen kan. Verder: Echt berigt wegens de zeldzame verschijnsels,
welke plaats hebben bij mejufvrouw Anna Catharina Emmerich, koorzuster van het
vernietigde klooster der Augustinessen te Dalmen. Voorts was hij de medeoprichter
en ijverige medewerker van het tijdschrift de Christelijke Mentor. Nagelaten preeken
zijn door de zorg van F.J. H o p p e n b r o u w e r s uitgegeven onder den titel van
Korte Kerkredenen, naar aanleiding van Overberg's Handboek van de R.-C.
Godsdienstleer, om zichzelven en een ander te onderwijzen ('s Hertogenbosch,
1833, 3 dln. in 8o.) De preeken van Doorenweerd zijn geen modellen van
welsprekendheid, uitmuntend door schoonheid van stijl en aangrijpende pathetiek,
maar goed verzorgde, duidelijke en degelijke leerredenen, die daarenboven getuigen
van dien levenden godsdienstzin,
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die menschenkennis en menschenliefde, die zucht naar de zaligheid der zielen,
welke hem in al zijn geschriften en handelingen geleidden. Genoemde
eigenschappen spreken ook sterk uit zijn dagboek, in handschrift berustend in het
Archief der R.-K. kerk te Kampen, getiteld: Dagboek mijner Verhandelingen te
Kampen. Het bestaat uit 3 deelen en loopt van 1809-1832. De jaren 1819, 1820,
1822, 1823 en 1824 zijn stilzwijgend voorbijgegaan. Dit dagboek geeft behalve de
kerkelijke geschiedenis van Kampen ook een blik op de ontluiking der kath.
godsdienstige letterkunde, waartoe Doorenweerd geen gering aandeel heeft
bijgedragen, alsmede op den politiekreligieuzen toestand van ons vaderland in die
dagen.
Zie: De Godsdienstvriend, XXX, 129-135; d e F e l l e r , Geschiedk. Wdb. Suppl.
I.
van Meegeren

[Doremans, Wouter]
DOREMANS (Wouter), zoon van J a n D o r e m a n s te Oisterwijk, beneficiaat en
rector van het altaar van St. Antonius Abt in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch,
stichtte bij testament van 3 Maart 1533 twee studiebeurzen voor arme
bloedverwanten.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-1876) II, 222; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 243.
Aug. Sassen

[Dorhout, Ambrosius]
DORHOUT (Ambrosius), geboren te Leeuwarden in 1699, overleden 27 Maart 1776
te Dokkum. Hij studeerde waarschijnlijk te Franeker, werd, als candidaat in de
theologie, beroepen tot predikant te Garijp, Eernewoude en Zuidmeer (1726), ging
in 1731 naar Oostermeer en Eestrum en in 1745 naar Dokkum.
Eenige taal-, oudheidkundige en theologische stukken van zijn hand vindt men
in den Boekzaal, o.a. in dien van 1759: Verhandeling over Matthaeus II, 23, in I,
611 en De plaats 1 Chroniken III, 15 aldaar II, 215.
Afzonderlijk verscheen: De eigen aart van het Avondmaal nagespoord uit Matth.
XXVI: 26, 27, 28 en 1 Corinth. X en XI (Harlingen 1746).
Zie: Boekzaal 1726, II, 659; 1745, II, 122, 123; 1776, I, 481.
Molhuysen

[Dorre, Johan]
DORRE (Johan), geb. te Deventer 22 Jan. 1547, overleden begin 1599 waarschijnlijk
te Kampen, zoon van den deventer burgemeester H e n d r i k D o r r e en van
G e e r t r u i d v a n D u r e n . Hij huwde 14 Januari 1575 te Deventer J u d i t h v a n
B r o n c k h o r s t , dochter van Johannes van B. (1) (I kol. 472) en zuster van
Everhardus, den leidschen professor (ibid. kol. 471). Van 1578-1586 was hij
burgemeester van Deventer; in 1586 werd hij tot lid van den Raad van State benoemd
en het volgende jaar in 1587 tot rentmeester van Salland aangesteld, welke
betrekking hij tot zijn dood bekleed heeft. In de geschiedenis van zijn tijd heeft hij
een werkzaam aandeel gehad. Herhaaldelijk vinden wij hem naar belangrijke
vergaderingen door Overijssel afgevaardigd. Zoo in Maart 1579 naar de vergadering
der Staten-Generaal te Antwerpen, waar gehandeld werd over den keulschen vrede
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en in het volgend voorjaar naar Utrecht om bij den prins van Oranje vermindering
van bezetting voor Overijssel te bewerken. In het najaar van 1580 wordt hij met
Robert van Ittersum naar Harderwijk afgevaardigd, waar gedeputeerden van
Gelderland en Overijssel bijeen waren om zich te verbinden tegen de aanneming
van den hertog van Anjou. Op de bekende vergadering
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van Mei 1581 te Amsterdam gehouden, waar o.a. de afzwering van Philips II plaats
vond, was hij als afgevaardigde van Overijssel aanwezig. Na den dood van prins
Willem I werd hij naar de Statenvergadering te Delft gecommitteerd. In datzelfde
jaar gaf hij zich zeer veel moeite om de Ommelanders met de Groningers tot een
vergelijk te brengen.
Revius vermeldt hem ook als Latijnsch dichter van een Encomium Ducatus Gelrici.
Zie: J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. I, 292; R e v i u s , Daventria Illustrata 384,
491, 492, 493, 496, 502, 506, 520; Bijdr. Gesch. Overijssel XI, 337; XII, 14; E v .
B r o n c h o r s t i i Diarium ed. v a n S l e e (1898) reg.; H o u c k e n D i x o n ,
Deventer onder de stadhouders van het huis van Oranje 68.
H. Kronenberg

[Dou, Gerrit]
DOU (Gerrit) was een leidsch genre- en portretschilder. Hij werd te Leiden geboren
7 April 1613 en overleed aldaar 9 Febr. 1675. (Gerard is de verfranschte vorm van
zijn voornaam, waarmede hij reeds gedurende zijn leven dikwijls genoemd werd).
Hij was een zoon van den leidschen glazenmaker en glasschrijver D o u w e
J a n s z o o n , die hem in zijn vak liet opleiden. Daartoe werd hij eerst bij den graveur
Bartholomaeus Dolendo te L. in de leer gedaan, vervolgens na 1½ jaar bij den
glasschrijver Pieter Couwenhorn, waar hij gedurende 2½ jaar werkte. Daarna nam
zijn vader hem als gezel in zijn eigen werkplaats. Intusschen werd Gerrit in 1625 lid
van het glazenmakersgilde, als hoedanig wij hem in 1627 nog vermeld vinden. De
drang om schilder te worden was echter bij hem zoo groot, (zooals zijn oudste
biograaf O r l e r s (Beschr. d. stad Leiden, 2e druk, 380) vertelt) dat zijn vader hem
14 Febr. 1628 bij Rembrandt, die in de buurt van Dou's ouders woonde, in de leer
deed. Dou werkte bij R. tot diens verhuizing naar Amsterdam (1631). Daarna vestigde
Dou zich in Leiden zelfstandig en werkte tot zijn dood in een werkplaats aan den
Rijn (Galgewater), van waar men het uitzicht had, dat bekend is van den achtergrond
van Dou's ‘Kwakzalver’ der Münchener Pinakothek. De werkplaats had licht uit het
Noorden, zooals ook S a n d r a r t (Teutsche Akademie, 1675) mededeelt. Dou
behoorde in 1644 tot degenen, die trachtten een Lucasgilde in Leiden op te richten,
hetgeen echter eerst in 1648 gelukte. Toen behoorde Dou ook tot de oprichters. Hij
heeft zijn geboorteplaats niet verlaten, hoewel Karel II van Engeland hem uitnoodigde
aan zijn hof te komen. Reeds in 1635 was Dou beroemd en weldra behoorden zijne
schilderijen tot de gezochtste kostbaarheden der internationale markt. De zweedsche
agent Spiering verzekerde zich het recht van voorkoop op Dou's schilderijen en
zond er vele aan koningin Christina van Zweden. In 1641 roemt de schilder P h i l i p s
A n g e l Dou in zijn Lof der Schilderkonst (verschenen in 1642), in 1660 schenken
de Staten van Holland evenals de Oost-Indische Compagnie aan koning Karel I
schilderijen van Dou, die door den koning in één adem met schilderijen van Titiaan
en Elsheimer als het mooiste geprezen werden. In 1665 krijgt Dou opnieuw een
Maecenas, nl. Johan de Bye, die in 1665 niet minder dan 27 schilderijen van den
meester ten toon stelde; in 1669 probeert de leidsche magistraat een schilderij van
Dou te koopen; terwijl reeds in 1661 Aartshertog Leopold Wilhelm in Weenen een
Dou bezat. Ook schilderde Dou een zelfportret voor de bekende
portrettenverzameling der Uffizi. Dou was ongehuwd,
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zijn nicht A n t o n i a v a n T o l bestuurde zijn huishouding; drie keer maakte hij
een testament (1657, 1669, 1674), waaruit blijkt, dat hij tamelijk vermogend, hoewel
niet rijk gestorven is. Hij rekende voor ieder uur werken 1 pond Vlaamsch (ongeveer
6 gulden). Eens heeft Dou met Nic. Berchem samengewerkt (schilderij in het
Rijksmuseum te Amsterdam, cat. 1904 no. 794) een anderen keer, naar de verklaring
van Ferdinand Bol en den kunsthandelaar Uylenburgh, met Govert Flinck. Zijn
schilderijen signeerde hij steeds G Dov, de G met de D verbonden. De schilders
Dominicus van Tol en Jacob Toorenvliet waren neven van hem en klaarblijkelijk ook
zijn leerlingen. Dou's voornaamste leerling was Frans van Mieris de Oude. Verder
worden nog als zijn leerlingen genoemd G. Metsu, P. van Slingelandt, G. Schalcken,
B. Maton, M. Naiveu, Gerr. Maes en Karel de Moor, terwijl Adr. Gaesbeeck, Q. van
Brekelenkam, J. van Staveren, P. Leermans, A. de Pape, I. Koedyck, en Ary de
Voys onder zijn invloed staan. Hoewel door Dou noch de humor en
karakteruitbeelding van een Jan Steen, noch de voornaamheid van een ter Borch
of Metsu bereikt is, is desniettegenstaande zijn beteekenis groot, ook als hoofd van
de leidsche school van fijnschilders. Door Frans van Mieris en zijn zonen werd de
leiding later overgenomen, en tot diep in de 18e, ja zelfs tot in de 19e eeuw heeft
het fijnschilderen in Holland gebloeid. Eerst omstreeks 't midden der 19e eeuw hield
de voorliefde voor schilderijen uit deze school op. Dit heeft ten gevolge gehad, dat
er ook van Dou's schilderijen tallooze vervalschingen gemaakt werden, waarvan in
de 18e eeuw in 't bijzonder die van Jac. van Spreeuwen berucht waren.
Dou's ontwikkeling als kunstenaar is in korte trekken de volgende: in den eersten
tijd staat hij geheel onder den invloed van Rembrandt. Zoo schildert hij de portretten
van Rembrandts ouders (Cassel: Rembrandts moeder ook in Berlijn, Amsterdam,
Schwerin, Rembrandts vader ook in de verzameling Nostitz te Praag en in het Louvre
te Parijs enz.) en toont hier bij een fijn gevoel voor licht-donker een streven naar
gelijkenis en een scherpe karakteriseering, benevens een voortreffelijke techniek,
hoewel reeds zucht naar detailleering merkbaar wordt, die echter nog niet te ver
gedreven is. In het algemeen is zijn schilderwijze in deze periode nog los en worden
zichtbare penseelstreken nog niet opzettelijk vermeden. Onder Rembrandt's invloed
ontstonden in deze jaren ook nog eenige Tobiasvoorstellingen (bijv. bij Lord
Ribblesdale te Londen), biddende kluizenaars en dergelijke. Ook is het mogelijk,
dat hij door Rembrandt's schilderijen met kunstlicht (bijv. den Geldwisselaar in
Berlijn) tot zijn voorstellingen met kaars en lamplicht gekomen is.
Nadat Dou zich zelfstandig had gevestigd, werd zijn techniek langzamerhand
fijner, in 't bijzonder wat betreft het weergeven van huisraad; het lichtdonker, meest
in een zilvergrijzen koelen toon gehouden, wordt steeds beter; daarentegen verliest
de karakteriseering in zijn portretten aan kracht. Bij de reeds bestaande onderwerpen
komen andere, die ervan afgeleid zijn: naast kluizenaars heilige Magdalena's (Berlijn,
Stockholm enz.), studenten (collectie Czartoryski te Krakau) en geleerden,
gedeeltelijk voluit, gedeeltelijk ten halven lijve. Ook ontstaan er portretten, waaronder
het frissche, vlot geschilderde zelfportret in de National Gallery te Londen. Omstreeks
1640 wordt de techniek steeds meer beheerscht door het streven
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om de zichtbaarheid van iederen penseelstreek te vermijden. Hij schildert met behulp
van een vergrootglas en het stof is (zooals Sandrart vertelt) zijn grootste vijand.
Toch weet hij zijn beste werken een heerlijken toon te geven. Opdrachten voor
portretten houden nu spoedig op, daar hij degenen, die hij schilderde, door te lang
poseeren kwelde. Menig op bestelling geschilderd portret uit dezen tijd (bijv. dat in
het Rijksmuseum te Amst.) vertoont duidelijk door verveling vermoeide en
verwrongen gelaatstrekken. Zijn genrestukken componeert hij van dezen tijd af vaak
in vensteromlijstingen, hetgeen reeds bij Rembrandt, Nic. Maes e.a. het geval was,
maar weldra een karakteristiek element in het werk van Dou en zijn school is
geworden. Ook ontstonden in dezen tijd weer composities met meer figuren, zoowel
bij dag- als bij kunstlicht. Zijn gegevens ontleende Dou aan het huiselijk leven van
den burgerstand: winkels, koekebaksters, dienstmeisjes, vioolspelers, schilders,
doktoren enz. De groepeering is nooit levendig, de lichaamshouding rustig; gewaagde
houdingen noch verkortingen beeldt hij af. In het weergeven van stoffen betoont
Dou in dezen tijd nog hetzelfde meesterschap als gedurende zijn leertijd bij
Rembrandt. Eerst omstreeks 1655 bemerkt men dat hij ouder wordt: de toon laat
dan soms te wenschen over en er komen teekenfouten voor.
Toch voltooit hij juist in de jaren tusschen 1660-1665 twee van zijn voortreffelijkste
stukken, namelijk de ‘Jonge Moeder’ (gedateerd 1658, Mauritshuis, den Haag) en
de ‘Avondschool’ (Rijksmuseum, Amsterdam). Eerstgenoemd schilderij is het beste
werk van den meester. Het vertoont een voortreffelijk lichtdonker, munt uit in de
weergave van de stof, is buitengewoon schilderachtig van compositie en van een
aantrekkelijk, door zijn voorname koelheid rustig werkend koloriet. De langzamerhand
zich openbarende achteruitgang in Dou's kunst is echter reeds waarneembaar in
de eens wereldberoemde, tot voor 13 jaar in den Salon Carré tentoongestelde
‘Waterzuchtige Vrouw’ (Louvre, Parijs). Dit in 1663 ontstane stuk is het grootste
schilderij van Dou, bewonderenswaardig in de weergave van details, maar
onharmonisch. Tegen het eind van zijn leven worden de teekenfouten talrijker, de
toon matter, de voorstellingen eenvormiger en komen steeds meer ‘nachtstukken’
voor. Ook gebruikt hij nu meer rood, waarschijnlijk om een krachtiger indruk te
verkrijgen. Herhaaldelijk schijnt Dou in zijn laatste levensjaren zijn eigen stukken
gecopieerd te hebben. Behalve genrestukken heeft Dou ook eenige stillevens
geschilderd (bijv. dat te Dresden). Merkwaardig is, dat hij, als het ware als inleiding
tot hetgeen Willem van Mieris, Adriaen van der Werff enz. in deze richting tot stand
zouden brengen, ook naaktfiguren (St. Petersburg, Leiden) geschilderd heeft en
wel reeds vóór 1665. Ook worden enkele voorstellingen met dieren vermeld, bijv.
een bok in een landschap, een hond. In Dresden bevindt zich van hem een kat in
een steenen boogvenster (1657). Schilderijen, die Dou zelf zeer op prijs stelde,
placht hij in kastjes te plaatsen. De deuren dezer kastjes beschilderde hij dan vaak
met stillevens. Zoo behoort bijv. bij de bovengenoemde ‘Waterzuchtige Vrouw’ in
het Louvre als dubbele deur een stilleven, eveneens in dit museum aanwezig. Het
doel van deze kastjes was vermoedelijk, de schilderijen voor stof te beschermen;
daarom ook viel de vorm van de triptiek in den smaak van Dou. [Vgl. de copie naar
een zeer bekende sedert verongelukte triptiek van Dou (door Laquy) in
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het Rijksmuseum te Amsterdam]. Er bestaan van Dou geen etsen; teekeningen die
hem met volkomen zekerheid toegeschreven kunnen worden zijn evenmin bekend,
doch dit laatste punt vereischt nog nader onderzoek. Hoewel Dou's langzaamheid
spreekwoordelijk was, heeft hij toch meer dan 300 schilderijen nagelaten, die
tegenwoordig over geheel Europa en Noord-Amerika verspreid zijn (vergelijk de
catalogi van M a r t i n en H o f s t e d e d e G r o o t ). Bijzonder goed is Dou's kunst
vertegenwoordigd in de musea te Amsterdam, den Haag, München, Dresden, Parijs,
Florence en St. Petersburg.
Zie: O r l e r s , Beschrijv. der Stadt Leiden (1641); P h i l . A n g e l , Lof der
Schilderkonst (1642); S a n d r a r t , Teutsche Akademie (1675) II, 321; H o u b r a k e n ,
Groote Schouburg (1718-29) (vergelijk H o f s t e d e d e G r o o t , Quellenstudien
z. holl. Kunstgesch. I (1893).
Nieuwere literatuur: W. M a r t i n , Het leven en de werken van G. Dou (Leiden
1901); Eng. vertaling van C l a r a B e l l (Londen 1902 en 2e onveranderde druk
Londen 1908); Fransche vertaling van D i m i e r (Parijs 1911); d e z . in Bulletin v.d.
Nederl. Oudheidk. Bond 2e serie II (1909) 6 v.; d e z ., G. Dou in: Klassiker der Kunst
Bd. XXIV (Stuttg. u. Berlin 1913); d e z ., het artikel Dou in: T h i e m e - B e c k e r ,
Allgem. Lexikon bild. Künstler 1913; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes
Verzeichnis d. Werke holl. Maler I (1907) 339-467; M a d s e n , Une visite chez Dou
in Bulletin v/d. Nederl. Oudheidk. Bond VIII (1907) 228 e.v.; O. G r a n b e r g , Trésors
d'art en Suède I (1911) II (1912); M a r t i n e n M o e s , Oude schilderkunst I (1912)
no. 58; II (1913), 6; v. S o m e r e n , Catal. van Portr. III, 730, 757; M o e s , Icon.
Batava I en II (1897-1905), alwaar tevens een lijst van ± 40 portretten van hem
wordt opgegeven; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. I (1906) met lijst der
prenten naar Dou's schilderijen (zie hiervoor ook v. H e i n e c k e n , Dict. des Arts
V, handschrift in het prentenkabinet te Dresden fol. 148 b.).
Martin

[Douwes, Jan]
DOUWES (Jan), geb. 23 April 1816 te Gandersum in Oost-Friesland, waar zijn vader
predikant was, gest. 7 Oct. 1888 te Leeuwarden, waar hij sinds 1845 als predikant
werkzaam was, na van 1840 te Zwaag-Westeinde te hebben gestaan. In 1841
huwde hij mej. A.E. A n d r a e , overl. 1862, en hertrouwde in 1864 met mej. A.A.C.
H u g e n h o l t z , dochter van den dokkumschen predikant. Hoewel hij in de letteren
en in de theologie het doctoraal examen had afgelegd, bleef de promotie achterwege.
Hij was een ijverig medewerken van het tijdschrift Waarheid in liefde, voortgekomen
uit het Groningsch Godgeleerd Gezelschap, en plaatste daarin o.m. zijn bestrijding
van S c h o l t e n 's Vrije wil (W. in L. 1859 en 1862). Zijne polemische werkzaamheid
had voornamelijk ten doel de handhaving der beginselen van het Christendom naar
zijne opvatting.
Op het gebied van het kerkrecht nam hij eene eerste plaats in, hetgeen bleek
zoowel in de hoogere kerkelijke besturen als door de uitgaaf van zijn Kerkelijk
Wetboek, in vereeniging met Mr. H.O. F e i t h . Als lid der Synode verdedigde hij
hare rechten in een Open Brief aan A. van Toorenenbergen (1871); en eveneens
in eene brochure Een storm in de Ned. Herv. kerk (1877), hare houding ten opzichte
van de regeling der aanneming van lidmaten.
Zie: J. O f f e r h a u s in Lev. Lett. 1889, 410, m. opgaaf van de artt. in W. in L.
Herderscheê
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[Doys, Petrus]
DOYS (Petrus), de bekende deken van het Deventer kapittel. Na den dood zijner
ouders Mr. G e r l a c u s D o y s en G e r t r u d i s W e v e l s erfde hij met zijne beide
broeders W i l l e m en A r e n d en met zijne zuster M e c h t e l t verschillende
geldersche leenen.
Op verzoek van den meer dan 60-jarigen H i l b r a n d u s W i j n e n , deken der
St. Lebuinuskerk te Deventer, benoemt Paulus III 24 Jan. 1548 Petrus Doys tot
diens coadjutor met recht van opvolging. In 1555 procedeert hij als deken met
J o h a n v a n D r e m p t over de parochiekerk van Rijssen. Zijn dekenschap van
bijna een halve eeuw kenmerkt zich door groote staatkundige en godsdienstige
gebeurtenissen. Ofschoon niet geheel rechtstreeks, ging deken Doys toch mede
met de geweldige oppositie van Ridderschap en Steden van Overijsel tegen de
benoeming der nieuwe bisschoppen en tegen het requestreeren der
proostdij-goederen. Later ging hij echter zijn eigen weg. Hij kwam ook in botsing
met de pastoors der Mariakerk en vandaar met de Schepenen en Raden der stad,
die reeds in 1531 het patronaatsrecht over genoemde kerk had verkregen.
Daarentegen had deken Doys weer veel te verduren van de garnizoens, vooral van
het Polwieler-regiment, dat zich in het groot aan afpersing en roof der gewijde vaten
en der reliquieën schuldig maakte. Na de inneming van Deventer in 1578 door
Rennenberg, stond hij dikwijls aan onaangenaamheden bloot, terwijl hem na de
inneming van Deventer in 1591 door prins Maurits geheel en al zijn invloed werd
ontnomen. Ondanks vele ongunstige beoordeelingen, blijft deken Doys toch een
krachtige figuur in het verdedigen van de rechten van het kapittel en van zijn geloof.
Vgl. Gelre, Reg. op de Leen. Gelre en Zutphen, 53; Stichtsche enz., 103; Arch.
Aartsb. Utrecht XXXV, 305; B r o m , Archival. I no. 333, 369; D u m b a r , K. en W.
Deventer I, 202-218; Ov. Alm. 1836, 1846; Bijdr. Gesch. Overijssel III, 187; J. d e
H u l l u , Besch. betr. de Herv. in Ov., 169 en 265; R e v i u s , Daventria ill. 511.
Snelting

[Driebergen, Jacob van]
DRIEBERGEN (Jacob v a n ), geb. 1436, overl. 20 Mrt. 1509; vice-deken van het
kapittel van St. Jan te Utrecht. Zijn vader was J a n v a n D r i e b e r g e n , bastaard
van Willem van Abcoude, die hem beleende met eenige goederen in het gerecht
van Wijk bij Duurstede en het huis Lievendael te Amerongen. Zijn moeder heette
T y m a n n a M o u w e r en behoorde tot een utrechtsche magestraats-familie. Jacob
ontving reeds in 1454 zijn admissie als kanunnik van het kapittel van St. Jan te
Utrecht. Hij was lid van de priesterbroederschap der vijf utrechtsche kapittelen,
waartoe hij echter eerst in 1503 toetrad. Als man van aanzien onder zijn
medebroeders vervulde hij meerdere belangrijke functiën betreffende de administratie
der kapittelgoederen en de geestelijke rechtspraak. Ook op politiek terrein was hij
werkzaam; hij was als afgevaardigde van zijn kapittel bij de gemeenschappelijke
dagvaart den 26. Mei 1478 te Harderwijk gehouden door de utrechtsche kapittels,
de overijsselsche steden, alsmede de steden Utrecht, Rhenen en Amersfoort. Men
beraadslaagde aldaar over het gevaar dat ook het Sticht dreigde vanwege de
geldersche ongeregeldheden, welke na den dood van Karel den Stoute tusschen
de geldersche en bourgondische partij waren uitgebroken over de regeering van
het hertogdom en de voogdij over den jongen Karel van Gelder. Ook de regeling
der geldkoersen maakte een onderwerp van beraadslaging uit. Eveneens trad hij
als af-
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gevaardigde van zijn kapittel op in 1481, toen de burggraaf van Montfoort, het hoofd
der Hoeksche partij in het Sticht, aan bisschop David van Bourgondië het gezag
betwistte; met de overige afgevaardigden der kapittels koos Jacob de zijde van den
bisschop. Den 8. Mrt. 1506 verrichtte hij de wijding van de nieuwe klokken der St.
Janskerk. 31 October van hetzelfde jaar werd hij met algemeene stemmen tot deken
van zijn kapittel gekozen als opvolger van J o h a n M a r t i j n . Gebruik makend van
den tijd van beraad, welke hem toekwam, bedankte hij 5 Dec. 1505 voor deze
waardigheid, o.a. wegens zijn hoogen leeftijd. Hij bleef echter aan het hoofd van
het kapittel, want eerst na zijn dood zien wij een nieuwen deken optreden in den
persoon van Willem Heda. Hij was nog tegenwoordig bij de steenlegging van het
nieuwe koor der St. Janskerk 2 Juni 1508, voor welks bouw hij een deel van het
overschot zijner nalatenschap bestemde. Hij overleed 20 Mrt. 1509 en werd begraven
voor de deur van de librije der St. Janskerk. In de voormalige kapittelkamer bevindt
zich zijn portret. Zijn belangrijke boekerij, welke meerendeels uit incunabelen bestond
en getuigde van zijn wetenschappelijken zin, vermaakte hij bij testament aan het
kapittel. Ook zijn familieleden, waaronder zijn natuurlijke dochter T y m a n n a , en
meerdere vrouwenstichtingen werden bedacht. Zijn executeurs waren J o a n n e s
v a n A m e r o n g e n , zoon zijner zuster J o h a n n a , T h e o d o r i c u s en
T y m a n n a L i e v e n d a e l , dochter van zijn broeder A n t h o n i s , heer v a n
Lievendael.
Vgl. Oud- Holland XXI, waar ook een stamtafel van het geslacht van Driebergen
voorkomt; verder: Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht XXIX en XXXI.
Huurdeman

[Droeze, Frederik Jan Haver (1)]
DROEZE (Frederik Jan H a v e r ) (1), geboren te Dordrecht 7 Juni 1779 en overleden
aldaar 16 Mei 1850. Na te Leiden het onderwijs in de anatomie en heelkunde bij
Sandifort, Dupui en Oosterdijk te hebben genoten, vestigde hij zich aldaar als
heelmeester in 1799; hij studeerde daarna nog te Parijs onder Dupuytren en vestigde
zich toen als heelmeester in zijn geboortestad, alwaar hij tevens lector in de ontleeden heelkunde aan de klinische school, chirurgijn-majoor bij de schutterij en lid van
de geneeskundige commissie was. Hij bedankte voor een professoraat te Franeker
en later voor een leerstoel aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Hij gaf in 't
licht: Verhandeling over breuksnijding en daartoe uitgedachte werktuigen (1802);
Waarneming van een verrichte steensnijding naar Langenbeck (1813) en
Verhandeling over kanker (1822). Hij was lid van verschillende geleerde
genootschappen.
Familiebericht.
Veder

[Droeze, Frederik Jan Haver (2)]
DROEZE (Frederik Jan H a v e r ) (2), geboren te Vlaardingen 17 Juli 1847, overleden
te Dordrecht 5 Januari 1909, kleinzoon van den vorige en zoon van J o h a n n e s
J a c o b u s , apotheker, en M a r g a r e t h a J a c o b a v a n d e r M e e r d e W i j s ,
die zich ongeveer 1853 te Dordrecht vestigden, alwaar Frederik Jan de Fransche
school bezocht. In 1864 als cadet van de genie aan de militaire academie te Breda
toegelaten, werd hij in 1868, als eerste van zijn wapen, tot 2en luitenant der genie
bevorderd en kwam te Nijmegen in garnizoen. Na in 1870 korten tijd te Zwolle te
zijn gedetacheerd, kon het garnizoensleven hem niet langer behagen en zocht hij
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na den vrede tusschen Frankrijk en Duitschland kreeg hij met nog twee hollandsche
officieren, de luitenants de Ras en
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Schoenmakers verlof om te mogen deelnemen aan een expeditie van de fransche
troepen in Algiers en vertrok in het najaar van 1871 naar de fransche kolonie. Te
Aumale ingedeeld bij een regiment Zouaven en later bij de cavalerie ter vervolging
van de opstandige Kabylen, nam hij deel aan het kort doch hardnekkig treffen bij
Chasebat-il Hamid in het begin van Febr. 1872, waarmee de weerstand was
verbroken. Het verder doordringen in de woestijn van de expeditie was geëindigd
en met een loflijke vermelding van den franschen kommandant keerden de
hollandsche officieren in Maart naar hun land terug. In de Augustus-afl. van d e
G i d s gaf H.D. in 1875 van zijn reis een uitvoerig verhaal. Na zijn terugkomst bij
den staf van zijn wapen ingedeeld, kwam hij te Willemsstad in garnizoen. Ondanks
een korte doch hevige ongesteldheid wist hij zich daar in den zomer van 1872 nog
te bekwamen voor het veeleischend examen van de toenmalige Stafschool te Breda,
waarvoor hij slaagde. Na afloop van den vierjarigen cursus aan deze instelling tot
vorming van officieren van den generalen staf, vanwaar men gedurende den zomer
bij verschillende wapens gedetacheerd werd, was gelegenheid tot het afleggen van
een eindexamen. Voldeed men daaraan, dan had de staat de verplichting op zich
genomen om de bevordering tot kapitein onmiddellijk bij keuze te doen volgen en
alzoo den weg tot den Generalen staf te openen. Doch reeds in 1875 werd dit
eindexamen afgeschaft en alzoo den leerlingen van de Stafschool, nu veranderd
in Krijgsschool, hun rechtmatige uitzichten ontnomen. Van deze feitelijk oneerlijke
handelwijze was ook H.D. de dupe. Hij vroeg en verkreeg in 1876 zijn detacheering
bij het oost-indische leger; het nederlandsche leger had, onder meer, een van zijn
beste officieren opgeofferd.
Na korten tijd te Batavia aan het Departement van oorlog werkzaam te zijn
geweest, werd hij in December van genoemd jaar bij den staf der expeditionaire
troepen te Atjeh geplaatst. In den aanvang van 1877 onderscheidde hij zich daar
bij verschillende militaire operaties en gevechten, verkreeg een eervolle vermelding
en het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen, kweet zich van een bijzondere
opdracht naar de Strait-Settlements en Siam en werd in 1878 tot kapitein bevorderd.
In 1881 werd hij benoemd tot chef van den staf van Sumatra's Westkust. Zijn
onvermoeide werkkracht en schandere geest vonden daar tot 1887 een uitgebreid
arbeidsveld, zoowel in het vraagstuk der verdediging van die streek, als in de studie
van land en volk van Nias en de Bataklanden, waarheen hij menige expeditie
ondernam. In den zomer van 1883 onderscheidde hij zich bij de krijgsverrichtingen
in de Tobalanden en verwierf de Militaire Willemsorde. In 1887 tot majoor bevorderd,
bleef hij nog korten tijd aan den geniedienst ter Sumatra's Westkust verbonden, en
had er de leiding van de samenstelling eener kaart van de Bataklanden en van het
eiland Nias, die in 1890 bij het topographisch bureau te Batavia het licht zag. Aan
het hoofdbureau van den generalen staf aldaar sedert verbonden, vinden wij hem
in dien tijd ook genoemd onder de directeuren van 't Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Buiten zijn militairen arbeid vond hij gelegenheid ook tot andere
belangrijke werkzaamheden o.a. maakte hij een uitgewerkt ontwerp van den aanleg
van een spoor op Sumatra, van de Ombilienvelden en zocht met anderen de prioriteit
van de concessie tot aanleg en exploitatie van een spoor
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van Cheribon naar Melangbong op Java, waarvan het project geheel van zijn hand
was. Nog eenmaal keerde hij naar Atjeh terug, in den zomer van 1890 en nam er
deel aan de gevaarlijke verkenningen met een ballon captif boven de begroeide en
bedekte terreinen van Groot Atjeh.
Na een verblijf van 15 jaren in Indië, kreeg hij een tweejarig verlof wegens
gezondheidsredenen en reisde over een belangrijk deel van China naar Europa.
Nauwelijks in het voorjaar van 1891 teruggekomen, werd hem de directie van een
petroleum-onderneming op Sumatra aangeboden. Een spoedige terugkeer naar
Indië werd hem echter van medische zijde sterk ontraden. Doch in October wist
men van zijn groote kennis en ervaring op militair gebied partij te trekken aan het
Departement van Koloniën, alwaar hem de defensie-vraagstukken en -plannen tot
reorganisatie van het O.I. leger werden opgedragen.
De deugdelijke arbeid, dien hij daar in tal van rapporten en voorstellen heeft
afgeleverd, getuigden niet alleen van groote bekwaamheid doch vooral van zijn
volstrekt eerlijke beschouwingen. ‘Men is zoo gelukkig genoeg geweest u aan den
arbeid der verdedigingsquaestie te kunnen zetten. Wij zijn in de beslissing daarover
nu een belangrijke schrede verder, wij staan nu op vasten bodem, waarop thans
ook gouverneurs-generaal en ministers geen fantastische afwijzingen meer kunnen
gronden. Er zullen nu spijkers met koppen kunnen geslagen worden.’ Aldus schreef
hem de hoogste militaire autoriteit in Indië. Geen wonder dat Koloniën Haver Droeze
dan ook voor het indische leger wenschte te behouden. De minister van Dedem gaf
hem als blijk van waardeering van zijn arbeid een aanbeveling mede aan het indisch
gouvernement om hem bij zijn terugkomst te plaatsen in overeenstemming met zijn
groote militaire kennis en voortreffelijke bewezen diensten.
Dewijl de promotie bij de genie in Indië, toen H.D. daar in 1876 werd overgeplaatst,
sneller was dan hier te lande, was zijn plaats op de ranglijst steeds lager geweest
dan die der jongere officieren. Met de hem betoonde erkenning van zijn verdiensten
mocht hij dus nu met recht verwachten dat een bevordering bij keuze een eind zou
maken aan die achterstelling. Doch hij ondervond de grievende teleurstelling van
weder dezelfde plaats als majoor te moeten innemen. En des te grievender was
hem deze behandeling, dewijl hij zich juist een bevordering bij keuze had kunnen
verzekeren, indien hij, gelijk hij aan zijn vriend, den generaal Krayenhoff v.d. Leur,
schreef, in plaats van vereenvoudiging, nieuwe formaties in zijn organisatieontwerpen
had ingevoerd, en alzoo sinecures had gehandhaafd in plaats van ze op te ruimen
en zijn eigen belang boven dat van het land had behartigd. Hij vroeg nu en verkreeg
zijn eervol ontslag als militair, keerde daarop onmiddellijk naar Nederland terug. Op
zijn terugtocht met de ‘Gelderland’, leed hij schipbreuk door aanvaring. Eerst na 8
dagen bereikte het schip Ceylon. Gedurende twee maanden bereisde H.D. het
eiland en maakte een studie over taal, land en volk.
Nauwelijks in het vaderland terug, in het eind van 1893, of Buitenlandsche zaken
zocht zijn dienst. De beide laatste consuls te Djeddah waren door het moordend
klimaat bezweken. Het hem aangeboden consulaat aldaar was dus niet zonder
bezwaren. Droeze was toen 47
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jaren. Zijn krachtig gestel hadden de ontberingen en vermoeienissen van het indisch
militair leven niet merkbaar getroffen, dank zij de matigheid die hem van de jeugd
af eigen was. Afwezigheid van vrees voor persoonlijk levensgevaar, onverwinlijke
zucht naar nuttigen arbeid en uitbreiding van zijn kennis deden hem daarom het
aanbod aanvaarden, doch hij bedong de voorwaarde, dat hij, na een driejarig verblijf
te Djeddah, in aanmerking zou komen voor een consulaat bij voorkeur in het Oosten.
Die voorwaarde werd aanvaard en in Februari 1894 werd hij als consul in Djeddah
benoemd. Doch slechts korten tijd, waarin hij een hevige ziekte doorstond, bleef hij
daar werkzaam. In November van dat jaar was hij reeds terug.
Blijkbaar had hij in dien korten tijd reeds getoond in den consulairen dienst
uitnemend op zijn plaats te zijn, want in het begin van 1895 werd het
consulaat-generaal te Hongkong hem aangeboden. Tevens werd hij in dien tijd
aangezocht om hoofdadministrateur te worden van de Billiton Maatschappij, doch
hij verkoos den consulairen post en vertrok nog in de lente van genoemd jaar naar
Hongkong. Hij nam zijn reis over Genua: in Geneve wachtte hem zijn aanstaande
vrouw, M a r i e M é l a n i e G a l f r é , hij huwde aldaar en reisde kort daarop naar
zijn bestemming. Niet alleen in handels- en industrie. zaken, maar ook op politiek
en diplomatiek terrein, heeft Droeze te Hongkong ongeveer 13 jaren met onverdroten
ijver en scherp doorzicht van zaken gearbeid. Een van zijn eerste bemoeiïngen
betrof de opsporing in Binnen-China van de ingewikkelde bedrijven der munters
van valsch geld, bestemd voor Ned.-Indië. Tal van uitgewerkte nota's en memoriën
over de koelie-emigraties, over de verhoudingen niet alleen van China, doch ook
van Japan tot alle mogendheden bewezen, volgens bevoegde beoordeelaars, zijn
juiste opvatting en praktische adviezen. Doch eerst als de archieven van het laatst
der vorige en het begin van deze eeuw voor 't algemeen zullen geopend zijn, zal
het blijken kunnen met welken omvangrijken en belangwekkenden arbeid D. zijn
land gediend heeft. Alsnog wordt zelfs de aanduiding van de onderwerpen, waarover
hij zijn inzichten heeft medegedeeld, niet voor openbaarmaking geschikt geacht.
In 1906 was hij voor den tweeden keer uit Hongkong met verlof. Over Siberië had
hij de terugreis aanvaard. Zijn lichamelijke toestand was echter toen reeds kwijnend.
Het klimaat te Hongkong had den laatsten tijd veel van zijn weerstandsvermogen
gevergd. Vurig verlangde hij elders het land te dienen. Doch de gelegenheid was
hem niet gunstig. Hij ging dan ook Februari 1907 terug naar de plaats, waar hij wist
dat zijn krachten zouden blijken te falen. Hij reisde toen over Vancouver en Japan.
Doch reeds in het begin van 1908 moest hij repatrieeren. Ten uiterste krank, lijdende
aan indische spruw en pernicieuse anemie, aanvaardde hij de reis naar Europa.
Aanvankelijk een weinig hersteld, overschatte hij hier al spoedig zijn krachten,
vertrouwende op zijn gezond gestel en vatte zijn kwaal als een tropische ziekte op,
die in dit klimaat van zelf zou genezen. In October zitting nemende in de commissie
tot het afnemen van het examen voor den consulairen dienst, voelde hij weer geheel
zijn oude energie levendig en gaf zich geheel aan het werk, waartoe deze commissie
hem riep. Weldra verstond hij ook dat het Gouvernement in hem den eenigen man
zag, die de leider moest zijn van
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onze vertegenwoordiging in het zoo gewichtig wordende Chineesche rijk. Zijn
benoeming tot Buitengewoon gezant en Gevolmachtigd minister te Peking volgde
dan ook weldra, doch bereikte hem op het ziekbed, waarvan hij niet meer zou
opstaan. Na afloop van zijn werk in genoemde Commissie scheen hem de tijd ten
volle geschikt om zich uitsluitend aan zijn herstel te wijden. Hij overleed 5 Januari
1909 te Dordrecht, ten huize van zijn broeder Dr. J.J. Haver Droeze, aldaar.
H.D. was een alleszins buitengewoon persoon in den omgang. De suggestie van
zijn ernst was al even onweerstaanbaar als die van zijn onuitputtelijke luim, beide
soms vereenigd in de kostelijkste ironie of ook wel in paradoxalen humor van de
gewaagdste soort Daarbij een gemoed, kinderlijk en vatbaar voor aandoening,
waarvan een paar oogen konden getuigen, waaruit steeds oprechtheid en wilskracht
schitterden. Hij was zich van zijn matigheid en sobere Ievenswijze wel bewust, ook
zijn eenvoud voelde hij als een kracht. Het kostte hem altijd eenige inspanning om,
als het noodig bleek, den uiterlijken kant der dingen te ontzien, was steeds uiterst
lijdelijk waar het gold het officieele en bovenal het ceremonieele. Doch doortastend,
onbuigzaam en onvatbaar voor nader overleg, waar hij eenmaal zijn weg gekozen
had tot wat hij zijn plicht achtte of waartoe zijn gemoed hem drong, zonder eenige
vrees voor wat of wien ook. Het zakelijke bepaalde meest zijn keuze wat lectuur
betrof. Overigens was slechts Heine zijn vriend. Voelde hij al wat voor muziek,
tegenover picturale en plastieke kunst stond hij geheel vreemd.
Zie: F.J. Haver Droeze, herdacht door zijn vriend A.R. K r a y e n h o f f v.d. L e u r
(n.i.d.h.); Persoonlijke herinneringen.
Veder

[Drolshagen, Johannes]
DROLSHAGEN (Johannes), geb. te Maastricht, overl. 4 Aug. 1581 en begr. in de
St. Andreaskerk te Keulen, doctor in de beide rechten, vertoefde jaren te Rome,
waar hij aan de pausel. curie verbonden was. 25 Nov. werd hij lid der Anima-stichting
te Rome, waarvan hij in 1554 en 1559 provisor was. In 1555 schrijft Andreas Masius:
‘Der Drolishagen hat Rom verlassen, wie ich pericht, und residiert zu Utrecht pei
Unser Lieben Frawen.’ Van het kapittel van St. Marie was hij tevens scholarch.
Bovendien was hij deken van St. Cunibert te Keulen en pauselijk protonotaris.
Een afschrift van zijn testament, houdende stichting van vrije maaltijden voor
rector en choralen van St. Marie, is op het stedelijk archief te Utrecht. In de
bibliotheek aldaar een brief van zijn hand over verschillende politieke gebeurtenissen
(o.a. de utrechtsche satisfactie) van 27 Apr. 1577.
Men verwarre hem niet met den domkanunnik J o h a n n e s v a n D r o l s h a g e n
(overl. in 1537 en begraven in den Dom te Utrecht).
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVII (1906) 175, 193; G. B r o m , Archivalia in Italië
I no. 311, 345, 359; Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
II (1886) 226, 305, 380; G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italie (R.G. Publ., Kl.
Serie 12) 544, 635v., 638.
van Kuyk

[Drubbels, Jacobus]
DRUBBELS (Jacobus), geb. te Zierikzee 9 Mei 1732, gest. te Zonnemaire 14 Sept.
1780, zoon van J a n D r ., sinds 1730 schoolmeester en voorzanger te Zierikzee,
en J a c o m i n a J a c o b s , verliet 24 Aug. 1750 de latijnsche school zijner
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van van Hemert te Middelburg, werd hij 25 Juni 1757 beroepen als predikant te
Retranchement (bev. 30 Oct.), vandaar naar Waarde 25 Aug. 1763 (bev. 15 Jan.
1764), vervolgens naar Nieuwe Tonge 6 Juli 1769 (bev. 19 Nov.), naar Werkendam
18 Aug. 1773 (bev. 14 Nov.) en vandaar naar Zonnemaire 28 Nov. 1777 (bev. 17
Mei). Zijne weduwe T h e o d o r a v a n B o r r e n d a m m e , vertrok Dec. 1780 naar
Zierikzee.
Zie: Mathematische liefhebberije I (Dec. 1754); Boekzaal 1755 b 236, 37; 1757
b 258, 59, 621; Navorscher XIII (1863), omslag no. 10; XIV (1864) omslag no. 3, 4
en 6.
de Waard

[Drubbels, Zacharias]
DRUBBELS (Zacharias), ged. te Wolphaartsdijk 7 Febr. 1734, gest. op
Noord-Beveland in 1800, zoon van den schepen en gezworen J a n D r . (geb. te
Oosterland) en diens tweede vrouw M a r g r i e t a d e P u y t (geb. te Kapelle) werd
landmeter (in 1767 vervaardigde hij een kaart met L a u r e n s B o e r e n ) en was
sinds 1774 stadhouder over Wolphaartsdijk en plaatsbekleeder van den hoogbaljuw,
tot 1787, toen hij wegens patriottische gevoelens werd ontslagen; echter werd hij
in 1796 opnieuw aangesteld en nam tevens ook over N.-Bev., deze functie tot zijn
dood waar. Verschillende door D. (een enkele in samenwerking met W. v a n
F r a a s s e n ) vervaardigde kaarten van polders in de zeeuwsche eilanden,
gedeeltelijk op last van den hoogbaljuw, zijn op het algem. rijksarchief te 's
Gravenhage en het rijksarchief in Zeeland.
Zie: V a n d e r B a a n , Wolphaartsdijk geschetst (Goes 1866) 98-99, 380-3, 403;
H i n g m a n , Inv. verzameling kaarten R.A. II ('s Grav. 1871) 307, 313; v a n
V i s v l i e t , Inv. oudarchief in Zeeland I (Midd. 1874) reg.
de Waard

[Duker, Carolus Andreas]
DUKER (Carolus Andreas), leeraar, later hoogleeraar in de geschiedenis en
welsprekendheid, geb. in 1660 te Unna in het graafschap Mark, en overl. in 1752
te Mijdrecht, prov. Utrecht. Hij studeerde onder Schulting, Roëll en Perizonius in de
rechten en de letteren, eerst te Harderwijk, later te Franeker, promoveerde tot Dr.
juris en werd in 1700 benoemd tot leeraar in de historie en rhetorica aan het
gymnasium te Herborn in Nassau; werd in 1704 conrector te 's Gravenhage en in
1716 hoogleeraar in genoemde wetenschappen aan de hoogeschool te Utrecht. Na
in 1734 dit ambt te hebben neergelegd, woonde Duker eerst te IJselstein, daarna
te Vianen. Hij werd geroemd als een werkzaam, schrander en oordeelkundig
geleerde.
Vooral als uitgever van grieksche en latijnsche schrijvers had D. groote
verdiensten. Voortreffelijke uitgaven heeft hij o.a. bezorgd van F l o r u s (1722) en
van T h u c y d i d e s (1731). Verder schreef hij: Opuscula varia de Latinitate
Jurisconsultorum veterum (1711) en een Oratio de difficultatibus quibusdam
interpretationis grammaticae veterum scriptorum Graecorum et Latinorum (1716).
Zijn door J.G. Colasius in 1718 geschilderd portret bevindt zich in de Universiteit
te Utrecht.
Zie: Boekz. der gel. wereld 1734, I, 486; S a x e , Laudatio C.A. Dukeri (1788);
v a n K a m p e n , Gesch. der Ned. Lett. II, 254 en 255, en B o u m a n , Gesch. der
Geld. Hoogesch. I, 366; II, 604.
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[Dullaart, Joan]
DULLAART (Joan), D u l l a e r t of D u l l a a r d , 17de eeuwsch dichter, van wien
slechts enkele levensbizonderheden zijn mee te deeien: hij was waarschijnlijk van
Rotterdam afkomstig; uit onderteekening van opdrachten zou men kunnen afleiden,
dat hij ook te Woerden en Amsterdam gewoond heeft. In een zijner gedichten
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(Hollantsche Parnas, 279) spreekt hij van zich zelf als van iemand ‘die met veragte
en kleyne lieden drijft zijn handel alle daag.’ Hij was 6 Jan. 1654 gehuwd met A n n a
v a n B e v e r w i j c k (geb. 1631), dochter van den bekenden dordrechtschen
medicus Johan van B. (I kol. 327). Zij zal een ontwikkelde vrouw geweest zijn, daar
ze door haar vader naar het voorbeeld van Anna Maria Schuermar opgevoed werd.
Haar portret, door Uylenborch geschilderd, bezong D. in een gedicht aan ‘de schoone
Herderinne Anna’, achter de eerste uitgaaf zijner Alexander de Medicis (1653)
gedrukt. Misschien stond D. in eenige betrekking tot het St. Lucasgilde te Rotterdam,
daar hij in een gedicht op hun feest in 1658 de gildebroeders zeer van nabij toont
te kennen (Bloemkrans van versch. Gedichten 577 e.v.). Hij was bevriend met Jan
Vos (Alle de Gedichten (Amst. 1662), I, 296) en met Cath. Questiers. Een
vriendschap, van vader op zoon overgegaan, verbond hem met den haagschen
rechtsgeleerde Mr. Jonas Cabeljau, wiens Treurbrieven der blakende Vorstinnen
etc. van P. Ovidius Nazo (Rott. 1657) hij met een hoogdravend lofdicht verrijkte.
Zijn gedichten komen slechts in bloemlezingen voor, als in Klioos Kraam (Leeuw.
1656), Bloemkrans van verscheiden Gedichten (Amst. 1659), Hollantsche Parnas
(Amst. 1660) Cupidoos Lusthof (Amst. 1662) en Clioos Cytter (Amst. 1669). Een
lofdicht van hem komt voor in de Aanmerkelike Voyagie na de Oostzee ... door
F o p p e F o p p e s z o o n Jun. (Harl. 1677). Afzonderlijk verscheen van hem:
Lijkzang over de dood van ... M. Hz. Tromp (Rott. 1653). Vermeld moet voorts nog
een vertaling: Het verloste Jeruzalem van T o r q u a t o T a s s o (Rott. 1658). Als
tooneeldichter had hij in zijn tijd veel naam; de meeste zijner stukken beleefden
meerdere drukken en bleven tot in de 18de eeuw op den schouwburg. Drie er van
zijn oorspronkelijk, maar hebben niets eigens, niets dat ze onderscheidt van de
groote massa der tooneelspelen uit de 2de helft der 17e eeuw. Het zijn de volgende:
Karel Stuart of Rampzalige Majesteit (Amst. 1652, 53, 60(?), 61, 62, 63, 71, 78, 95,
1703, 04, 06); de opdracht is van 1649; Alexander de Medicis of 't bedrooge
Betrouwen (Amst. 1653, 61, 63(?), 69, 76, 79, 85, 1713), naar het spaansch van
J i m e n e z d e E n r i c o , in het Duitsch vertaald als Der ermordete Herzog
Alexander de Medicis von Florenz; Jan van Leiden en Barent Knipperdolling of
oproer binnen Munster (Amst. 1660, 62 (2 dr.), 63(?); Stantvastige Princes of
Bedrooge stiefmoeder (Amst. 1669, 96(?); De Regeerkunst of Wijze Leermeester,
Staatspel (Amst. 1667) naar 't fransch van G. G i l b e r t ; Oratyn en Maskariljas of
Den ontydigen Loskop (Amst. 1672, 92, 96, 1727, 32 (verkort), 67 en z.j. (2 dr.);
Flavio en Juliette of De getemde Dartelheit, Blijspel uyt het Fransch van P o i s s o n
(Leeuw. 1679); Mitridates, koningk van Pontus. Uit het fransch van R a c i n e (Leeuw.
1679, Dordr. 1679, 89(?); Ifigenia in Aulis, treurspel uit het fransch van R a c i n e
(Amst. 1679, 82, 97).
In den strijd tusschen de schouwburgregenten en ‘Nil Volentibus Arduum’, koos
hij partij voor de regenten. Merkwaardig is in dezen zijn brief van 19 Febr. 1681,
door C. W y b r a n d s voor het eerst afgedrukt (Het Amsterdamsch Tooneel (Utrecht
1873) 143-144), en misschien aan de regenten der godshuizen gericht, waarin hij
met kracht de nieuwigheid van N.V.A. bestrijdt om de auteurs voor hun
tooneelstukken te betalen. Hij vreesde hierdoor schade voor de
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godshuizen, daar een groot deel van de inkomsten van den schouwburg dan aan
schrijvers-honoraria zoude heengaan. Wat hem zelf betrof, hij had, ‘uit enkle liefde,
alle de Spellen die van (hem) ter Schouburg vertoond zijn, zoowel daar (sonder
roem gesprooken) eenige onder zijn die haar geen windeijeren hebben gelegdt,
haar rustig aangebooden.’ Uit den ganschen brief spreekt zijn haat tegen N.V.A.,
gelijk die vroeger al uit de voorrede van zijn Ifigenia in Aulis voldoende gebleken
was.
Zie: Alg. Ned. Familieblad 1887, 262; E.D. B a u m a n n , Johan van Beverwyck
in leven en werken geschetst (proefschrift Amst. 1910) 22 en 39; T i e l e , Bibliotheek
van Ned. Pamfletten, II no. 4182; III no. 7537; J.A. W o r p , Geschiedenis van het
Drama en van het Tooneel in Nederland (Gron. 1904), passim.
Ruys

[Dullaert, Heiman of Heimen]
DULLAERT (Heiman of Heimen), 6 Febr. 1636 te Rotterdam geb., ald. overl. 6 Mei
1684; oudste zoon van C o r n e l i s M i c h i e l s z . D. (overl. 29 Mei 1692),
‘coornkooper’, en S o p h i a of F y t g e n H e y m e n s v a n M e l i s d y c k (overl.
23 Oct. 1644), die in Febr. 1635 gehuwd waren. Beiden stamden uit aanzienlijke
rotterdamsche families. Uit dat huwelijk waren verder nog een dochter G e e r t r u i d
en twee jongere broeders M i c h i e l en H e n d r i k . In 1646 hertrouwde de vader,
uit welk tweede huwelijk 3 kinderen geboren werden: L o u w e r y s , G e e r t r u i d
en A n g e n i t a . Waarschijnlijk bestond er ook eenige familiebetrekking met Joan
D. (die voorgaat), op wiens Verloste Jerusalem (Rott. 1638) H. een lofdicht maakte.
Vroeg reeds kon hij zich aan de schilderkunst wijden, waarin Rembrandt zijn
leermeester was; voor 't jaar 1653 weten we zeker, dat hij te Amsterdam onder diens
leiding werkzaam was. Veel heeft hij echter als schilder niet bereikt: vooral om zijn
voortreffelijk navolgen van zijn leermeester werd hij door zijn tijdgenooten geprezen;
een copie naar ‘De krijgsgod Mars’ van Rembrandt werd zelfs als een echte
Rembrandt verkocht. Van zijn schilderstukken is zoo goed als niets meer over;
H o u b r a k e n (De groote Schouburgh der Nederl. Konstschilders 78-80), alwaar
ook zijn door J. Houbraken naar Ph. de Koninck gegraveerd portret, en C a m p o
W e y e r m a n (De Levensbeschrijvingen der Nederl. Konstschilders enz. 391)
vermelden er meerdere en schijnen ze gezien te hebben. (Vergel. ook: A. v o n
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexicon i.v.).
Heeft hij als schilder heel weinig beteekend, beter naam kreeg en behield hij als
dichter, zij 't ook van slechts één enkelen en nog niet eens uitgebreiden bundel, die
echter veel letterkundige waarde bezit. Deze verscheen eerst nà zijn dood in 1714
(Gedichten Amst. 1714), voorafgegaan van een levensbeschrijving door D a v i d
v a n H o o g s t r a t e n , die vrijwel de voornaamste bron vormt voor de kennis van
D.'s leven. Tijdens zijn leven verscheen alleen in druk: Uitbreiding over het Tweede
Lidt van het gebedt onzes Heeren, deel uitmakend van 't Gebedt onzes Heeren. In
Rijmen uitgebreidt door verscheide Liefhebbers der dichtkunst (Amst. 1658; 2de
druk in 1721) en werden twee gedichtjes van zijn hand opgenomen in de Hollandsche
Parnas of Verscheide Gedichten (Amst. 1660), 507, 508.
Ook vertaalde D. veel uit het fransch (hij behoorde tot de Waalsche gemeente,
bekleedde er van 1666 tot 1667 het ambt van diaken en was van 1671 tot 1678
ouderling). In 1669 verscheen van hem: Antwoord van C h . D r e l i n c o u r t op den
Brief geschreven door den Prince Ernst ... aan
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de vijf Bedienaren des goddelijken woords van Parijs etc. (Rott. 1669) en in 1674
een Verhandeling van den Vrede der ziele en de Vergenoeginge der geesten,
beschreven door P. d u M o u l i n d e J o n g e (Amst. 1674). In 1677 eindelijk gaf
hij: Het onderhoud der goede geesten op de IJdelheden van de Werelt (Amst. 1677),
naar J e a n P u g e t d e l a S e r r e . Enkele liederen vertaalde hij ook naar D u
B e l l a y (Gedichten 144) en naar D u B a r t a s .
In Rotterdam schijnt hij verder een rustig, ambteloos leven geleid te hebben;
alleen maakte hij deel uit van 't bestuur van het St. Lucasgilde. Tot zijn vrienden
behoorden: Oudaen, die bij zijn dood in 1684 hem een lang In-memoriam wijdde,
achter D.'s gedichten afgedrukt. Dan Samuel en Frans van Hoogstraten, de eerste
zijn fortuinlijker collega in de schilderkunst, vóór wiens werk hij meerdere lofdichten
schreef. De tweede was boekhandelaar te Rotterdam en vader van David van H.,
zijn levensbeschrijver; ook hem zijn enkele lofdichten van D. gewijd. Dan zullen ook
Ant. van der Goes, en de Hagenaars Vollenhove en S. Simonides tot zijn
vriendenkring behoord hebben. De oudschepen en raad van Gouda Govaert Cinq
was mede een groot vereerder van onzen dichter. D. bleef ongetrouwd en bij zijn
vader inwonend, te wiens huize (Botersloot W.Z. no. 2415 b) hij na een langdurige
ziekte 6 Mei 1684 overleed. Hij werd begraven in de Prinsenkerk. Bij testament van
1 Aug. 1675 legateerde hij al zijn schilderijen en tafereelen aan zijn vader, bij codicil
van 14 Juni 1681 zijn boeken, papieren, prenten en teekeningen aan zijn broeder
Michiel.
Zie: Oud- Holland XXX (1913) afl. 3.
Ruys

[Duncanus, Martinus]
DUNCANUS (Martinus), D o n c k , geb. 10 Nov. 1505 te Kempen in de Rijnprovincie,
gest. te Amersfoort 16 Apr. 1590. Als jongste van een tweeling bezat D. aanvankelijk
een zwakke gezondheid. De knaap, die dientengevolge ongeregeld leerde, werd
op een tegelbakkerij te Kempen geplaatst en het eenige voordeel, dat zijn vroeger
onderricht hem daar opleverde, was het aanbrengen van godvruchtige rijmpjes en
spreuken op de estrikken. Na twaalf gulden te hebben overgespaard, ontvluchtte
hij, met medeweten van zijn zorgzame moeder, de gehate tegelfabriek en kwam te
Nijmegen bij de Broeders van het gemeene leven in de Boddelstraat, die hem om
Godswil verpleegden en tevens onderricht gaven in het Latijn, 't Grieksch en in de
beginselen van redeneerkunde en welsprekendheid. Eindelijk kon hij naar de
hoogeschool van Leuven trekken. De lessen daar waren voor de armen kosteloos,
doch aanvankelijk had hij met nijpend gebrek te kampen. Daaraan kwam een einde,
toen hij op voorspraak van Ruard Tapper als ‘schamele klerck’ in het college van
Standonck werd opgenomen. Na twee jaren studie verkreeg D. in 1531 zijn graad
van meester in de Vrije kunsten; van de 103 gepromoveerden had hij in de
voorafgaande examens de tweede plaats behaald. Ter belooning werd hij nu
aangesteld tot regent van hetzelfde college van Standonck, dat voorheen hem onder
zijne kweekelingen had geteld. Hier zorgde hij niet slechts voor het godsdienstig
gedrag en den studieijver der knapen maar tevens voor de ‘nootdrufticheyd’ van
hun eten en drinken. Zoo trachtte hij te gemoet te komen aan een grief van Erasmus,
die in één zijner Colloquia, dat over het visch eten handelt, bitter had geklaagd over
het algeheel derven van vleeschspijzen, dat in de overigens voortreffelijke stichtingen
van Joannes Standonck was voorgeschreven. Vervolgens werd hem de hervor-
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ming van het college van Standonck te Mechelen opgedragen. Tijdens het bestuur
over dit college liet hij zich in 1536, krachtens voorrecht door paus Alexander VI
aan de kweekelingen van Standonck verleend, zonder een ‘wijdingstitel’ te bezitten,
te Brussel tot priester wijden. Zijn moeder heeft nog het geluk gehad haar zoon in
Kempen de H. mis te zien opdragen. Daarna keerde hij naar Leuven terug, om zijne
studies aldaar voort te zetten, zoowel aan het college van Busleiden, waar hij onder
Nannius van Alkmaar zich verder in het Latijn bekwaamde, alsook in de
godgeleerdheid, waarbij vooral de lessen van Tapper hem aantrokken. Reeds had
D. het baccalaureaat in ‘de Godtheyt’ en ook reeds met vrucht de twee disputen
gehouden, welke aan het verkrijgen van 't licentiaat moesten voorafgaan, toen hij
plotseling zijne studiën te Leuven afbrak. In 1541 was de pastoor van Wormer
gestorven en de landsregeering, welke het recht van benoemen had, wenschte
vooral ditmaal eene goede keuze te doen, want reeds lang waren de Herdoopers
in die parochie zeer talrijk. Ruard Tapper, tot wien de regeering zich had gewend,
sloeg voor D. te benoemen en stelde alles in het werk, om zijn beschermeling tot
het aanvaarden van dit pastoraat te bewegen. Met moeite verkreeg hij diens
toestemming.
Van 1541 tot 1558 is D. als pastoor van Wormer werkzaam geweest en slaagde
door zijn waardig optreden erin allengs het vertrouwen der meeste parochianen
voor hun herder terug te winnen. Tot dat doel begon hij met het stichten van een
school te Wormer, waar hij zelf in den trant der Collaciebroeders onderricht heeft
gegeven. Om zijne leerlingen te bekwamen in het vlot spreken van Latijn, maar
tevens om ze te behoeden voor andere gevaarlijke handboeken, gaf hij, vermoedelijk
in 1552, zijn Praetextata latine loquendi ratio uit, waarin hoogst merkwaardige
bijzonderheden over zijn school voorkomen. Volgens v. Opmeer zijn tal van
rechtzinnige priesters, seculieren en regulieren, uit die school voortgekomen. Ook
begon hij reeds in Wormer zijn apologetischen arbeid; in 1549 verscheen de
Anabaptisticae haereseos confutatio, later in 1569 op veel ruimere schaal in de
moedertaal omgewerkt. Op 9 Sept. 1550 werd D. door Karel V aangesteld tot
boekenkeurder en kreeg in last vooral het verspreiden van onrechtzinnige geschriften
tegen te gaan. Omstreeks denzelfden tijd valt ook zijn correspondentie met Cornelis
Cooltuyn (kol. 254). Deze alkmaarsche priester, sinds 1551 beneficiant en lid van
het ‘Papengilde’ in zijn geboortestad, predikte tegen de roomsche kerkgebruiken.
De pastoor van Wormer schreef hem ‘die ééne brief voer, die andere na’ om hem
daarvan af te brengen, maar het was al te vergeefs.
Een veel aanzienlijker werkkring opende zich voor D., toen in 1557 de pastoor
van Sint Hippolytus te Delft, Jacob van Gouda, bij het bezoeken zijner zieken aan
de pest was overleden; de regeering, welke ook over deze parochie het
patronaatsrecht uitoefende, benoemde den pastoor van Wormer tot diens opvolger.
Van Sept. 1558 tot Jan. 1572 heeft D. dit ambt vervuld. Krachtig werd door hem op
den kansel te Delft het voorvaderlijk geloof tegenover herdoopers en het opkomend
Calvinisme verdedigd. Gevolg daarvan was, dat men tijdens den beeldenstorm het
op zijn leven gemunt had en dat hij in de klucht van de Broertgens-kermis als één
der voorvechters van de katholieke zaak te Delft werd aangewezen. Na het bedaren
van dezen storm, begon zijn werkzaamheid op polemisch en apologetisch ge-
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bied zich eerst recht te ontwikkelen, zoodat hij één der vruchtbaarste schrijvers
onder zijn geloofsgenooten van de 16e eeuw is geworden. Van nu af bediende hij
zich daarbij uitsluitend van de moedertaal. Alleen in 1567 verschenen niet minder
dan vier verschillende werkjes, welke het katholiek leerstuk tegenover de
voornaamste stellingen van het Calvinisme verdedigden, en ook in 1568-1572 heeft
hij dien arbeid onvermoeid voortgezet.
Toen Lindanus in 1569 zijn zetel van Roermond had ingenomen, kwam het
dekenaat van de Hofkapel in den Haag open, maar eerst in Jan. 1572 werd D. tot
dit ambt geroepen; hij kreeg daarbij het toezicht over 23 parochies. Slechts enkele
maanden heeft zijn verblijf in den Haag echter geduurd; 2 Juli 1572 zag hij zich
genoopt met de Spanjaarden over Rotterdam naar Utrecht te wijken. De Sint
Catharina of Nieuwe kerk te Amsterdam was geïncorporeerd bij de Hofkapel.
Waarschijnlijk zal deze omstandigheid ertoe medegewerkt hebben, dat D., die tot
nog toe deel uitmaakte van den utrechtschen clerus, thans pastoor werd in een
parochie, tot het haarlemsche bisdom behoorende. Zeker heeft Godfr. v. Mierlo
gaarne zijn bekrachtiging gegeven aan de benoeming van zulk een braven en
ervaren priester in zijn diocees. In den avond van 23 Sept. 1572 deed hij onder het
schijnsel van fakkels zijn feestelijken intocht. Tot het verbreken der Satisfactie op
26 Mei 1578 heeft D. zijn ambt te Amsterdam vervuld. Hier predikte hij vlijtig en was
tevens om zijn beleid een gezocht biechtvader. Zoolang de Satisfactie nog niet was
gesloten, heeft hij, evenals zijn medepastoor in de Oude of Sint Nicolaaskerk, Jacob
Buyck (kol. 185) zich krachtig daartegen verzet, vreezend, dat het verdrag op den
duur niet zou geëerbiedigd worden. Doch toen de Satisfactie niettemin toch was
aangegaan, ontstond er aldra verschil tusschen hem en zijn ambtgenoot over het
al of niet geoorloofde van den eed, welken de burgers op het onderhouden van het
verdrag zouden moeten afleggen; D. meende dat dit wel aan de burgers kon
toegestaan worden, Buyck daarentegen oordeelde van niet. Zoo hoog liep de strijd,
dat van Mierlo erin werd gemengd. Deze sprak zich zoo beslist mogelijk uit voor het
toelaten van den eed in een schrijven van 9 Maart 1578. Uit dezen datum blijkt
tevens dat het verschil niet den z.g. Mathias-eed kan betroffen hebben, welke eerst
op 22 April van dat jaar is voorgeschreven, maar den eed op het onderhouden van
de Satisfactie. Ook daarna werd de strijd tusschen beide pastoors nog voortgezet.
Het is onnoodig daarop in te gaan; alleen zij vermeld dat naar aanleiding van dezen
twist in onzen tijd de onjuiste veronderstelling is gemaakt, alsof D. te Amsterdam in
ongeoorloofden omgang zou hebben geleefd met zijne dienstbode, eene zekere
Margaretha. Men heeft daartoe de woorden van Buyck in zijn heftige philippica
misduid; het gansche vroegere leven van den zeventigjarigen pastoor is bovendien
daarmede in tegenspraak. Op 26 Mei 1578 dan brak het oproer uit tegen den
katholieken magistraat van Amsterdam; onder de geestelijken, die toen met geweld
uit de stad zijn gevoerd, behoorde ook D.
De laatste twaalf jaren van zijn leven heeft hij ambteloos en in bekrompen
omstandigheden te Amersfoort doorgebracht. Studie en gebed waren thans zijn
eenigste troost. Toch moest hij ook toen nog vervolging ondergaan op grond van
beschuldigingen, alsof hij zich aan landsverraad zou schuldig gemaakt hebben,
hetgeen later bleek valsch te zijn. Als vrucht der studie
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van zijn laatste levensjaren verscheen in 1580 een verhandeling over de Mis en de
Eucharistie; in 1594 de Catholycke Catechismus, welke in hare uiteenzetting van
de katholieke leer den heidelbergschen catechismus op den voet volgde. Toen dit
laatste werkje van de pers kwam, was de schrijver zelf reeds vier jaren overleden;
zijn lichaam rustte in de kapel van het Sint Aechten convent te Amersfoort.
Van hem: Praetextata latine loquendi ratio per colloquiorum formulas (Antv.,
approbatie in 1552); Anabaptisticae haereseos confutatio (Antv. 1549); Vant rechte
Evangelissche avontmael Chr. Jesu, tegen den val der Roomscher Kercken (Antw.
1567); Een cort onderscheyt tusschen godlyke ende afgodische beelden. Van de
heyligen in den hemel (Antw. 1567); Die vruchten der ecclesie Christi (Leyden, by
D.G. Horst, 1567); Van die warachtighe ghemeynte Christi (Antw., approbatie in
1567); Van die verghiffenisse der sonden ende van die rechtvaerdichmakinghe
(Antw. 1568); Van die kinderdoop, boeck I (Antw. 1569), boeck II (Antw. 1572),
boeck III (Antw. 1591); Een devoot bede boecxken, tegens alle noot ende last den
Heere te bidden (Amsterd. 1578); Corte confutatie v.d. Byencorf (Amsterd. 1578);
Van het nieuwe sacrificium des christendoms (Antw. 1580); Catholijcke catechismus,
met wederlegginghe v.d. Heydelbergsche catechismus (Antw. 1594).
Portretten: v. S o m e r e n , Beschr. Cat. I, 128; geschilderde portretten in het
Bissch. Museum v. Haarlem (Gids 1913 no. 252) en in de R.K. Kerk te Wormer.
Over hem: Corte beschryvinghe van 't leven en sterven van meester Martinus
Duncanus door I. H(e z i u s ) e n H. W(e s t r e n u s ) (H. Verdussen, Antw. 1594);
P. O p m e e r , Hist. mart. Batavicorum (Coloniae 1625) 146, 177; D o d t v .
F l e n s b u r g , Archief V, 319, 328; v. H e u s s e n , Hist. episc. Harlem. 99; B o i t e t ,
Beschrijving v. Delft 346; Bijdr. bisd. Haarlem XVII, 77, 265; XXI, 92; De Katholiek
1896, I, 262; 1897, I, 69; F r u i n , Verspr. Geschr. III, 1; B.H. K l ö n n e ,
Amstelodamensia (Amsterd. 1894); Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de Belgique
II, 300; F o p p e n s , Bibl. Belgica II, 853; F. R u t t e n , Martin Donk (Munster 1906);
P i j p e r , Bibl. Reform. Neerlandica IX, 194.
Hensen

[Dupont, Johannes Franciscus]
DUPONT (Johannes Franciscus), geb. 3 Aug. 1822 te Rotterdam, overl. 21 Maart
1875 te Neurenberg, was een zoon van J a c o b u s P e t r u s D u p o n t en M a r i a
T h e r e s i a v a n B a k e l . Na in de muziek gestudeerd te hebben, eerst bij de
Lange en Tours, daarna te Leipzig onder Mendelssohn, David Hauptmann en Böhme,
richtte hij te Rotterdam een philharmonisch orkest op, waarmee hij vooral klassieke
muziek opvoerde. Hij was bovendien leeraar aan de muziekschool der Mij. tot
bevordering der toonkunst in harmonie en compositie. In 1852 verliet hij Rotterdam
en werd toen achtereenvolgens kapelmeester te Halle, Detmold, Hamburg en
Neurenberg. Bij een prijsvraag voor de Mij. van Toonkunst in 1846 ‘quartet voor
piano, viool, alt en violoncel’ behaalde hij de hoogste premie en hij behoorde tot het
orkest van de rotterdamsche afdeeling van toonkunst. Wij noemen onder zijn
compositiën de opera: Bianca Siffredi, 3 bundels liederen, 3 bundels vierstemmige
koren, een trio voor piano, viool en cello, twee symphonieën, concerten, een kwartet
voor strijkinstrumenten enz.
Zijn portret gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
Zie: M e l c h i o r , Woordenb. der Toonk.; S i b -
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m a c h e r Z i j n e n , Rott. in den loop der eeuwen bl. 19; Rotterdam in 1854 bl. 58;
V i o t t a , volgens wien hij echter pas in 1854 Rotterdam verliet en achtereenvolgens
kapelmeester was te Brunswijk, te Lenz en ten slotte te Neurenberg.
Moquette

[Dussen, Adriaan van der (2)]
DUSSEN (Adriaan v a n d e r ) (2), [(1) zie II kol. 415] geb. 18 Mei 1586, overl. 1653,
zoon van A r e n d v a n d e r D u s s e n en M a r g a r e t h a v a n W i j k , nam in
1622 deel aan den aanslag, die door de zoons van Oldenbarnevelt werd beraamd
tegen prins Maurits. Na de ontdekking werd ƒ 5000 op zijne gevangenneming gezet.
Hij wist zich met Willem van Stoutenburg te Rotterdam schuil te houden, vanwaar
beiden, verborgen in een kaasschip, naar Nijmegen ontkwamen. Met groot gevaar
voor ontdekking bereikten zij de stad Goch, die door de Spanjaarden bezet was.
Van der Dussen begaf zich naar Brussel, waarheen zijne echtgenoote hem volgde
en waar hij de bescherming verwierf van aartshertogin Isabella. Hij maakte eene
reis door Frankrijk en was in 1624 te Antwerpen. Hij ging over tot de katholieke kerk
en werd ritmeester in spaanschen dienst. Zijn volledige overgang blijkt uit een
geschrift, dat hij in 1628 vervaardigde, inhoudend middelen om Holland te
verzwakken. Later ging hij over in dienst van den Keizer en in 1640 was hij kolonel
en krijgscommissaris in keizerlijken dienst. Hij bezat verschillende goederen in
Duitschland, o.a. het huis Ostinghausen in Westfalen en het huis Dussen bij
Lippstadt. Hij was in 1620 gehuwd met J o h a n n a v a n O l d e n b a r n e v e l t ,
weduwe van W i l l e m B i s s c h o p en dochter van Elias van Oldenbarnevelt,
pensionaris van Rotterdam, broeder van den landsadvocaat.
Er worden vier kinderen van hem genoemd: M a r i a M a r g a r e t h a , gehuwd
met W. P a s s a u , P h i l i p s E l i a s , geh. met A.O. L e d e b u r , A d r i a a n J a c o b ,
die in 1672 kornet in staatschen dienst was en die in 1673 ongehuwd te Brugge
overl., en A n n a M a r i a T h e r e s i a .
Zie: Resoluties van Holland 15 Maart 1623; B r a n d t , Historie der reformatie IV
903, 920-960; A i t z e m a , Saken van staet en oorlogh I, 168-170; W a g e n a a r ,
Vaderl. Hist. X 451-467; K o k , Vaderl. Woordenb. die uitvoerige geslachtslijsten
der familie v.d.D. geeft; H. V o l l e n h o v e n e n G.D.J. S c h o t e l , Brieven van
Maria van Reigersbergh (Middelb. 1857) 26 en reg.; H.C. R o g g e Brieven van en
aan Maria van Reigersberch (Leid. 1912); Kron. Hist. Gen. V 434 en XXV 159;
F r u i n , Verspr. Geschr. IV, 44.
Haak

[Dussen, Catharina van der]
DUSSEN (Catharina v a n d e r ), dochter van J a n F l o r e n s z o o n , heer v a n
D u s s e n , in 1480 schout te Breda en overl. 1496, en van E l i s a b e t h B r a n t ,
bestuurde van 1510 tot het jaar van haren dood, 1538, als abdis de cistercienserabdij
Loosduinen. Onder haar bestuur ontstond er een hevig verschil tusschen den
confessor en de nonnen, waardoor vrede en eendracht waren te loor gegaan. De
abt Marcus Cruyt van S. Bernard nam namens den generaalabt van Cîteaux het
toezicht over de abdij aan zich, en stelde sinds biechtvaders uit zijne abdij aan,
waardoor de vrede hersteld was. Haar broer E n g e l b r e c h t was kanunnik te
Leiden.
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem XXIV (1899) 360, 371; G. J o n g e l i n u s , Notitia
abbatiarum O. Cist. (Col. 1640) IX, 70; Hist. episc. Ultraj. 440.
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[Dussen, Frederika van der]
DUSSEN (Frederika v a n d e r ), dochter van F l o r e n s , heer v a n D u s s e n (den
broeder der
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voorgaande Catharina) en van B a r b a r a v a n B o u c h e m , geb. 1505, overl. te
's Gravenhage 1574 in Oct. Waarschijnlijk werd zij te Loosduinen als scholier bij
hare tante, de abdis, Catharina opgevoed, en nam zij op ongeveer twintigjarigen
leeftijd den sluier aan. Zij bekleedde verschillende posten in de abdij en was in Nov.
1563, bij de keuze voor een opvolgster der overleden abdis Anna van Egmond,
celleraria. Zij verkreeg als de bekwaamste en meest geschikte het grootste getal
stemmen en werd dan ook door den koning benoemd. Bij de invallen der
Watergeuzen vestigden de loosduinsche kloosterzusters zich te 's Gravenhage,
waar de laatste abdis, na reeds den ondergang harer abdij ten deele gezien te
hebben, spoedig overleed. Zij werd begraven in het koor der voormalige
dominicanerkerk in het Voorhout te 's Gravenhage.
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem XIII (1886) 360; XIX (1894) 28, 44; XXIV (1899) 370,
373; B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana (Gand. 1717) 170.
Fruytier

[Duuring, Jan Coenraad]
DUURING (Jan Coenraad), geb. te Rotterdam 13 of 17 Jan. 1779, overl. 5 Dec.
1834 te Breukelen-Nijenrode, was een zoon van J a n C o e n r a a d D u u r i n g en
A l i d a M a r i a d e K o n i n g . In 1796 als cadet in dienst getreden bij de Jagers
nam hij in dit en het volgende jaar deel aan verschillende krijgsverrichtingen. In
1798 volgde zijn overplaatsing op het oorlogsfregat Juno, sinds 2 Jan. 1799 als
luitenant der marine. Zijn herhaald verzoek om weer bij de landmacht geplaatst te
worden, werd in Maart 1802 ingewilligd, toen hij aangesteld werd als 1ste luitenant
bij het 22ste bataillon infanterie, bestemd voor Kaap de Goede Hoop. Na de overgave
van Kaapstad in Jan. 1806 en de spoedig daarop gevolgde capitulatie van den
gouverneur-generaal Janssens, waarbij deze kolonie aan Engeland overging, keerde
Duuring naar Holland terug als kapiteintitulair. Na aan den veldtocht tegen Pruisen
deelgenomen te hebben, bleef hij met zijn regiment in Noord-Duitschland, hielp 31
Mei 1809 Stralsund, waarheen de pruisische majoor Von Schill de wijk genomen
had, bestormen, werd bij deze gelegenheid gekwetst, ontving voor zijn betoonde
dapperheid het ridderkruis van de orde der Unie en 11 Juni d.a.v. zijn aanstelling
tot luitenant-kolonel of chef de bataillon. Denzelfden rang bleef hij behouden, toen
na de inlijving van het Koninkrijk Holland het regiment, waartoe hij behoorde,
opgenomen werd in het fransche leger als regiment ‘des grenadiers à pied de la
garde’. Den tocht naar Rusland met al zijn ellende maakte hij in 1812 mee. Zijn
regiment, waarover hij meermalen het bevel had moeten voeren, had zoo geleden,
dat het 13 Febr. 1813 gesupprimeerd werd. Overgeplaatst in April van dat jaar bij
het 2de regiment grenadiers der garde, kon hij in Saksen en Silezië zijn dapperheid
opnieuw betoonen en werd hij na den slag bij Bautzen officier van het Legioen van
Eer. Hij behoorde tot de getrouwen van Napoleon, was 20 April 1814 tegenwoordig
bij diens afscheid te Fontainebleau, en bood zelfs aan, doch tevergeefs, om den
keizer naar Elba te vergezellen. Een verzoek om ontslag uit den dienst, daar hij zijn
vaderland zijn diensten wilde aanbieden, werd niet aangenomen, daar men hem
voor het fransche leger wilde behouden en zoo werd hij, niettegenstaande hij
vreemdeling was, als chef de bataillon gehandhaafd, nu bij het nieuw opgerichte
corps der Chasseurs royaux. Daarbij kwam, dat de Souvereine Vorst van Holland
evenmin op zijn aanbod inging. In Aug. 1814 betrok hij dus zijn nieuwe
garnizoensplaats,
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Nancy. Napoleons terugkeer had ten gevolge, dat ook de Chasseurs royaux diens
zijde kozen en Duuring opnieuw onder diens vanen streed. De laatste dagen van
dezen wanhopigen strijd toonde hij, welke overmacht hij over zijn soldaten had, en
in goede orde kon zijn regiment ten slotte ontbonden worden. 25 Dec. 1815 ontving
hij zijn eervol ontslag uit den franschen dienst op de meest waardeerende wijze. Hij
verliet Parijs 18 Jan. 1816 en vestigde zich te Rotterdam bij zijn broeder. Ook nu
teleurgesteld in zijn innigsten wensch om in den hem toekomenden rang bij het
nederlandsche leger geplaatst te worden, vroeg hij eindelijk pensioen aan als kolonel
en kreeg dit 25 April 1819, doch met den lageren rang van groot-majoor. Hij was
gehuwd met A l b e r t i n e H e n r i e t t e G i l d e m e e s t e r .
Zie: d e S t u e r s , Kolonel Duuring in: Van onzen Tijd IX: 1 (1908/9) 76 volg
Moquette

[Duvenvoorde, Jacobus van (3)]
DUVENVOORDE (Jacobus v a n ) (3), [1 en 2 zie I kol. 770, 771] geb. te 's
Gravenhage 26 Sept. 1593. Zoon van Anthonis van D. (I kol. 767) en diens eerste
vrouw Margaretha van Halmale. Na meer dan een jaar door zijn vader tegengewerkt
te zijn, gaf deze hem in 1613 verlof lid te worden van de Societeit van Jezus, 12
Sept. 1613. In groote nederigheid en deugdsbe-trachting leefde hij sindsdien. Te
Antwerpen bezweek hij reeds 11 Dec. 1625 aan een ziekte, dien hij zich op den
hals had gehaald bij het verplegen der spaansche soldaten, die van Bergen op
Zoom waren wedergekeerd.
Zie: Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Duyck, Franco]
DUYCK (Franco), geboren te Leiden en aldaar begraven 10 Juni 1628, studeerde
sinds 3 Nov. 1578 te Leiden, daarna te Orleans, waar hij in 1579 in de lijst der
officiarii der germaansche natie wordt vermeld, werd licentiaat in de beide rechten.
Sinds 4 Sept. 1585 was hij veertig van Leiden, daarna schepen en tusschen 1589
en 1616 twaalf maal burgemeester. Hij werd waarschijnlijk door Prins Maurits na
de kwestie met de waardgelders uit de vroedschap gezet en was van 1618 tot 1627
weesmeester.
van Kuyk

[Duyst van Voorhout, Cornelis]
DUYST VAN VOORHOUT (Cornelis), geb. te Delft 1554, Jezuïet 1582, gest. 21
Febr. 1612 te Delft. In 1592 verzochten twee saeculiere pastoors aan Paus Clemens
VIII de zending van eenige Jezuïeten naar Noord-Nederland en D. werd met pater
de Leeuw door zijn overste met deze gewichtige taak belast. Twintig jaren lang
(1592 - 1612) heeft D. te midden van veel moeilijkheden en gevaar dit ambt
waargenomen. De apost. vicaris Mgr. Sasbout Vosmeer erkende, ondanks de
tusschen hen bestaande oneenigheid, dat D. een man was van groote vroomheid,
die zich in alle bescheidenheid en onderdanigheid zooveel mogelijk naar zijn
wenschen voegde. Al had D. de gave des woords niet, des te wonderlijker was het
dat, overal waar hij kwam, de katholieke menigte zich voor hem begeesterde en
hem als een heilige vereerde. Waar D. kwam, daar herleefde het katholieke geloof
en men kan veilig aannemen, dat van de talrijke Jezuïeten-staties, die later verrezen,
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de meeste hun grondslag hebben zien leggen door een tijdelijk bezoek van D.,
wiens naam bij de dankbare katholieken in eere werd gehouden. Officieel verbleef
D. te Delft, maar nergens trof men hem, ondanks zijn zwakke gezondheid, minder
aan. Voor een goed deel heeft de Societeit van Jezus in Nederland aan pater D.
haar toenmaligen roem te danken en het oordeel van Fruin, ‘dat de eerste Jezuïeten
hier te lande wel mannen van beteekenis moeten geweest geweest zijn, die een
invloed hebben geoefend buiten alle verhouding
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tot hun gering getal’, geldt inzonderheid van pater D. Nog na zijn dood bleef het
vertrouwen op hem voortleven, doordat vele personen, door de aanraking van zijn
lijk, herstelling zochten voor hun ziekten.
Zie: O l . M a n a r e i , De Rebus Societatis Jesu Commentarius (Florentiae 1886)
196; R. F r u i n , Wederopluiking van het Catholicisme in Verspreide Geschriften III,
323; Arch. Bisd. Utr. XXXII, 406, 407.
Derks

[Dyck, Jacobus]
DYCK (Jacobus), geb. Roermond 25 Juli 1576, Jezuïet 7 Mei 1596, gest. te Gent
26 Mei 1635. Van 1607-1614 behartigde hij de geldzaken van het maastrichtsch
Jezuïetencollege, dat hij van 1614-1617 als rector bestuurde. Van daar werd hij
naar Oudenaarde verplaatst en bracht zijn laatste 17 levensjaren te Gent door, waar
hij eveneens als procurator werd aangesteld. Den tijd, die hem restte, besteedde
hij aan het vertalen van verschillende devotieboekjes. Zoo vertaalde hij uit 't
italiaansch: Inwendige Oefeningen van Deugden, dat veel uitgaven beleefde,
vervolgens een werkje over de Geestelijke Oefeningen van Ignatius; Den Boeck
des Levens (1627 handelend over het Lijden van J.C.); Open Hof en vrije Tafel over
de H. Communie. De brieven van pater d e A n d r a d e uit Japan zijn eveneens
door D. overgezet.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. d. Jésus (Bruxelles 1891) III, 315.
Derks

[Dyck, Abraham van]
DYCK (Abraham v a n ), ter onderscheiding van den grooten Vlaming ook wel de
alkmaarsche v.D. genoemd, wordt door Houbraken ter loops genoemd als schilder
van moderne ordonnantiën, die zijn meeste leven in Engeland had doorgebracht;
daarom komen zeker zijne stukken hier te lande weinig voor. Naar de prijzen te
oordeelen, welke zij in de laatste helft der 18e eeuw opbrachten, moet hij een goed
figuurschilder zijn geweest.
Zie: K r a m m , II, 389.
Bruinvis

[Dijck, Martinus van]
DIJCK (Martinus v a n ), of D y c k , geb. te Waelhem 17 Jan. 1699, zoon van
C o r n e l i u s en M a r g a r e t a S o m m e r s , overl. te Diest 6 Mei 1769. Hij had 16
April 1718 zijne kloostergeloften uitgesproken in de cistercienserabdij St. Bernard
bij Antwerpen, werd priester gewijd 27 Sept. 1722 en trad van 1727 tot 1732 op als
leeraar der theologie en schriftuur in zijne abdij. Ten onrechte zegt Taxandria, dat
hij kapelaan was te Wouw. Sinds 1732 werkte hij als pastoor te Hoeven, totdat hij
12 Mrt. 1738 in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst werd naar Gastel. Hij scheen
de geschikte persoon niet, om in die parochie, waar door het onwaardig gedrag van
zijn voorganger alles in beroering was gebracht, rust en vrede te brengen. Sept.
1739 keerde hij naar de abdij terug, om opnieuw als lector werkzaam te zijn. In 1751
en 55 treft men hem aan als geestelijken bestuurder der nonnenabdij zijner orde
Marienrode bij Diest en daarna van St Bernardsdal in Diest, waar hij overleed. Zijn
portret komt voor op eene overgroote schilderij nog bewaard in de abdij te Bornhem
voorstellende de groep van jubilarissen der abdij in 1769 in leven. Martinus van
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Dijck was een gevierd kanselredenaar. Het H.S. B o u v a e r t , Verschijdene gedigte
V, 1-15 (Archief Bornhem), bevat van hem: Sermoon op de volle jubilé van fr. G.
Bouvaert gepredikt in de kerk van S. Bernards, 11 Mei 1755. In druk verscheen van
hem: Oratio funebris in exequiis R.D.G. Rubens in S. Bernardi ad Scaldim monasterio
O. Cist. abbatis dignissimi (s.l. 1736); Oratio funebris in exequiis R.D.A. Adriaensens
in S. Bernardi ad Scaldim monasterio O. Cist. abbatis dignissimi (s.l. 1741).
Zie: Aquilae mysticae praelato Vylderio famoso in religione sacerdotio et
praelaturae jubilario
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ac trtbus in novitiatu discipulis nempe H.v. Deventer, H. de Munck, M. van Dijck,
quinquagenarium religionis jubilaeum celebrantibus in abbatia S. Bernardi 12 Oct.
1767, (Antv. 1767); K r ü g e r , Gesch. bisd. Breda III, 389, 444; Taxandria VI (1899)
144; Archief abdij S. Bernard te Bornhem.
Fruytier

[Dijck, Adriaan van den zoon van Denys]
DIJCK (Adriaan v a n d e n ) zoon van D e n y s , geb. te Netersel, achtereenvolgend
pastoor te Best, Bladel en Vessem. Hij deed 1622 afstand der pastoreele bediening,
werd daarna rector van het St. Pancratiusaltaar te Hoogeloon en keerde in 1625
naar Best terug. Bij testament van 16 Juli 1618 stichtte hij twee studiebeurzen ten
behoeve zijner bloedverwanten.
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Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's- Hert. ('s-Hert. 1870-79) II 250; III 266 284; V,
814; v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hertogenb. 1905) III,
327.
Aug. Sassen

[Dijck, Cornelis van den]
DIJCK (Cornelis v a n d e n ), broeder van den voorgaande, priester en kanunnik
te Hilvarenbeek, stichtte bij testament van 26 Oct. 1599 eene studiebeurs ten
behoeve zijner bloedverwanten.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's-Hert. ('s Hertogenb. 1870-79) II 238; IV 615;
v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hertogenbosch 1905) III,
327.
Aug. Sassen
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E.
[Ebrecht, Aegidius]
EBRECHT (Aegidius), G i l l i s E e b r e c h t , E b e r e c h t , E h e b r e c h t , 1603 als
predikant van Gaast en Ferwoude aan de pest overleden, was Vlaming van afkomst.
27 Aug. 1581 huwde hij in de nederduitsche vluchtelmgenkerk te Frankenthal met
C a e c i l i a , een dochter van J a n M a r t r u y d t . 1582 was hij predikant te Brugge,
waar hij in den zomer van dat jaar de verontwaardiging van de gemeente en vooral
van den magistraat gaande maakte door zijn partijkiezen tegen de franschgezinde
politiek van den Prins. Niet onmogelijk in verband daarmee nam hij de wijk naar
Frankfort, waar hij Juni 1584 reeds predikant was. Reeds twee jaar daarna, 23 Oct.
1586 werd hem echter weer een attestatie van afscheid gegeven. Toen ging hij te
Heidelberg studeeren, waar hij 3 Nov. 1586 is ingeschreven. Vandaar kwam hij
1596 met goede getuigenissen naar Holland. Aug. van dat jaar werd hij predikant
te Bolsward. 1 Juni 1602 wees de friesche Synode, op verzoek der Gedeputeerde
Staten van dat gewest, hem aan als legerpredikant. Het daarop volgende jaar kreeg
hij de standplaats waar hij stierf.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst van de predikanten van Friesland (Leeuw. 1886)
266, 303; P.J. W i j m i n g a , Festus Hommius (Leiden 1899) 19; H.Q. J a n s s e n ,
De Kerkhervorming in Vlaanderen 1 (Arnhem 1868) 132; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae
Londino-Batavae Archivum III (Cantabr. 1897) no. 809; T o e p k e , Matrikel der
Universität Heidelberg en A. v a n d e n V e l d e n , Registres de l'Eglise réformée
Neerlandaise de Frankenthal II (Brux. 1913) in datis; en Archivalia der
Deutsch-reformierte Gemeinde Frankfurt am Main.
van Schelven

[Eeden, Frederik Willem van]
EEDEN (Frederik Willem v a n ), geb. te Haarlem 26 Oct. 1829, gest. aldaar 4 Mei
1901, was een man van veelzijdige richting en toch toongevend voor elke baan,
waarop hij zich bewoog. Groot bewonderaar van het leven der natuur, bezat v.E.
de gave der pen. Bekend zijn dan ook zijne talrijke populair-wetenschappelijke
opstellen in het Album der Natuur, waarin in 1854 zijn opstel over ‘Woekerplanten’
verscheen. Van 1859 tot 1899 was v.E. Alg. Secr. der Mij. ter bevordering van
Nijverheid, thans ‘Mij. van Nijverheid’, aan welke instelling v.E. onschatbare diensten
heeft bewezen. In 1864 werd aan hem door de Directeuren van de Mij. van Nijverheid
opgedragen eene koloniale verzameling bij-
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een te brengen. Van deze opdracht heeft hij zich buitengewoon goed gekweten en
daardoor is zijn naam ten nauwste verbonden aan het thans te Haarlem gevestigde
Koloniaal Museum. Aanvankelijk ondergebracht op een zolderkamertje, groeide de
koloniale verzameling spoedig dusdanig aan, dat een jaar later een deel der
benedenverdieping van het in den Hout te Haarlem gelegen paviljoen ‘Welgelegen’
daarmede gevuld kon worden. In 1871 had de verzameling zulk een uitbreiding
gekregen, dat deze tot den rang van publiek museum, onder directie van v.E., kon
worden verheven. 10 Juli 1871 had de plechtige opening plaats van de stichting der
Mij. van Nijverheid, het Koloniaal Museum, welk museum in 1911 overging aan de
vereeniging ‘Koloniaal Instituut’ en thans eerlang naar Amsterdam verplaatst zal
worden. Voor dat museum is v.E. alles geweest, waarvan de vele Bulletins en ook
zijne talrijke opstellen in het Tijdschrift der Mij. van Nijverheid getuigen. In 1877
werd, ook onder directie van v.E., het Museum voor Kunstnijverheid, eveneens eene
stichting der Mij. voor Nijverheid en ook in het paviljoen ‘Welgelegen’ te Haarlem
ondergebracht, geopend, waaraan hij tot 1899 verbonden bleef en toen door den
tegenwoordigen directeur, E.A. von Saher, werd opgevolgd.
Over dit museum schreef v.E. in Eigen Haard 1881-1894 eenige schetsen. Bij
zijn aftreden als Alg. Secr. der Mij. van Nijverheid en als Dir. van het Museum voor
Kunstnijverheid, werd hij tot eerelid dier Mij. verheven. Na zijn dood werd hij door
Dr. M. Greshoff als directeur van het Koloniaal Museum opgevolgd.
Van E. schreef buiten de genoemde opstellen nog eenige werken o.a. Hortus
Batavus, Bloemkundig woordenboek (Amsterdam 1868); Botanie van het dagelijksch
leven (Purmerend 1870); Houtsoorten van Ned.-Indië (Haarlem 1872); Onkruid,
Botanische wandelingen (Haarlem 1886); Plantaardige vezelstoffen (Haarlem 1887).
Hij was gehuwd met H. v a n W a r m e l o bij wie hij eenige kinderen had.
Van E. was lid o.a. van de Holl. Mij. van Wetenschapp., van het Gen 't bev. v.
Nat. Gen. en Heelk, corresp. lid der Kon. Natuurk. Ver. in Ned. Indië.
Zie: Encyclopaedie van Ned. Indië I (1897), 483; Holl. Revue 1899, 809; Eigen
Haard 1901, 325; Tijdschr. v. Nijverheid 1901, 301; Nederl. Kruidkundig Archief
1901, 540; Bull. 25 v.h. Koloniaal Museum (1901) 3.
Quintus Bosz
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[Eerens, Pieter Paulus]
EERENS (Pieter Paulus), geneesheer en pastoor, werd te 's Gravenhage in 1754
geb. en gedoopt 29 Juni in de kapel der portugeesche legatie aldaar, overl. 20 Juni
1821 te Vlodrop.
Hij was het 4e kind van J a c o b u s E e r e n s aldaar en het 3e uit het 2e huwelijk
met C a t h a r i n a E p p e r s . Van zijn jeugd is weinig bekend. Hij werd 17 Sept.
1777 te Leiden als medisch student ingeschreven en promoveerde 9 April 1778 met
proefschrift De inflammatione topica ejusque vario exitu. Zijn korte studie zal wel
uit het bestaan van een collegium medicum in den Haag te verklaren zijn, alwaar
hij de lessen zal gevolgd hebben. Hij vestigde zich omstreeks 1781 te Alkmaar.
Daar huwde hij J o a n n a K r a m e r , die hem een zoon en een dochter schonk.
Deze laatste schijnt jong te zijn overleden; de zoon Dominique Jacques (I kol. 793),
de latere gouverneur van Nederlandsch-Indië, werd geboren 17 Maart 1781 en zijn
geboorte kostte zijne moeder het leven.
Kort na den dood zijner echtgenoote omhelsde Eerens den geestelijken staat en
werd hij student in de godgeleerdheid aan het seminarie te Roermond. Reeds 8
Febr. 1784 werd hij door het domkapittel aldaar tot pastoor te Vlodrop en Posterholt
benoemd. Bij de eerste komst der fransche Republikeinen in deze gewesten, Februari
- Maart 1793, had zijn parochie en pastorie veel van de onheilen des krijgs te lijden
door de elkander afwisselende doortrekkende legers der Franschen en Oostenrijkers.
Begin October 1794, bij de tweede komst der Franschen, werd zij een paar malen
door de fransche soldaten geplunderd en beklaagde hij zich bij den divisie-generaal
Kleber (die 3 Nov. daarna Maastricht nam). Deze antwoordde, dat het niet in de
beginselen der Franschen lag om plunderingen te dulden en dat elk soldaat, daarvan
overtuigd, met den dood gestraft werd. Ook kwam generaal Bernadotte, de latere
koning van Zweden, te Vlodrop 12 Oct. 1794 kampeeren en logeerde 2 nachten bij
den pastoor, waarna hij den 13en naar Maastricht vertrok.
In het begin van Mei 1796 had er een gevecht tusschen fransche militairen (jagers)
en burgers van Vlodrop plaats, wijl eerstgenoemden bij een molenaar in huis waren
gevallen om te plunderen; bij welke gelegenheid de pastoor, die de rol van secretaris
der municipale administratie in het kanton Vlodrop vervulde, zijn dorp goede diensten
bewees door zijn tusschenkomst bij 't Fransch bestuur. Door het arrêté van het
Directoire Exécutif van 14 Brumaire VI (4 November 1798), waarbij voor het laatst
geestelijken door dit Directoire werden verbannen, werd ook pastoor Eerens
getroffen, wegens het niet afleggen van den eed van haat aan het koningschap en
de anarchie, bij wet van 9 Fructidor an V (5 Sept. 1797) voorgeschreven. 29 Nov.
werd hij gevangen genomen door vier gendarmes om naar Luik gevoerd en daar
gefusilleerd te worden, zoo meende de pastoor ten onrechte in zijn dagboek, want
de verbanning was tegen hem uitgesproken gelijk wij zagen. Te Beek werd hij door
boeren verlost, vluchtte over den Rijn, bleef daar tot Februari 1799 en werd toen
pastoor te Wognum in Noord-Holland (zooals mij prof. Hensen te Warmond
meedeelde); de pastoor vermeldt in zijn dagboek alleen: in Noord-Holland. 8 Dec.
1801 was hij wedergekeerd te Vlodrop, waar hij als geneesheer van heinde en ver
werd geconsulteerd.
Hij was een empiricus en van de oude school, die natuurlijk nog van bloedzuigers
en aderlaten hield. Voor zoover hij een grooten invloed toe-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

320
schreef aan het gebruik van gewone groenten, kan hij een voorlooper van pastoor
Kneipp genoemd worden. Van vaccinatie schijnt hij geen erg voorstander te zijn
geweest, want hij teekent, over de ziekten van het jaar 1819 in zijn dorp sprekend,
aan, dat het roodvonk onder de kinderen zeer sterk heerschte, en bij die
gevaccineerd waren zeer kwaadaardig.
Over de verdere lotgevallen van den pastoor is niet veel meer bekend, dan dat
hij voortging met ijver zijn dubbel ambt van pastoor en geneesheer te vervullen.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Dr. Pieter Paulus Eerens, pastoor en dokter, in
Geschiedkundige bladen I (1905) 273-298.
Flament

[Eersel, Cornelis van]
EERSEL (Cornelis v a n ) noemde zich naar den voornaam zijns vaders en naar
zijne geboorteplaats C o r n e l i s A e r t s e v a n E e r s e l , priester en benificiaat
van de St. Janskerk te 's Hertogenbosch, stichtte bij testament van 1 Sept. 1607
twee beurzen ad humaniora in het fraterhuis te 's Hertogenbosch en verder voor de
hoogere studie aan de universiteit te Leuven of aan die te Douay.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Risd. 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 242; v a n d e r D o e s
d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 379.
Aug. Sassen

[Eggius, Aldelbertus Gerbrandsz.]
EGGIUS (Aldelbertus Gerbrandsz.; verkeerdelijk Elbertus), ook E g g i s , geb. uit
een bemiddelde familie te Amsterdam omstreeks 1554; gest. als balling te Keulen
18 Juli 1610. Hij had te Leuven gestudeerd en daar het licentiaat in de
godgeleerdheid behaald. Priester gewijd, was hij naar Amsterdam teruggekeerd en
oefende er heimelijk zijn bediening uit; tot schuilplaats strekte hem een huis in de
Warmoesstraat, dat toebehoorde aan zijn oom, den geneesheer, dr. Jan van Duiven.
Op 4 Nov. 1589 is E. lid geworden van het kapittel te Haarlem in de plaats van
Vairlenius, tot 1587 vikaris generaal van het Haarlemsche diocees. Ofschoon de
jongste onder de kanunniken, kwam hij aldra op den voorgrond, sinds Vosmeer in
1592 vikaris apostoliek was geworden over de Vereenigde Provinciën en derhalve
ook over het gebied van het voormalig bisdom Haarlem. Wel leefde nog altijd de
vikaris kapitulaar Coopal (kol. 256), door Vosmeer om zijn vroegeren arbeid hoog
gewaardeerd, maar een krachtiger man werd gevorderd, om te voorzien in het
bestuur van 't bisdom en vooral ook, om op te treden tegenover de aanmatigingen
van Zaffius, den proost van het kapittel. Vosmeer meende te recht in E. zulk een
man te hebben gevonden. Op verzoek van den vikaris apostoliek ondernam hij sinds
1594 jaarlijks, en soms tweemalen in het jaar, visitatiereizen door Noord-Holland.
Ook voor een ander plan wist Vosmeer hem te winnen; bij gebrek aan seminaries
nam E. een aantal knapen, meestal kosteloos, in zijn huis te Amsterdam op, om ze
daar voor te bereiden tot den theologischen cursus te Leuven of te Keulen. De
geldinzamelingen, welke hij om wille van zijn kweekelingen hield, maakten echter,
dat de aandacht van den schout op hem werd gevestigd; reeds in 1596 werd er
daarom vlijtig naar hem gezocht en alleen door herhaaldelijk van woning te
veranderen, kon hij buiten de handen van het gerecht blijven. In Oct. 1599 verdronk
Coopal en dit ongeval gaf aan Vosmeer gelegenheid, om volgens een lang
gekoesterden wensch, E. aan het hoofd te plaatsen van het voormalig bisdom
Haarlem. De omstandigheden waren daarvoor gunstig, want het haarlemsche
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kapittel, tot een viertal kanunniken geslonken, had niet slechts verzuimd binnen
acht dagen na den dood van Coopal een
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nieuwen vikaris te benoemen, gelijk Trente dat voorschreef, doch ruim een jaar later
was in de vacature nog niet voorzien. Krachtens zijn bevoegdheden van vikaris
apostoliek benoemde nu Vosmeer E. op 4. Jan. 1601 tot vikaris generaal van het
voormalige bisdom v. Haarlem. Een hooggaande twist brak uit ten gevolge van die
benoeming; de kapittelheeren weigerden aanvankelijk niet slechts den nieuwen
vikaris te erkennen, ten onrechte bewerende dat zulk een aanstelling hun nog altijd
toekwam, maar zij betwistten ook zelfs de rechtsmacht van Vosmeer over het
haarlemsch diocees, onder voorwendsel dat diens aanstelling niet in den behoorlijken
vorm hun ter kennis was gebracht. Daar deze twist ruchtbaar dreigde te worden,
haastte zich de nuntius te Brussel, Ottavio Frangipani, op 15 Febr. 1601 de
aanstelling goed te keuren en, zoo noodig, te bekrachtigen. De kapittelheeren
hebben daarin berust, doch hun verhouding tot den nieuwen vikaris is steeds
gespannen gebleven. Bovengemelde twist had niettemin nog veel grootere gevolgen;
de Staten kregen daardoor lucht van het bestaan eener hierarchie onder hunne
Katholieke onderdanen, dat tot ernstige vervolging heeft geleid eerst tegen den
vikaris apostoliek, en vervolgens, toen men dezen niet kon vangen, tegen den vikaris
van Haarlem, die bij zijn aanhouding, als vertegenwoordiger van Vosmeer, tegelijk
de gansche Missie bestuurde. Door slinksche middelen wist een zekere Haan, van
Rotterdam afkomstig, de schuilplaats van den vikaris te vinden. Op 29 Maart 1602
werd deze te Amsterdam in het huis van den raadsheer Pompejus Buyck gevangen
genomen en eenige dagen later op een wagen, met kluisters aan de voeten, naar
den Haag overgebracht. Daar heeft hij twee jaren en vijf maanden op de ‘Voorpoort’
(thans de Gevangenpoort) gevangen gezeten. Zijn zaak diende eerst voor het Hof
van Holland, werd later overgedragen aan Gecom. Raden, om ten slotte door het
Hof te worden beëindigd. Het gerechtelijk onderzoek liep over de geldinzamelingen
te Amsterdam ten bate zijner kweekelingen, over het geestelijk ambt, dat hij zich
had aangematigd, alsook over zijn briefwisseling met vrienden en kennissen in
Brabant. Het laatste punt werd spoedig prijsgegeven, want uit niets viel te bewijzen,
dat E. zich ooit aan landverraad had schuldig gemaakt. Over het bestuur der
hollandsche missie liet de vikaris niet meer los dan dat het opperbestuur daarvan
was toevertrouwd aan den nuntius te Brussel. Velerlei pogingen werden onderwijl
aangewend om van den gevangene te vernemen, wie hem met hunne aalmoezen
hadden bijgestaan. Hij weigerde echter beslist zijn weldoeners te noemen, ze niet
willende blootstellen aan het gevaar van te worden beboet op grond der plakkaten,
welke het studeeren aan de roomsche universiteiten te Leuven of Douay verboden;
zelfs bedreiging met de pijnbank kon hem tot geen andere gedachten brengen.
Toen men na zes weken op dit punt nog niets was gevorderd, namen de Staten van
Holland op 24 Mei 1602 een besluit, inhoudende dat men den vikaris, voor het geval
dat hij bij zijn weigering bleef volharden, toch uit de gevangenis zou ontslaan,
wanneer zijn Roomsche vrienden ertoe konden gebracht worden 200,000 ponden
voor hem op te brengen; hun namen behoefden de Staten dan niet te weten, maar
de vikaris moest na zijn vrijlating voor immer het gebied der Staten ruimen. Ook dit
plan mislukte, daar de vrienden zelfs er niet aan konden denken zulk een losprijs
bijeen te krijgen. Terwijl de belangstelling van de landsregeering in zijn zaak nu
allengs verminderde, bleef de vikaris nog ruim
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twee jaren lang in gevangenschap, welke hij met groote zielskracht doorstond. Eerst
op 30 Aug. 1604 is een vonnis los gekomen, waarbij E. voor altijd uit het gebied der
Staten van Holland werd verbannen, op grond dat hij zonder toestemming der
regeering den titel had aangenomen van vikaris van den bisschop van Haarlem en
in die hoedanigheid daden had verricht, welke strekten tot verstoring van vrede en
rust in den lande Bovendien moest hij voor proceskosten 3000 Brabantsche guldens
betalen. Tijdens zijn gevangenschap had een ijverig medewerker van hem, Sybrand
Sixtius, op last van den vikaris apostoliek het bestuur van het bisdom waargenomen.
Na zijn vrijlating vestigde E. zich te Keulen en nam de zorg over het haarlemsche
bisdom wederom op zich. Bovendien liet hij zijn vroegere kweekelingen, die tijdens
de gevangenschap van hun bestuurder en leermeester waren verspreid geraakt,
naar Keulen overkomen en plaatste ze in het college, dat Vosmeer, ook daar als
balling vertoevende, onderwijl had gesticht. Met den vikaris apostoliek bestuurde
hij van nu af die kweekschool, welke voor de behoeften van de gansche Hollandsche
missie was bestemd. Ook daarbij ondervond hij nogmaals den onwil van de
haarlemsche kapittelheeren. Zaffius was wederom hun woordvoerder; in een
schrijven van 7 Sept. 1608 beklaagde hij zich erover, dat Vosmeer en Eggius gelden
voor hun seminarie inzamelden, zonder naar het voorschrift van Trente eenige
verantwoording van hun beheer af te leggen aan het kapittel van Haarlem.
Bestuursaangelegenheden brachten den vikaris ertoe in Maart 1605 nog eenmaal
het gebied der Vereenigde Provinciën te betreden. Veiligheidshalve vestigde hij
zich toen te Harderwijk, waar zijn vrienden hem heimelijk kwamen begroeten, doch
van daar uit heeft hij ook het verboden terrein, Utrecht en Amsterdam, bezocht. In
1606 was hij te Keulen terug en heeft er de vier laatste jaren van zijn leven
doorgebracht. Bij zijn dood vermaakte E. 16,000 gulden aan het hollandsch
priestercollege te Keulen. Bugge prijst den tweeden vikaris van Haarlem in zijn
Necrologium als den ‘vader der vaderlands’.
Gravures: v. S o m e r e n , Beschr. Cat. no. 1616, 1617; portret van hem, op paneel,
borststuk, in het seminarie van Warmond; op de lijst zijn wapen: twee duiven, als
herinnering aan den familienaam van zijn moeder en daar tusschen zijn lijfspreuk,
ontleend aan Isaias LIX, 11; Meditantes gememus (niet ememus).
Over hem: Bat. Sacra II 327; B r o e d e r s e n , Tractatus historicus V de rebus
Ultrajectinis, 41, 71; F r u i n , Verspr. Geschr. III; VII reg.; K n u t t e l , De toestand
der Nederl. katholieken ten tijde der republiek I, 24; Bijdr. v.d. Gesch. v.d.R.K. kerk
in Nederland (Rotterdam 1888); Bijdr. bisd. Haarlem, I, 219, 224; XVII, 288; De
Katholiek 1871, II, 65.
Hensen

[Egmond, van]
EGMOND (v a n ). Oud-adellijk Hollandsch geslacht uit Kennemerland, dat in de
tweede helft der 12e eeuw zijn oorsprong nam uit de advocati der abdij van Egmond
en zijn zetel had op het nabij die abdij gelegen slot ‘op den Hoef’, waaraan nu nog
de naam van het dorp Egmond op den Hoef herinnert. De geschiedenis van dit
geslacht heeft tot nu toe nog geen kritisch beschrijver gevonden. Om bij de
bronnenopgave omtrent elken persoon niet in herhaling te moeten treden, zullen
hier in het kort de bronnen der familiegeschiedenis, waaraan al evenmin werkelijk
kritische studie is gewijd, worden aangegeven.
Voor de oudste tijden (1200 - omstr. 1450) is, naast de oorkonden en de
landskronieken, de
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doodenlijst der abdij (het Necrologium Egmundanum), waarvan verschillende
redacties bestaan (o.a. uitgegeven in v.d. B e r g h , Oorkondenboek v. Holl. en Zeel.
I, 332 en v. W i j n , Huiszittend Leeven II), de hoofdbron.
Voor de latere tijdperken zijn de bronnen, naast de algemeene geschiedwerken,
de omstreeks 1450 begonnen en later voortgezette familiekronieken, welke deels
in handschrift, deels in druk bestaan, en waarvan waarde en onderlinge verhouding
nog niet onderzocht zijn. De voornaamste gedrukte kronieken der Egmond's zijn:
die van A n t . H o v a e u s , kanunnik te Egmond, later abt te Echternach, Chronyck
ende historie van het ... gheslachte ... van Egmondt (geschr. voor 1568, voor het
eerst gedrukt te Alkmaar 1630, ald. herdr. 1637, 1641, 1646, te Haarlem 1664, te
Amsterdam 1696, te Alkmaar 1707 en 1734); P.C. B o c k e n b e r g , Egmondanorum
... genealogia (Leiden 1589) en een Arbol genealogico del Excelentissimo senor
Don Phelipe Conde de Egmond door diens kapellaan F u l g e n c i o C o c c o y
M a n c a (Bruss. 1679); terwijl in algemeene genealogische werken, als P.
H e u t e r u s , v. G o u t h o e v e n en v. L e e u w e n , de stamreeks ook voorkomt.
Naast deze geeft het werk van J o . a L e y d i s , Chronicon Egmundanum (geschr.
1484, uitg. door A. M a t t h a e u s te Leiden in 1692, holl. vertaling door K. v a n
H e r k en G. K e m p h e r , Alkmaar 1732) voor de verhouding der heeren met de
abdij belangrijke bijdragen.
Na den dood van Lamoraal (1568) hebben de overige leden weinig belang voor
onze geschiedenis; zij worden dan ook alleen volledigheidshalve in het kort vermeld.
Tijdschriftartikelen en brieven vindt men in P e t i t 's Repertorium.
Obreen

[Egmond, Anna van]
EGMOND (Anna v a n ), een der jongste kinderen van Jan (3), eersten graaf van
Egmond en van Magdalena van Werdenberg, geb. omstreeks 1493, overl. in de
cistercienserabdij Loosduinen 30 Oct. 1563, was de laatste abdis, die in de abdij
begraven werd. Waarschijnlijk was zij als scholier evenals hare zuster C a t h a r i n a
in Loosduinen opgevoed. Toen deze geene neiging voor het kloosterleven gevoelde
en naar huis wederkeerde, nam Anna den sluier aan, uit een gelofte van haar vader,
die terzelfder tijd, dat hij zijn beste paard aan koning Maximiliaan gaf, zijn schoonste
dochter aan God schonk. In 1538 werd zij door den keizer tot abdis benoemd. Of
zij bij de zoogenaamde keus, die voor de eerste maal gehouden werd voor de
commissarissen, gezonden door den keizer, de meeste stemmen behaalde, is niet
bekend. Zij bestuurde de abdij tot aan haar dood zoo, dat alle nonnen getuigden,
dat regel en tucht steeds goed waren onderhouden. Alleen het bestuur der goederen
liet te wenschen over, omdat zij de landen ‘tot ten cleynen pryzen’ verhuurde.
Zie: S. v a n L e e u w e n , Batavia illustrata 952; H e r c k e n r o d e , Nobiliaire
(Gand 1862) I, 710; Bijdr. Gesch. bisdom Haarlem XIX (1894) 28 v.v., XXIV (1899)
371.
Fruytier

[Egmond, Arent van]
EGMOND (Arent v a n ), geb. omstr. 1340, overl. 9. April 1409, zoon van Jan I (kol.
330), erfde van zijn vader de goederen van Egmond, van zijne moeder IJselstein.
Heer Arent was een der aanzienlijkste hollandsche edelen van het einde der 14e
eeuw, in hooge gunst bij hertog Aelbrecht, onder wiens raden hij sedert 1372
voorkomt; evenals zijn vader was hij vurig Kabeljauwschgezind. In 1379 vindt men
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van Wevelinkhoven, welken hij reeds bij diens keuze gesteund had. Het volgende
jaar vergezelde hij den bisschop naar Overijsel om het sterke slot Eerde, dat door
den burchtheer tot een roofnest gemaakt was, te helpen nemen, hetgeen na een
beleg van vijf weken gelukte. In de daarop volgende jaren komt heer Arent steeds
in de naaste omgeving van hertog Aelbrecht voor en volgde dezen in 1396, 1398
(dit jaar met 200 man), 1399 en 1400 op diens friesche tochten; in laatstgenoemd
jaar voerde hij, als ‘maerschalck ende beleder van den here’, het bevel over de
hollandsche krijgsmacht. In 1398 werden zijn diensten beloond, doordat hij in het
veroverde gebied de goederen Ameland en het Bilt in leen kreeg.
Doch niet alleen als oorlogsman is heer Arent bekend, ook de werken des vredes
hadden zijn aandacht. In 1394 stichtte hij buiten de wallen van zijn stad IJselstein
een klooster der Cistercienserorde, genaamd O.L.V. Berg, en in 1398 in de parochiale
kerk van Sint Nicolaas aldaar een kapittel van acht kanunniken. Te Egmond liet hij
de slotkapel fraaier opbouwen, het kasteel op den Hoef met nieuwe grachten
omringen en van daar een vaart naar Alkmaar graven.
Evenals zijne voorouders streed ook heer Arent met de abten van Egmond over
verschillende heerlijke rechten, maar hij werd, dank zij zijne vriendschap met den
hertog, voortdurend door dezen in het gelijk gesteld, zoodat hij zelfs van Aelbrecht
de hooge heerlijkheid van Egmond in leen kreeg, nadat de abt die aan den landsheer
had opgedragen (1396), hetgeen Aelbrecht's zoon Willem VI, die den
Kabeljauwschen heer Arent gansch niet genegen was, weer ongedaan maakte.
Willem VI ging zelfs zoover heer Arent's bezittingen in beslag te nemen, maar moest
dit later (1408) weer opheffen, toen hij zijn broeder Jan in diens strijd met de
Luikenaren te hulp wilde komen en daarvoor den steun der hollandsche edelen
behoefde.
Heer Arent overleed 9 April 1409, oud omstreeks 70 jaren, en werd in het door
hem gestichte klooster te IJselstein begraven. Zijne vrouw was van duitsche
geboorte, n.l. J o l a n d a gravin v a n L e i n i n g e n , dochter van Frederik en Jolanda
van Gulik (wier moeder, Johanna, dochter was van graaf Willem III van Holland);
zij woonde na den dood van haar echtgenoot op het slot te IJselstein, stierf zeer
oud op 24 Apr. 1434 en werd in de kerk van het Dominikanerklooster in den Haag
bijgezet. Heer Arent liet twee zoons na: Jan II (2) en Willem (4), beiden hier
behandeld.
Obreen

[Egmond, Floris van]
EGMOND (Floris v a n ), graaf van Buren en Leerdam, heer van IJselstein,
Maartensdijk, enz., zoon van Frederik, die volgt, overl. 25 Oct. 1539. Sedert 1490
steunde hij zijn vader in diens oorlogen, aan de bourgondische zijde tegen Utrecht
en Gelre gevoerd; in 1501 vergezelde hij de landsvorsten,. Philips den Schoone en
diens gemalin Johanna, op hunne reis naar Spanje, werd 1505 op het kapittel te
Middelburg in de orde van het Gulden Vlies opgenomen en het volgend jaar lid van
den raad van Margaretha van Oostenrijk. Toen het in 1508 Karel van Gelre bijna
gelukte met fransche hulp zijn hertogdom te herwinnen, was heer Floris de eenige,
die erin slaagde zich met de bourgondische bezetting binnen Arnhem staande te
houden, waarvoor hij kort daarna (1510) met het stadhouderschap over Gelre
beloond werd. In laatstgenoemd jaar oorloogde heer Floris met een bourgondische
legermacht, ten behoeve van den bisschop van Utrecht, in
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Overijsel, hetgeen ten gevolge had dat de burgerij van Utrecht een aanslag op
IJselstein ondernam, het volgend jaar (1511) gevolgd door een aanval van Floris
op de stad Utrecht en een hernieuwd beleg van IJselstein.
Hoezeer zijn krijgsmanstalenten op prijs werden gesteld, bleek in ditzelfde jaar
1511, toen hij voor den krijgsdienst toegevoegd werd aan den nu oud geworden
stadhouder van Holland, zijn oom Jan van Egmond. De volgende jaren gingen nog
met krijgstochten, o.a. in Tieler- en Bommelerwaarden (1512) voorbij, totdat in 1515
heer Floris stadhouder werd van het aan Karel V onderworpen Friesland. Hier had
hij den eersten tijd de handen vol: in 1516, aangespoord door Karel van Gelre,
stonden de Friezen weer op, maar werden door den stadhouder bij Workum gevoelig
geslagen. Den hertog van Gelre, die zelf Leeuwarden belegerde, verjoeg hij, nam
Dokkum en maakte een vrede met graaf Edzard van Oost-Friesland; een poging
om Sneek, het middelpunt der geldersche partij, te nemen (1517) mislukte echter.
Nog enkele jaren zou de strijd in Friesland duren, maar aan heer Floris was een
andere rol toebedeeld; in 1518 werd hij stadhouder van Holland, Zeeland en
West-Friesland en in 1522 generaal van het keizerlijk leger tegen den franschen
koning. Hij viel in Frankrijk, verwoestte Dourlens, nam Hesdin en bedreigde zelfs
een oogenblik, samen met de engelsche hulptroepen, Parijs. In het vaderland waren
de neigingen tot onafhankelijkheid der verschillende gewesten nu langzamerhand
door Karel V onderdrukt, zoodat er van krijgsbedrijven niet veel meer kwam; heer
Floris bleef echter een zeer invloedrijk man, die o.m. door Maria van Hongarije
herhaaldelijk geraadpleegd werd. Hij overl. eerst op 25 Oct. 1539, in de zeventig
oud. Zijne echtgenoote was M a r g a r e t h a v a n B e r g e n , eene dochter van
C o r n e l i s , heer van G r e v e n b r o e k , en M a g d a l e n a , erfdochter van
Z e v e n b e r g e n , Noordeloos, enz.
Uit dit huwelijk sproten: Maximiliaan (kol. 339); A n n a huwt 1o. 1523 J o s e p h
d e M o n t m o r e n c y , heer van Nevele, Hubermont, enz., jong overl. in 1530 en
begr. te Weert, zoon van Philips bij Maria van Hoorne, 2o. omstr. 1532 J a n graaf
v a n H o o r n e , heer van Altena, Weert, enz., erfelijk opperjagermeester van het
Heilige Roomsche Rijk, in 1540 als laatste van zijn geslacht overleden, zijne
goederen aan zijne voorkinderen nalatend, zoon van Jacob bij Philippa van
Wurtemberg; W a l b u r g a , overl. 12 Apr. 1547, huwt 1523 R o b e r t v a n d e r
M a r c k , heer van Egermont, overl. 1536, oud 30 jaar, zoon van Robert, graaf van
Arenberg, en Machteld van Montfoort, vrouw van Naaldwijk. Heer Floris' devies was:
Sans faulte. Zijn portretten op het gemeentehuis te St. Maartensdijk, en elders; zie
nader: M o e s , Iconographia no. 2287.
Obreen

[Egmond, Frederik van]
EGMOND (Frederik v a n ), heer van IJselstein en Leerdam na doode zijns vaders
(1483), kreeg in 1472 de heerlijkheid Buren van zijn oom Arnold, hertog van Gelre,
ter vergoeding der te zijnen behoeve gemaakte onkosten, werd in 1492 door keizer
Maximiliaan tot graaf van Buren en Leerdam verheven; hij was zoon van Willem (5)
(kol. 342) en overl. 1521.
Hij volgde met zijn broeder Jan (3) (kol. 333) zijn vader in diens geldersche politiek
en was, evenals deze beiden, de Kabeljauwsche partij toegedaan, zoodat hij
ruimschoots zijn aandeel had aan de krijgsbedrijven van het zoo woelige einde der
15e eeuw. In 1470 komt hij het eerst
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op het tooneel, wanneer hij een zoen maakt met de burgers der stad Utrecht, die
IJselstein hadden aangevallen. Bij het beleg van Neuss (1474), dat hij met zijn
broeder Jan bijwoonde, verkreeg hij den riddertitel en was in 1477, evenals zijn
beide broeders, als kamerheer lid der hofhouding van Maximiliaan van Oostenrijk.
Om zijn vader steun te verleenen, trachtte hij Nijmegen op diens hand te krijgen,
hij viel echter ln handen der stad (21 Apr. 1478) en werd, met zijn broeder Willem
en zijn bastaardbroeder N i c o l a a s , drie jaar op het Valkhof gevangen gehouden.
Hieruit ontslagen, vond hij de stad Utrecht, ondersteund door den heer van Montfoort
en de Hoeken, in strijd met haren bisschop David van Bourgondië, wiens partij hij,
als Kabeljauw, koos. Gedurende de schier eindelooze krijgstochten, waarvan tijdens
deze twisten Holland en het Sticht het tooneel waren, trad heer Frederik vaak op
den voorgrond, te meer waar IJselstein herhaaldelijk (o.a. in 1482) van utrechtsche
aanvallen te lijden had; hij en zijn broeder Willem behoorden onder de ‘kapiteinen’
der bisschoppelijke krijgsmacht. Frederik, die het huis te Eembrugge bezet en
versterkt had, moest de verdediging hiervan opgeven (17 Sept. 1481) en oorloogde
daarna voor Utrecht en Amersfoort; twee jaren later (1483) verdedigde hij, als
bevelhebber, voor den bisschop Wijk bij Duurstede en was nog datzelfde jaar met
zijn broeder Jan een der aanvoerders van de troepen, die onder bevel van
Maximiliaan Utrecht belegerden. Na een beleg van drie maanden viel de stad hun
(31 Aug. 1483) in handen en kon bisschop David, die door zijn tegenstanders
gevangen werd gehouden, zijn zetel weer innemen; de veete met Utrecht was voor
heer Frederik daarmede echter nog lang niet geëindigd, nog in 1491 deed hij, met
zijn zoon Floris, een vergeefsche poging om de stad te nemen en eerst twee jaar
later kwam een voorloopige vrede tot stand.
In de oorlogen, die de Bourgondiërs met den hertog van Gelre voerden, hield hij
de partij der eersten. In 1497 brandschatte hij de Tielerwaard, wat de Gelderschen
hem betaald zetten met de inname van Leerdam. Nog verscheidene jaren duurde
deze oorlog voort, maar heer Frederik werd wat ouder en op het krijgstooneel meer
en meer vervangen door zijn zoon Floris. Hij overleed echter eerst in 1521, na twee
malen gehuwd te zijn geweest, en werd in de kerk te IJselstein begraven.
Zijn geschilderd portret op het gemeentehuis te St. Maartensdijk.
Zijne eerste vrouw (1464) was A l e i d v a n C u l e n b o r c h , vrouw van St.
Maartensdijk, dochter van G e r a r d , heer van Kuilenburg, en E l i s a b e t h v a n
B u r e n ; zij overl. 1472 en werd in de kerk te IJselstein begraven onder de nu nog
bestaande graftombe. De tweede echtgenoote was W a l b u r g a v a n
M a n d e r s c h e i d t , een adellijke duitsche, van wie weinig bekend is.
Uit het eerste huwelijk waren kinderen gesproten, welke, behalve Floris (kol. 324),
jong overleden.
Obreen

[Egmond, George van]
EGMOND (George v a n ), bisschop van Utrecht, geb. in (of omstreeks) 1504, overl.
te Sint-Amand 26 Sept. 1559.
Hij was een jongere zoon van Jan (3) van Egmond (bijgenaamd ‘Manke Jan’) en
Magdalena gravin van Werdenberg (eene Duitsche) en noemde zich heer van
Hoogwoude en Aartswoude. Op 21-jarigen leeftijd, 2 Januari 1526, werd hij in het
Domkapittel van Sint Lambert te Luik opgenomen als kanunnik, en daar 10 Maart
1534 tot
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deken bevorderd. Tusschen die jaren kreeg hij de abdij van Sint-Amand (bisdom
Doornik) in commende. Na den dood van Willem van Enckevoirt (19 Juli 1534)
benoemde Karel V en verkozen de vijf kapittels hem tot bisschop van Utrecht. Als
zoodanig werd hij 26 Febr. 1535 door den H. Stoel bevestigd. Deze vergunde hem,
met de bisschoppelijke waardigheid de abdij van Sint-Amand en zijne twee beneficies
in Luik te behouden. Wijl door den afstand van het wereldlijk gebied de inkomsten
van het bisdom Utrecht aanzienlijk gedaald waren, kreeg hij pauselijk verlof, om in
plaats van 4600 dukaten, die elke nieuwbenoemde bisschop van Utrecht tot dusverre
aan de Curie moest opbrengen, slechts 500 dukaten als ‘taxa’ te betalen. Zijne
geldmiddelen als bisschop waren dus gering. Om deze te versterken, nam hij in
April 1543 bezit van de utrechtsche Domproosdij, welke door den dood van Jan
Slachek openstond en in 1540 door Karel V eigenmachtig bij de bisschoppelijke
tafelgoederen was ingelijfd. Doch op pauselijk bevel moest hij reeds in Juni 1544
hiervan afstand doen. Zuinigheid noodig achtende, zal hij ook daarom liever in zijn
stille abdij van Sint-Amand dan in zijne residentie hebben vertoefd.
Volgens tijdgenooten muntte George van Egmond als bisschop uit door een
voorbeeldigen levenswandel, innige vroomheid en niet alledaagsche geleerdheid,
terwijl zijne liefdadigheid jegens de armen eveneens wordt geroemd. Aan het
kanonieke onderzoek naar de geschiktheid der candidaten voor het priesterschap
nam hij dikwerf persoonlijk deel en hunne wijdingen verrichtte hij bij voorkeur zelf.
Maar de geestelijke stand begon toen reeds sterk in aanzien te dalen; hetgeen
afdoende wel hieruit blijkt, dat terwijl in den aanvang der 16e eeuw jaarlijks gemiddeld
ruim 200 wereldgeestelijken van het bisdom Utrecht de priesterwijding ontvingen,
hun aantal in de laatste jaren van George van Egmond zelfs minder dan een derde
bedroeg.
De bisschop beijverde zich niettemin, om de veldwinnende nieuwe leer tegen te
gaan, zooveel hij vermocht. Toen het algemeene Concilie van Mantua (later van
Trente) in onze gewesten werd afgekondigd, verklaarde hij zich 6 Juni 1537
onmiddellijk tot de noodige medewerking bereid. Toen de keulsche aartsbisschop
Herman van Wied de hervorming in zijn aartsbisdom wilde invoeren en het keulsche
Domkapittel daartegen bij paus en keizer appèl had aangeteekend, voor welk appèl
het aansluiting der hooge geestelijkheid ook te Utrecht vroeg, gaven George van
Egmond en zijne vijf kapittels den niet rechtzinnigen aartsbisschop dringend te
verstaan, dat hij in geloofszaken geenerlei nieuwigheden mocht invoeren, zonder
eerst de goedkeuring der suffraganen te hebben ingenomen. Bisschop George
aarzelde niet in krasse woorden te verklaren, dat hij de houding van zijn metropoliet
streng afkeurde, en het keulsche Domkapittel aan te sporen tot onwrikbaar palstaan
voor het katholiek geloof, waarvoor hij zoo noodig goed en bloed over had. Toen
Herman van Wied echter niet terugkwam van den verkeerden weg, lieten de bisschop
en de vijf kapittels van Utrecht hem 31 October 1545 schriftelijk weten, dat zij de
hervormingsgezinde voorstellen beslist verwierpen en zich geheel aansloten bij het
appèl der keulsche geestelijkheid. Deze poging om langs hiërarchischen weg het
Lutheranisme in ons land in te voeren, stuitte dus af op de waakzaamheid van
George van Egmond, door de vijf kapittels daarbij krachtig gesteund. De
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ijverige bisschop deed nog meer. Nadat hijzelf in 1545, met de landvoogdes Maria,
Friesland had bezocht, om er tuchteloosheid en dwaalleer te bestrijden, wist hij ook
te bewerken, dat in Sept. 1553 Herman van Lethmate en Franciscus Sonnius door
de regeering als inquisiteurs naar Friesland en Groningen werden afgevaardigd. Zij
bleven daar tot Oct. 1554 werkzaam; tot hervorming der kerkelijke toestanden stelden
zij eene reeks van practische maatregelen op, wier uitvoering evenwel door allerlei
tegenkanting werd belemmerd.
De goede wil van enkelen was stellig niet tegen den tijdsstroom opgewassen.
Daarom hadden ook de bepalingen, waarmede bisschop George de verslapte
kerkelijke tucht en maatschappelijke misstanden wilde verbeteren, weinig gevolg.
Zoo verbood hij aan de geestelijken, vrouwen te huisvesten, die niet onbesproken
van naam waren; aan de leeken het sluiten van een geheim huwelijk; aan de hem
onderworpen kloosters, zich te laten visiteeren door iemand, die niet door den
bisschop uitdrukkelijk hiertoe was gemachtigd; aan de parochiepriesters, zich het
bestuur van een kerspel van meer dan 100 communicanten aan te matigen, zonder
bisschoppelijke aanstelling tot vicaris. Ook gaf hij wijze voorschriften omtrent de
begeving van kerkelijke beneficies, de bedelmonniken en het bouwen van nieuwe
kloosters. In het bisdom Utrecht, dat zich toen uitstrekte over bijna geheel ons
vaderland boven den Moerdijk en ruim 600.000 zielen telde, konden echter de
veelvuldige misbruiken niet afdoende worden hervormd door de hand van één
enkelen, nòg zoo uitmuntenden kerkvoogd, die zich bovendien telkens door
ingewortelde rechtsverhoudingen en haast algemeene onverschilligheid zag
gedwarsboomd. Doch hieruit blijkt tevens, dat George van Egmond, die vruchteloos
tegen den stroom trachtte op te roeien, niet voor den loop der latere gebeurtenissen
aansprakelijk kan worden gesteld. De oprichting der nieuwe bisdommen, welke 12
Mei 1559 door paus Paulus IV goedgekeurd en eerst in September e.v. definitief
aan Philips II medegedeeld werd, zal de laatste bisschop van Utrecht nauwelijks
met zekerheid hebben vernomen.
Voor den vromen zin van George van Egmond, uitgedrukt door zijn wapenspreuk:
‘Exerce pietatem’ moge onder meer pleiten, dat hij begin 1548 een eeuwigdurende
stichting maakte, volgens welke in den utrechtschen Dom maandelijks een plechtige
Hoogmis ter eere van het allerh. Sacrament moest worden opgedragen; dat hij 31
Augustus 1555 de devotie in de h. Stede te Amsterdam met bijzondere voorrechten
begunstigde; en dat hij de Maria-vereering bevorderde, door in zijn bisdom het feest
van Maria-Presentatie (21 November) algemeen verplichtend te stellen. Te Haarlem
schonk hij aan de St. Bavokerk een groot (westelijk) glasraam, waarvan het karton
nog in het Rijksmuseum wordt bewaard; te Gouda, aan de kerk van Sint Jan den
Dooper, het eerste der beroemde gebrandschilderde vensters, den doop des Heeren
voorstellende.
Nadat George van Egmond, zooals Suffridus Petrus getuigt, ‘in groote rust zijn
bisdom levenslang had bestuurd, tot niet gering profijt der kerk’, overleed hij 26
September 1559 in zijne abdij van Sint-Amand, waar hij ook werd begraven. Doch
zijn hart werd naar den utrechtschen Dom overgebracht en daar bijgezet in het te
zijner eere opgerichte praalgraf of ‘cenotaphium’. Dit was een fraai gebeeldhouwd
renaissance-monumentje, dat echter bij den beeldenstorm in 1566
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erg geleden heeft. Alleen de rijkversierde boog, waaronder de (sinds onheuglijke
tijden verdwenen) knielende figuur van den bisschop zich moet hebben bevonden,
is nog in den Dom aanwezig. Een levensgroot busteportret van George van Egmond,
door Jan van Scorel, is in bezit van graaf van Limburg Stirum, op het kasteel Offem
bij Noordwijk. Ook op het haarlemsche glasraam komt zijne afbeelding voor. Bij
v a n M i e r i s staat een penning van hem afgebeeld, terwijl de stadsbibliotheek te
Atrecht zijn geteekend portret bewaart (Recueil d' Arras hs. no. 266).
In zijn bisschoppelijk bestuur werd George van Egmond ter zijde gestaan door
de vicarissengeneraal: Johannes van Goch, Herman van Lethmate, Jacob Uteneng
en Joachim van Oprode; in zijn bisschoppelijke bediening door de wijbisschoppen:
Laurentius Hertog, Bonaventura Engelbertsz. van Losser (bijgenaamd Oldenzeel),
Johannes Adriaansz. van Bommel en Nicolaas van Nieuwland, die alle vier
achtereenvolgens den titel van Hebron voerden.
Zie: Batavia sacra I (1714) 246-251; Appendix S u f f r i d i P e t r i (Ultraj. 1643)
4; H.J.A. C o p p e n s , Kerkgeschiedenis van Noord- Nederland (Utrecht 1902)
400-405; Archief aartsbisdom Utrecht XXIII (1896) 161-204; XXIV (1897) 215-245;
XXVI (1900) 97-119; XXX (1905) 321-416; G. B r o m , Archivalia in Italië I-II ('s
Gravenh., 1908-1911) register i.v.; J. d e T h e u x d e M o n t j a r d i n , Le chapitre
de Saint-Lambert à Liège III (Bruxelles 1871) 52; J. D e s i l v e in Revue de Lille
XVII (1906-1907) 515 v.v.; F. v a n M i e r i s , Histori der nederlandsche vorsten II
('s Grav. 1733), 403; M u l l e r , Catalogus van portretten 76; een viertal portretten
bij M o e s , Iconogr. bat. no. 2290.
Brom

[Egmond, Gerard van (1)]
EGMOND (Gerard v a n ) (1), zoon van Willem I, dien hij in 1234 in de leenen
opvolgde. Hij bezocht twee malen het Heilige Land en zou op de laatste reis
overleden en te Candia, op Kreta, in het Minnebroedersklooster begraven zijn. Vast
staat dat hij overl. 25 Dec. 1242 en bij zijne vrouw M a b e l i a een zoon, Willem II,
naliet.
Obreen

[Egmond, Gerard van (2)]
EGMOND (Gerard v a n ) (2), ridder, zoon van Willem II en vóór hem overleden op
18 Mei 1300, begr. in het klooster te Egmond. Hij was reeds in 1288 door den abt
als leenvolger zijns vaders in de abdijleenen gemaakt, komt meermalen in de
omgeving der graven Floris V en Jan I voor. Na den dood van graaf Floris sloot hij
zich, evenals zijn vader, aan bij de engelschgezinde partij en was een der naar
Engeland afgezondenen (1297). Als zijne vrouw wordt opgegeven: E l i s a b e t h
v a n S t r i j e n , welke 16 Dec. 1297 overleed en in het klooster te Egmond begraven
werd. Gerard's kinderen waren: Willem III; Wouter II; C l a e s , ridder, overl. 1305,
wiens nakomelingschap onzeker is; J a n , overl. 1319, de beweerde stamvader der
takken Merestein en Kenenburg; A l e i d , overl. 1311, echtgenoote van J a c o b
v a n L i c h t e n b e r c h , wellicht denzelfde, die in 1301 schepen te Utrecht was en
1304 gedood werd.
Obreen

[Egmond, Gerrit van]
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EGMOND (Gerrit v a n ), zoon van Jan (1), was 1391 hoogheemraad van Delfland,
1393 raad van den hertog, 1394 baljuw van den Haag, 1397 baljuw van Medemblik,
1398 een der veertien landsbewaarders van Friesland, 1400 baljuw van
Kennemerland en West-Friesland. Hij huwde 1o. voor 1388, jcvr. W i l l e m v a n
d e r W a t e r i n g h e , dochter van Aelbrecht, 2o. H e n r i c a v a n R o d e n b u r c h
van Weldam; uit het eerste huwelijk o.a. J a n v.E., heer van Wateringen,
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overl. 1415, wint bij J e n n e , bastaarddochter v a n A r k e l : jcvr. W i l l e m v.E.,
vrouw van Wateringen, overl. Antwerpen 1482, huwt W i l l e m heer v a n
N a a l d w i j k , ridder, maarschalk, raad en rentmeester-generaal van Holland, enz,
zoon van H e n d r i k en C a t h e r i n a v a n H e e n v l i e t . Uit het 2e huwelijk won
Gerrit van Egmond o.a. G e r r i t v.E., gehuwd 1o. met een dochter uit het geslacht
v a n Z e v e n b e r g e n , 2o. met C a t h e r i n a U y t e r l i e r v a n D o r p ; uit deze
huwelijken behalve dochters, een ongehuwd overleden zoon.
Obreen

[Egmond, Jan I van (1)]
EGMOND (Jan I v a n ) (1), oudste zoon en leenvolger van Wouter II (kol. 344), overl.
28 Dec. 1369. Hij komt het eerst voor in 1328, onder de edelen, die graaf Willem III
naar Vlaanderen vergezelden om den graaf van dat land tegen de oproerigen uit
Brugge en omstreken te helpen; in Augustus van dat jaar is hij aanwezig in den slag
bij Cassel, waar met behulp der Franschen de opstandelingen verslagen werden.
Heer Jan was zeer in aanzien bij de graven Willem IV, V en Aelbrecht, hunne partij
toegedaan en met zijn broeders onder de voormannen der Kabeljauwen. In 1343
werd hij met anderen gecommitteerd om, tijdens eene afwezigheid des graven, het
land te bestieren; van Aug. 1344 tot Aug. 1345 bewaarde hij het grafelijk slot
Nieuwendoren (Enigenburch) in West-Friesland; het blijkt niet of hij den noodlottigen
slag bij Stavoren bijwoonde. Daarna vinden wij hem in de omgeving van Willem V;
in 1348 als raad. In 1350 verbindt hij ich met den heer van Arkel, met zijn broeder
Gerard en anderen om den graaf te steunen tegen de Hoeksche partij, welkerhoofden
de Brederode's en Wassenaer's waren. Het is bekend, dat de twisten tusschen den
graaf en zijne moeder leidden tot een slag op de Maas (4 Juli 1351); hierbij was
heer Jan tegenwoordig. De gravin-moeder werd verslagen en vlood naar hare zuster,
de koningin van Engeland, wier gemaal trachtte de veeten bij te leggen, waartoe
hij een gezantschap vroeg; Willem V zond als zoodanig o.a. heer Jan van Egmond
naar Engeland. In 1355 besloot de graaf den bisschop van Utrecht, Jan van Arkel,
die zich met gravin Margaretha verbonden had, aan te vallen en verzekerde zich
daartoe de hulp van eenige stichtsche heeren, o.a. van heer Arent van IJselstein,
schoonvader van heer Jan van Egmond. Deze laatste versloeg in den nu gevolgden
krijg de burgers van Bunschoten, hervatte, na den winter, in 1356 den oorlog door
het kasteel van Steven van Nyevelt op last van den graaf te belegeren; na zeven
weken nam hij het in, waardoor de oorlog een einde nam. Nog in hetzelfde jaar werd
heer Jan met zijn broeder Gerrit door Willem V stadhouder van Holland benoorden
de Maas gemaakt. Na de krankzinnigheid van den graaf, verleende hij steun aan
diens broeder Aelbrecht, bij wien hij o.a. 1358 als raad voorkomt. In 1359 teekende
hij als een der hoofden der Kabeljauwsche partij den zoenbrief met Delft; tot zijn
dood vindt men hem verder in de omgeving des hertogen.
Wat zijn verhouding met de abten van Egmond aangaat het volgende. Hij schijnt
met zijne handlangers, Gerard van Heemskerk en Wouter van Meresteijn, onder
het bewind van abt Hugo van Assendelft, vooral in de jaren 1360 en 1361 het klooster
veel overlast te hebben bezorgd, door gewelddadig tegen de bewoners en de
bezittingen op te treden, zoodat hij in 1360 door den te Avignon zetelenden paus
Innocentius VI voor zich gedaagd en eindelijk in 1366 door diens

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

331
opvolger in den ban werd gedaan. Later schijnt deze echter opgeheven te zijn, want
na zijn dood, die op 28 Dec. 1369 voorviel, werd hij in de kerk te IJselstein begraven.
Heer Jan was in 1330 of 1331 gehuwd met jvcr. G u y o t e , erfdochter van A r n o u d ,
heer v a n I J s e l s t e i n , bij Maria van Avesnes, dochter van bisschop Guido; zij
bracht de rijke goederen van IJselstein in het geslacht van Egmond. Hunne kinderen
waren: 1. Arent (kol. 323), 2. J a n , overl. voor zijn vader in 1360, gehuwd met
J o h a n n a v a n R a e p h o r s t , waaruit D i r c v a n E g m o n d , ridder, vermeld
1407 tot 1430, welke bij eene dochter uit het huis A r k e l twee dochters had; a.
J a n D i r c , de vrouw van Jan van der Lecke, heer Dirksz. (II kol. 794, waar dit
huwelijk niet vermeld werd) en b. H e y n d r i c F y e , 3 Gerrit (kol. 329), 4. Willem
(7), 5. O t t o , die gehuwd zou geweest zijn met M a b e l i a v a n A r k e l , dochter
van heer J a n en E l i s a b e t h v a n K l e e f ; 6. A l b e r t , kanunnik te Utrecht, 7.
B e a t r i x gehuwd met G i j s b r e c h t heer v a n V i a n e n en van den Goye,
Hendrikszoon, 8. B a e r t e huwde 1o. 1360 W a l r a v e n v a n B r e d e r o d e ,
overl. 1369, zoon van heer D i r k en B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g , 2o. 1371
heer G e r r i t v a n C u l e n b o r c h , zoon van H u b e r t e n J u t t e v a n d e r
L e c k , 9. M a r i a huwt Philips IV van Wassenaer (II kol. 1533), 10. C a t h e r i n a
huwt B a r t h o l o m e u s v a n R a e p h o r s t , heer van Zoeterweude, heer
Dirkszoon, 11. A n t o n i a , clarisse te 's Hertogenbosch.
Obreen

[Egmond, Jan II van (2)]
EGMOND (Jan II v a n ) (2), bijgenaamd m e t d e B e l l e n , wegens een met bellen
versierden gordel, welke hij in den strijd placht te dragen, zoon en leenvolger van
Arent (kol 323), geb. omstr. 1385, overl. 4 Jan. 1451. Hij komt het eerst voor in Juli
1405, als hij (‘die joncheer van Egmont’), nog bij het leven zijns vaders, met twintig
man tegen Hagestein wordt opgeroepen; het blijkt echter niet of hij medeging.
Evenals zijn vader zal hij in twist zijn geraakt met graaf Willem VI, daar hij zijn leven
lang de Kabeljauwsche tradities van zijn geslacht volgde; in 1408 (24 Juni) bezegelde
hij den brief, waarbij zijn vader zich met den graaf verzoende. Na den dood zijns
vaders (Apr. 1409) volgde hij dezen in de egmondsche en ijselsteinsche bezittingen
op en werd aldus een der machtigste edelen in het graafschap. Kort daarna (24
Juni 1409) huwde hij de door hem geschaakte M a r i a v a n A r k e l , dochter van
J a n bij J o h a n n a v a n G u l i k , welke den dag te voren van haar oom, hertog
Reinald IV van Gelre, 6000 fransche kronen als huwelijksgift had bekomen. Dit
huwelijk met een dochter uit het geslacht, dat aan het hoofd stond der Kabeljauwsche
partij en van het verzet tegen Willem VI, zou voor heer Jan gewichtige gevolgen
hebben, al kwam er ook op den dag van het huwelijk een verdrag tusschen Holland
en Arkel tot stand. Voorloopig bleef Jan nog raad van den graaf van Holland (o.a.
20 Juni 1410) en deed deze (3 Oct. 1411) uitspraak in de twisten tusschen den heer
van Egmond en de abdij, waarbij eerstgenoemde aanzienlijke rechten kreeg, o.a.
het erfleen van de hoeve, waar het slot op stond, het hoog en laag rechtsgebied in
die streken, enz. In het volgend jaar verbonden Arkel en Gelre zich wederom tegen
Holland, maar de vrede werd spoedig gesloten, zoodat de verhouding met Egmond
goed bleef en deze nog 24 Mei 1413 onder de hollandsche raden genoemd wordt.
Intusschen had graaf
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Willem vernomen, dat sommige zijner edelen hem wilden dooden en daagde
deswegen op 2 Febr. 1414 heer Jan van Egmond voor zich; deze gaf daaraan geen
gevolg, de zaak bleef hangende, maar hij schijnt het veiliger gevonden te hebben
het land te ruimen en een wijkplaats te zoeken te Luik, van waar hij 15 Maart 1416
aan den graaf een schrijven zond. Zes weken later (op 5 Mei 1416) beval Willem
VI de egmondsche goederen in beslag te nemen, hetgeen geschiedde; overal
werden nu bewaarders en rentmeesters aangesteld, een krijgstocht tegen IJselstein
uitgeschreven, maar kort daarop volgden een verzoening en de dood van Egmond's
vijand Willem VI (Mei 1417). Egmond en zijn broeder Willem bezetten daarop het
slot te IJselstein weer, maar gaven het bij verdrag aan Jacoba over, die het liet
verwoesten. De Egmond's verbonden zich dan met Jacoba's eerzuchtigen oom Jan
van Beieren, welke zich reeds van de hulp van Gelre verzekerd had. Egmond maakte
zich bij verrassing van het Arkelsche Gorkum meester en verdreef er de hollandsche
bezetting uit; Jacoba snelde echter toe en nam de stad na een hardnekkig beleg
in; de Egmond's vielen in hare handen, maar schijnen bij de voorloopige verzoening
met Jan van Beieren losgelaten te zijn; in de volgende jaren (1419-1420) van
verwarring komt Jan met zijn broeder steeds als getrouw helper van Jan van Beieren
voor. Intusschen was heer Jan in nieuwe twisten geraakt met het klooster te Egmond
en had den abt Gerard van Ockenberg gedwongen (30 Apr. 1419) de wijk te nemen
naar Utrecht, terwijl hij Jan van Beieren ertoe bracht bij het pauselijke hof een klacht
tegen den abt en de kloosterlingen in te dienen; terwijl dit nog hangende was,
overleed abt Gerard (1424) en werd opgevolgd door Willem van Matenesse, die
door den heer van Egmond gevangen werd gezet op het kasteel Rosendaal bij
Arnhem en vervangen werd door Gijsbert van Vliet, een der creaturen van heer Jan.
Abt Gijsbert moest echter in 1427 het veld ruimen voor Matenesse, die later een
compromis met den heer van Egmond zou sluiten. Intusschen was in 1423, na den
dood van Reinald IV, de oudste zoon van heer Jan van Egmond, Arnoud (I kol. 174),
die toen dertien jaar was, tot opvolger aangewezen en werd heer Jan voogd voor
zijn zoon over Gelre en Zutphen, maar slechts voor korte jaren.
In de troebele tijden, waarin Holland in dit tijdperk verkeerde, schijnt heer Jan
groote sommen aan de landsheeren te hebben voorgeschoten, zoodat hij het slot
en de heerlijkheid Leerdam, benevens Buren in pand kreeg en in 1429 met Philips
van Bourgondië een afrekening maakte, waarbij de schuld aan den heer v. Egmond
op het aanzienlijke bedrag van 40.000 schilden bepaald werd; ook kreeg hij nog
Backum en andere goederen in leen. Na nog allerlei twisten met het klooster werd
eindelijk in 1439 tusschen hem en abt Willem van Matenesse een zoen getroffen,
onder goedkeuring van paus Eugenius IV, uitgesproken door den hertog van
Bourgondië. De heerlijkheid van Egmond werd daardoor geheel van het klooster
afgescheiden, onder protest echter van den abt, aangezien de zaak blijkbaar
toenmaals allesbehalve regelmatig in haar werk is gegaan, zoodat de twisten, wel
verre van beëindigd te zijn, nog jaren lang voortduurden, hetgeen nog verergerd
werd door oneenigheden onder de kloosterbroeders.
Heer Jan liet - naar sommigen willen om het aanzien des kloosters te verzwakken
- de
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kapel in zijn slot vergrooten en verbond er een kapittel van zes kanunniken aan.
Hij overleed 4 Jan. 1451 en werd in voornoemde kapel bijgezet; zijn kleinzoon
Jan liet boven zijn graf een tombe oprichten. Heer Jan's huisvrouw M a r i a v a n
A r k e l , overleed zeer jong op 19 Juli 1415 en werd op het koor der kerk te IJselstein
begraven. Zij liet haar man twee kinderen na: Arnoud, hertog van Gelre (I kol. 174)
en Willem (5) (kol. 342).
Obreen

[Egmond, Jan, heer van (3)]
EGMOND (Jan, heer v a n , bij diploma van keizer Maximiliaan - Brussel 12 Nov.
1486 - eerste graaf v a n ) (3), heer van Baer, Purmerend (door koop in 1481), Hoogen Aartswoude (door koop in 1490), enz., ridder der orde van het Gulden Vlies
gemaakt op het kapittel te Mechelen in 1491, zoon van Willem (5), geb. op het
kasteel te Hattem 3 Apr. 1438 (de meeste genealogieën hebben verkeerdelijk 1441),
overl. 21 Aug. 1516 op het slot te Egmond en in de slotkapel begraven onder een
koperen tombe, welke hij bij zijn leven had laten maken.
Jan van Egmond ging op omstr. 25-jarigen leeftijd naar Jeruzalem en werd daar
geridderd; teruggekeerd steunde hij zijn vader in diens geldersche politiek en was,
bij het wederopkomen der partijschappen, een der meest strijdlustige hoofden der
Kabeljauwsche partij. In 1474 woonde hij met zijn broeder Frederik aan de zijde van
Karel den Stoute het beleg van Neuss bij; hij was in 1476 raad in het Hof van Holland,
in 1477, evenals zijne broeders, kamerheer van Maximiliaan, deed in 1479 een
vergeefschen aanslag op Hoorn, trad daarna als hoofd der Kabeljauwschen op te
Haarlem en den Haag, nam hetzelfde jaar Leiden op de Hoekschen, veroverde
1480 Wageningen, verdedigde 1481 als kastelein Gorkum tegen de Gelderschen
en nam Dordrecht bij verrassing. Het volgend jaar hielp hij Hoorn innemen en het
beleg van IJselstein opbreken; hij oorloogde 1483 in het Sticht. Na den dood van
den stadhouder Joost van Lalaing (5 Aug. 1483) werd heer Jan, ingevolge het van
Maximiliaan verkregen privilegie, dat de stadhouder een landsman moest zijn, zijn
opvolger. Ook in die hoedanigheid vinden wij hem jaarlijks in het veld: in 1487 in
Friesland als bondgenoot der Vetkoopers, in 1489 in Holland bij het innemen van
Hoorn, Poelgeest, Woerden en andere hoekschgezinde plaatsen; in 1490 nam hij
Montfoort en versloeg Frans van Brederode en diens aanhang in een scheepsstrijd
op de zeeuwsche wateren, in 1492 hielp hij het oproerige Kaas- en Broodvolk
bedwingen. Hierna brak er een tijd van rust voor het land aan; eerst in 1507 vindt
men heer Jan weer te velde bij het beleg van het slot Poederoyen, maar hij werd
oud. In September 1515 legde hij het stadhouderschap neer, werd daarin opgevolgd
door graaf Hendrik van Nassau (I kol. 1073) en overleed in Augustus van het volgend
jaar, 77 jaar oud.
Heer Jan was op 46-jarigen leeftijd, in Mei 1484, op het Hof in den Haag, gehuwd
met de toen 20-jarige M a g d a l e n a gravin v a n W e r d e n b e r g , dochter van
graaf George en van Catherina markgravin van Baden. Dit huwelijk, met de niet-rijke
duitsche gravendochter, schijnt vooral op aandringen van Maximiliaan te zijn
gesloten. Magdalena werd op 9 Sept. 1538 bij haar man begraven; zij had hem
vijftien kinderen geschonken, waarvan acht jong stierven. De overigen waren: Jan
de 2de graaf, die volgt; George, bisschop van Utrecht (kol. 326); W a l b u r g a , overl.
7 Maart. 1529, begraven te Siegen, gehuwd te Coblentz 29 Oct. 1506 met
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W i l l e m den oude, graaf v a n N a s s a u (die door zijn 2e huwelijk met Juliana
gravin van Stolberg, vader werd van prins Willem van Oranje); C a t h e r i n a , eerst
non te Loosduinen, daarna gehuwd met F r a n ç o i s v a n B o r s e l e n , heer van
Cortgene; Anna, abdis te Loosduinen (kol. 323); J o h a n n a , vrouw van J o r i s
S c h e n k v a n T a u t e n b u r g , stadhouder van Friesland voor Karel V (overleden
1540); J o s i n a gehuwd met Jan II van Wassenaer (II kol. 1528).
Van heer Jan bestaat een portret als Jeruzalemsvaarder in het Rijksmuseum te
Amsterdam (M o e s , Iconographia, no. 2292); een portret van zijn vrouw mede
aldaar (a.w. no. 8980). Hunne geteekende portretten, alsmede die van hun zoon
George en dochter Catherina, in het zoogenaamde Recueil d' Arras (handschrift
no. 266 der Stadsbibl. te Atrecht).
Obreen

[Egmond, Jan 2e graaf van (4)]
EGMOND (Jan 2e graaf v a n ) (4), heer van Baer, Lathum, Hoogwoude, Aartswoude
en Purmerend, zoon van den voorg., geb. 1499, overl. 1528. Hij was de
onafscheidelijke volgeling van Karel V, wien hij op al diens reizen en krijgstochten,
als kamerheer, vergezelde. In 1527 werd hij benoemd tot generaal der lichte ruiterij
van het koninkrijk Napels en het hertogdom Milaan, en was ook ridder in de orde
van het Gulden Vlies. Hij werd in Italië ziek en overl. op 19 of 29 April 1528, slechts
29 jaren oud, te Ferrara; zijn lijk werd in de St. Marcuskerk te Milaan begraven, zijn
hart naar de egmondsche abdijkerk gevoerd.
Hij was te Brussel in 1516 gehuwd met F r a n ç o i s e d e L u x e m b o u r g , gravin
van Gavre, vrouw van Fiennes, Auxy, Armentières, Hamaide, enz., erfgenaam van
haar broeder Jacques, dochter van Jacques, heer van Fiennes, en Margaretha van
Gruuthuse, vrouw van Auxy. Zij overleed 1 Nov. 1557 en werd voor het koor der
kerk te Sotteghem in Vlaanderen begraven.
Hunne kinderen waren: 1. K a r e l , kamerheer van Karel V, ongeh. overl. te
Carthagena op terugreis der expeditie naar Algiers, 7 Dec. 1541 en aldaar begraven;
2. Lamoraal (1); 3. M a r g a r e t h a , overl. 1554, echtgenoote (1549) van N i c o l a a s
v a n L o t h a r i n g e n , graaf van Vaudemont, hertog van Mercoeur in Auvergne,
overl. 1577, zoon van Anton hertog van Lotharingen; hunne dochter L o u i s e werd
(1575) de vrouw van koning Hendrik III van Frankrijk (overl. 1589).
Obreen

[Egmond, Karel graaf van]
EGMOND (Karel graaf v a n ), prins van Gavre en Steenhuyse, enz., jongere zoon
van Lamoraal, die volgt; ridder in de orde van het Gulden Vlies, overl. Jan. 1620.
Hij was den koning van Spanje getrouw en meermalen diens gezant naar
Denemarken en den keizer; op 4 Nov. 1599 werd hij benoemd tot gouverneur en
kapitein-generaal van het graafschap Namen en bleef dit tot zijn dood, welke te 's
Gravenhage 18 Januari 1620 voorviel; zijn lijk werd te Armentières bijgezet. Hij was
gehuwd met M a r i e d e L e n s dite d'A i x , barones van Aubigny, enz., erfdochter
van Gilles en Léonore de Douvrain, vrouwe van Longueville; hieruit sproten: 1.
Lodewijk (kol. 339); 2. M a g d a l e n a , overl. 7 Nov. 1663, huwt 1613 A l e x a n d e r
v a n A r e n b e r g , prins van Chimay, hertog van Croy, graaf van Beaumont, heer
van Avesnes, geb. 1590, ridder van het Gulden Vlies, gesneuveld bij de verrassing
van Wesel 16 Aug. 1629, zoon van Karel en Anna de Croy; 3. A l b e r t a , overl. 28
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van Montenaeken, heer van Gaesbeek, gedood 16 April 1637 bij een oproer te Luik,
zoon van Willem, heer van Elderen, enz., en Anna van Rubempré; 4. P h i l i p p a
S a b i n a , ongehuwd overl.
Obreen

[Egmond, Lamoraal graaf van, (1)]
EGMOND (Lamoraal graaf v a n ), (1), prins van Gavre (bij keizerl. diploma van
1553), enz., jongere zoon van Jan (4) en Françoise van Luxemburg, werd 18 Nov.
1522 geboren op het kasteel de la Hamaide in Henegouwen. Op 16-jarigen leeftijd
ging hij met zijn ouderen broeder Karel naar Spanje, waar deze laatste hun vader
als kamerheer van den keizer opvolgde. Beide broeders volgden in 1541 den keizer
op den tocht naar Afrika; op de terugreis stierf Karel te Carthagena (7 Dec. 1541),
zoodat Lamoraal het uitgebreide familiebezit beërfde. Over Corsica en Genua kwam
hijzelf in de Nederlanden terug en streed het volgend jaar (1542) tegen Maarten
van Rossem in Brabant. In de volgende jaren maakte hij de krijgstochten des keizers
mede; men vindt hem in 1543 bij de inneming van Düren. In het volgende jaar huwde
hij tijdens den rijksdag te Spiers (op 8 Apr. 1544) met S a b i n a v a n B e i e r e n ,
een dochter van den paltsgraaf Johan, graaf van Spanheim; het huwelijk werd met
bijzonderen luister gevierd, in tegenwoordigheid van Karel V, van diens broeder
Ferdinand, koning van Hongarije, en vele andere Rijksvorsten. Terstond daarna
volgde hij den keizer naar Champagne en nam deel aan de belegering en de
verovering van St. Dizier. Tijdens dit krijgsbedrijf overleed René de Chalon, prins
van Oranje (I kol. 1434), aan de gevolgen eener wonde, en Lamoraal volgde hem
op als bevelhebber over een kompagnie der beroemde ‘bandes d'ordonnance.’
De eerst 24-jarige veldheer werd in 1546 bij het te Utrecht gehouden kapittel der
Gulden-Vliesridders in deze orde opgenomen en verheugde zich in de gunst des
keizers, dien hij in 1548 naar den rijksdag te Augsburg vergezelde. Het
daaraanvolgende jaar begeleidde hij 's keizers zoon Philips op diens reis door
Holland en Zeeland, waar deze als erfheer gehuldigd werd. In 1552 streed hij in
Luxemburg, waarvan hij gouverneur was geworden, en woonde het rampspoedige
beleg van Metz bij; het volgend jaar verrichtte hij heldendaden tegen de fransche
legers in Artois. In 1554 viel hem de eer te beurt om naar Engeland afgevaardigd
te worden ter bemiddeling van het huwelijk van koningin Maria met den toekomstigen
koning van Spanje en huwde haar enkele maanden later uit naam des konings. Na
den troonsafstand van Karel V, waarbij hij onder de voornaamste edelen
tegenwoordig was, werd hem, bij de hernieuwing van den oorlog met Frankrijk, het
bevelhebberschap opgedragen over de lichte ruiterij der Nederlanden; onder
opperbevel van Emanuel Philibert van Savoye trok hij naar Noord-Frankrijk en
bevocht er de beroemde overwinning van Sint Quintijn (10 Aug. 1557), het jaar
daarop gevolgd door den niet minder befaamden slag bij Grevelingen (13 Juli 1558).
Door deze wapenfeiten had Egmond zijn naam als veldheer voor goed gevestigd;
ongelukkigerwijze zouden de omstandigheden hem ver houden van het slagveld,
waarop hij zijn sporen verdiend had, en hem het moeilijke terrein der staatkunde
doen betreden. Ter belooning voor de zege bij Grevelingen bevochten, zond Philips
II hem naar Parijs om er voor hem een huwelijk met een fransche prinses te
bemiddelen, en verhief hem, bij brieven van 7 Aug. 1559, tot stadhouder en
kapitein-generaal
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van Vlaanderen en Artois, terwijl hij hem ter zelfder tijd tot lid van den Raad van
State benoemde, waarin ook Oranje zitting had. Door deze benoemingen kort voor
zijn vertrek naar Spanje, dat op 25 Aug. 1559 volgde, hoopte de koning de gezindheid
van het volk, dat begon te klagen over vreemde troepen en vreemde raadslieden,
beter te stemmen. Samenwerking met den machtigen Granvelle, het hoofd van den
Raad en tevens oppermachtig in de Consulta, was hem echter niet mogelijk.
Meermalen was de Raad het tooneel van stormachtige beraadslagingen, waar
Egmond en Oranje, naast Hoogstraten, Bergen en Montigny de regeering verweten
tegen deze gewesten samen te spannen, bijeenroeping der Algemeene Staten
eischten en zich opwierpen als verdedigers des vaderlands. Het lang niet terugroepen
der gehate spaansche troepen en de instelling der nieuwe bisdommen deed de
maat overloopen; de algemeene woede keerde zich tegen den gevreesden kardinaal.
Op 23 Juli 1563 schreven Egmond en Oranje aan den koning om hun ontslag als
leden van den Raad van State aan te bieden; zij willen, naar zij schrijven, niet langer
de verantwoordelijkheid dragen voor gebeurtenissen, uitgelokt door den kardinaal
en waartegen zij niets vermogen, daar alle belangrijke zaken buiten hen om beslist
worden. Ook de gouvernante, bevreesd voor den aangroeienden storm, begon er
toe over te hellen Granvelle's terugroeping te wenschen en in deze omstandigheden
zonden Oranje, Egmond en Hoorne een heftige akte van beschuldiging naar Spanje,
door hen opgesteld uit naam van bijna den ganschen hoogen adel. Deze brief
bevatte eigenlijk een geheel politiek programma en was de veroordeeling der
spaansche, monarchale regeeringswijze, tegenover de bourgondisch-nationale.
Philips antwoordde op dit schrijven niet, maar verzocht Egmond, dien hij wist
gemakkelijk te kunnen beïnvloeden, over te komen, hetgeen deze echter afwees.
Na het vertrek van den gehaten kardinaal (Maart 1564) was de Raad van State heer
en meester, hetgeen ten gevolge had, dat de plakkaten veel minder scherp werden
toegepast, ook door Egmond in Vlaanderen. De leden van den Raad besloten
evenwel Lamoraal naar Spanje af te vaardigen, om den koning uiteenzetting der
vele grieven te doen; in Febr. 1565 kwam hij bij Philips II aan, waar de listige vorst
alles in het werk stelde om zijn ijdelheid te streelen en hem gemakkelijk om den tuin
leidde. Op 30 April kwam Egmond te Brussel terug, de gelukkigste man ter wereld,
maar toen men de brieven, die hij mede had gebracht, inzag, bemerkte men spoedig,
dat zij, ontdaan van woordenpraal, geen enkele concessie inhielden; Egmond had
zich schromelijk laten misleiden en was, toen hem de oogen geopend waren, evenals
de overige leden van den Raad woedend. Hij was het zelfs, die het ergste te keer
ging en de anderen lieten hem dingen zeggen, die zij zelf niet durfden uiten.
Intusschen kwam er ook meer beweging in het volk en den kleinen adel, waarvan
het Verbond der edelen het gevolg was; verbond, waarvan Egmond's secretaris,
Casembroot, ook deel uitmaakte. Hij zelf onthield zich, daar hij niet de rol van rebel
wilde spelen; zelfs trachtte hij de gevolgen er van te verzachten. Daar brak plotseling
de beeldenstorm los; in de eerste verwarring gevolgd door een verzachting der
plakkaten door de landvoogdes. De stadhouders, elk in zijn gewest, zooals Oranje
in Antwerpen en Egmond in Vlaanderen bestraften de schuldigen wel, maar
beproefden tevens een modus vivendi tusschen Roomschen en Protestanten te
vinden;
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deze laatsten traden dan ook openlijker op en mochten zelfs met goedvinden der
gouverneurs godsdienstoefeningen houden. Dit wekte echter den toorn van de
landvoogdes op, die dit alles aan de groote heeren weet en zich geheel van deze
afwendde. Egmond, allesbehalve diplomaat, wist zich in deze omstandigheden niet
te wenden en bracht zich hoe langer, hoe meer in de moeilijkheden. ‘En Flandre, zegt Pirenne in een uitstekende karakteristiek van Lamoraal - Egmont s'épuise
vainement à ne froisser personne et n'aboutit qu'à mécontenter tout le monde. Il en
est réduit à des demi-mesures, à des compromis, à des expédients puérils. Il n'ose
ni assister à la messe, ni ne pas y assister. A Gand il y va, mais sans se découvrir,
et là-dessus les protestants sont furieux parce qu'il y a été, et les catholiques parce
qu'il ne s'y est point découvert. Manifestement, ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la
transformation du gouvernement et la convocation des Etats géneraux, n'intéresse
plus personne. Il a perdu cette popularité dont il était si fier. Dès la fin de l'année, il
est devenu “blancq et vieil, et ne dort s'il n'at ses armes et pistoletz devant son lict”
(zegt Granvelle). Epouvanté par les responsabilités qu'il a encourues, il s'arrête au
moment de la résolution suprême, bourrelé de scrupules, de craintes et de remords.’
En dat het nu juist het oogenblik is om partij te kiezen, begrijpt Oranje, die zich in
zijn Nassausche goederen terugtrekt om den openlijken strijd te gaan organiseeren;
maar Egmond ziet het, tot zijn groote schade, niet in en tracht zijn ijver te toonen
door plotseling in Vlaanderen de Protestanten te gaan vervolgen en hunne
vergaderplaatsen af te breken. Het is echter te laat, want de ijzeren hertog betreedt
met zijn legerbenden het grondgebied der Nederlanden, en nu is er voor weifelaars
geen plaats meer. Dit bemerkte Egmond terstond nadat Alva de heeren ontvangen
heeft; hij eet niet meer, zegt Granvelle, en 's nachts hoort men hem koortsachtig in
zijn kamer heen en weer loopen; dan weer krijgt hij een aanval van woede, waarin
hij er van spreekt zich in zijn kasteel Gaesbeek terug te zullen trekken en ‘de brug
op te halen.’ Om zekerder te kunnen treffen en des te meer indruk te maken, haast
Alva zich echter niet en plotseling, zonder dat iemand er op verdacht is, worden op
9 September 1567 de graven van Egmond en Hoorne te Brussel gevangen genomen;
denzelfden dag wordt de Bloedraad ingesteld! Het zou ons te ver voeren en ook
weinig nut hebben hier Lamoraal's gevangenschap te Gent en het tegen hem
gevoerde schijnproces te beschrijven; op 4 Juni 1568 volgde Alva's vonnis, waarbij
de held van St. Quintijn en Grevelingen, de man, die Spanje tweemaal gered had,
wegens crimen laesae majestatis et rebellionis, voortvloeiend uit zijn helpen der
verbonden edelen, uit zijn samenwerken met Oranje en uit zijn geringe bescherming
in Vlaanderen aan de katholieke kerk verleend, veroordeeld werd ter executie met
het zwaard; zijn hoofd zou ten toon gesteld, zijne goederen verbeurd verklaard
worden. Den volgenden dag (5 Juni 1568) viel zijn hoofd met dat van den graaf van
Hoorne op het schavot, dat op de Groote Markt te Brussel was opgesteld. De
bisschop van IJperen, Martinus Riethovius, had hem in zijn laatste oogenblikken
bijgestaan en vergeefs bij den hertog op verandering der sententie aangedrongen.
Zijn lijk werd te Sotteghem, een zijner heerlijkheden, bijgezet.
Lamoraal van Egmond was door de omstan-
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digheden, zijn hooge positie en zijn rijkdommen, in het moeilijk tijdsgewricht, waarin
hij leefde, verplicht een rol te spelen, waarvoor de bekwaamheden hem ten
eenenmale ontbraken. Hij was een ‘magnifique seigneur’, eerzuchtig en ijdel, maar
miste diplomatiek inzicht en bezadigd overleg, hoedanigheden, die zijn vriend, de
prins van Oranje, juist in zoo hooge mate bezat.
Uit zijn huwelijk had Lamoraal twaalf kinderen, welke waren: 1. L e o n o r a , overl.
den Haag 1582, echtgenoote (geh. 1574) van G e o r g e graaf v a n H o o r n e en
Houtkerke, burggraaf van Veurne en Wijnoxbergen, baron van Hondschoote, enz.,
overl. 1608 op het kasteel Geldrop, zoon van Maarten en Anna van Croy; 2. M a r i a ,
werd na den dood van haar vader non in de abdij ter Kamere bij Brussel, ging na
sluiting van dit klooster in laatstgenoemde stad wonen, waar zij omstr. 1584 stierf;
zij was beroemd om hare geleerdheid; 3. F r a n ç o i s e , woonde omstreeks 1584
in den Haag en overl. aldaar ongehuwd in 1589; zij werd 13 Juli in de Hofkapel ald.
begraven; 4. M a g d a l e n a , huwde F l o r i s v a n S t a v e l e , graaf van Herlies,
enz., zoon van Philips, ridder van het Gulden Vlies, generaal der artillerie, en Anna
van Pallandt van Culenborch; 5. M a r i a C h r i s t i n a , overl. 1622, eerst gehuwd
met E d o u a r d d e B o u r n o n v i l l e , graaf van Hennin-Liétard, heer van C a p r e s ,
als veldoverste bij de belegeringen van Haarlem en Alkmaar; na zijn dood huwde
zij (1587) W i l l e m d e L a l a i n g , graaf van Hoogstraten en Renneburg, heer van
Borselen en Zuilen, enz., zoon van Anton en Eleonora de Montmorency; hij overl.
1590 en zijn weduwe huwde ten derden male, met den bekenden krijgsoverste
K a r e l graaf v a n M a n s f e l t , in 1596 gesneuveld in Hongarije, zoon van Pieter
Ernst en Margaretha van Brederode; 6. I s a b e l l a , zeer jong overl.; 7. Philips (kol.
340); 8. A n n a werd 1588 non in een Clarissenklooster bij Atrecht; 9. S a b i n a ,
vrouwe van Beierland, overl. 1614 en werd begr. in de kerk te Oud-Beierland; zij
woonde eerst in den Haag en huwde 1595 te Delft G e o r g e graaf v a n S o l m s ,
1600 kinderloos overl.; 10. J o a n n a was eerst non ter Kamere, later priores van
het S. Elizabethsklooster te Brussel; 11. Lamoraal (2), die volgt, en 12. Karel (kol.
334).
Sabina van Beieren, die met hare kinderen in hoogst kommervolle omstandigheden
achterbleef, maar later van den koning een jaargeld kreeg, overl. te Antwerpen 19
Juli 1578 en werd bij haar man begraven. Haar spreuk was: Malheur me suit.
Portretten van Lamoraal, zie: M o e s , Iconographia Batava, no. 2296; de catalogi
van M u l l e r en v a n S o m e r e n ; een geteekend portret in het zoogen. Recueil
d' Arras. Vooral belangrijk voor L.'s levensbeschrijving is de Fürstensteinsche
Egmond-kroniek, uitgegeven in de: Bulletins de la Comm. roy. d'histoire, 2e serie,
deel IX (Brux. 1857).
De eenige monographie over Lamoraal is nog steeds: Le comte d' E. et le comte
de Hornes, d'après des documents authentiques et inédits, door T h . J u s t e (Brux.
1862), welke schr. ook het zeer uitgebreide art. in de belgische Biographie nationale
(deel VI, kol. 490) schreef.
Over zijn proces: Procès du comte d' Egmont ... par d e B a v a y , proc. gén. près
la cour d'appel de Brux. (Brux. 1854); E u g . v a n D a m m e , Hist. du procès et de
la mort de L. comte d' E. (Gand, 1869). Over het weervinden van zijn gebeente:
Ontdekking van het graf des graven van E.... door J. d e B a s t (Gent, 1819; ter
zelfder
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plaats en jaar in fransche oplaag verschenen: Découverte du tombeau, etc.);
benevens: Bull. comm. d'art et d'archéologie, I (Brux. 1862).
Voor brieven en tijdschriftartikels vgl. P e t i t 's Repertorium.
Obreen

[Egmond, Lamoraal graaf van (2)]
EGMOND (Lamoraal graaf v a n ) (2), zoon van Lamoraal (1); hij was erfgenaam
van zijn broeder Karel. Lamoraal studeerde te Keulen en Mainz, hield zich
achtereenvolgens aan de hoven van Kleef en Parijs op, en verbleef later, eerst in
Brabant, daarna in Holland op het huis Egmond. De ongelukkige geldelijke
omstandigheden, waarin zijns vaders overlijden en de gedeeltelijke confiscatie der
goederen het geheele gezin gebracht hadden, drukten ook hem zwaar, zoodat hij
diep in de schulden stak, en, zooals een tijdgenoot zegt, ‘gheen vat bier gheloof
was.’ In Frankrijk teruggekeerd (1605) huwde hij M a r i a d e P i e r r e v i v e , een
nicht van den hertog van Rohan. Hij overl. kinderloos te Brugge of Brussel 23 Mei
1617. Hij had vele zijner goederen verkocht, o.a. in 1607 het graafschap Egmond
en de heerlijkheid Purmerend aan de Staten van Holland. Nog in 1623 moest zijn
neef Lodewijk die volgt, zich tegen de schuldeischers verdedigen, blijkens een:
Additions et discours tant de faict que de droict, pour les créditeurs intéresséz de
feu messire Lamoral conte d' Egmont, prince de Gavre, etc. demandeur, contre
messire Loys, conte d' Egmont, défendeur (Malines, 1623).
Obreen

[Egmond, Lodewijk graaf van]
EGMOND (Lodewijk graaf v a n ), prins van Gavre, baron van Hamaide, heer van
Fiennes, Armentières, enz., ridder in de orde van het Gulden Vlies, zoon van Karel
(kol. 334). Hij was geb. in 1600, werd later kamerheer van koning Philips III en door
aartshertogin Isabella in ambassade naar Spanje gezonden. Toen in 1632 in de
spaansche Nederlanden de ontevredenheid tegen Spanje steeds grooter werd,
behoorde de graaf van Egmond mede onder de leden van den hoogen adel, die
een opstand tegen Spanje voorbereidden; in 1634 kwam het tot een crisis: de
samenzweerders vluchtten her- en derwaarts, Egmond, bij verstek ter dood
veroordeeld, naar Parijs. Hier sleet hij zijn verder leven, vooral door Mazarin gebruikt
om in de Zuidelijke Nederlanden de stemming te bewerken. Hij overleed op 27 Juli
1654 te St. Cloud en werd daar begraven; zijne vrouw was M a r i e M a r g u e r i t e
gravin v a n B e r l a y m o n t , barones van Hierges en Lens, vrouw van Floyon, enz.,
dochter van Floris bij Marie Margaretha gravin van Lalaing. Zij overl. te Brussel 17
Maart 1654. Deze echtelieden stichtten (1628) een klooster te Peruwez bij
Valenciennes. Hun zoon was Philips Lodewijk (kol. 340).
Zijn portret is gegraveerd door B. Moncornet. Haar portret komt voor in het door
van Dijck gegraveerde Recueil.
Obreen

[Egmond, Maximiliaan van]
EGMOND (Maximiliaan v a n ), graaf van Buren en Leerdam, heer van IJselstein,
Maartensdijk, enz., een der beroemdste krijgsoversten van keizer Karel V, overl. 24
Dec. 1548, zoon van Floris (kol. 324). Hij werd 1527 door den keizer met den graaf
van Hoogstraten, den kanselier van Brabant en den president van Holland
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aangewezen om te Schoonhoven met den bisschop van Utrecht te onderhandelen
over den afstand van het wereldlijk gebied over het Sticht. In 1531 werd hij te Doornik
in het Gulden Vlies opgenomen. Als maarschalk van het leger trok hij in 1537 aan
het hoofd van 30.000 voetknechten en 8000 ruiters tegen Frankrijk op, nam en
verwoestte St. Pol en Montreuil en belegerde Térouanne, dat echter ontzet wordt
door Frans I. Na den dood van George Schenk van Tautenburg (1540) werd
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hij stadhouder van Friesland en bleef dit tot zijn dood.
Maximiliaan's krijgsmansroem zou echter voorgoed gevestigd worden door zijn
stouten tocht over den Rijn en dwars door Duitschland met 15000 man troepen uit
de Nederlanden, welke hij den keizer in den Schmalkaldischen oorlog te hulp bracht
(1546, 15 Sept.). Hij trok bij Mainz over den Rijn en vereenigde zich met Karel V bij
Ingolstadt, wat voor den keizer van groot gewicht was. Deze gewichtige dienst van
den graaf van Buren werd door den keizer beloond met het graafschap Tecklenburg,
terwijl de vergulde beker, welke nu nog op het stadhuis te Veere bewaard wordt,
de herinnering aan dit stoute stuk levendig houdt. Op den terugweg gelukte het
Maximiliaan nog Darmstadt en Frankfort te nemen. Hij overleed onverwacht op
Kerstmisavond 1548 te Brussel, gekleed in volle rusting en omringd door zijne
getrouwen; van dezen dood, een ridder zonder vrees of blaam waardig, heeft
B r a n t ô m e in zijn Vies des hommes illustres ons een levendige beschrijving
nagelaten. Zijne echtgenoote M a r i e d e L a n n o y , dochter van H u g o , heer v a n
D r o n g e n , enz. en M a r i a v a n B o u c h a u t , vrouw van Boulers, schonk hem
een eenige dochter Anna van Egmond (I kol. 149), geb. te Grave 1533, overl. te
Breda 24 Mrt. 1558, te Buren 8 Juli 1551 gehuwd met prins Willem van Oranje (I
kol. 1540); de rijke erfgoederen van dezen tak kwamen door dit huwelijk in ons
vorstenhuis. Bij hare, I kol. 149, vermelde portretten kan nog gevoegd worden een
schilderij in het museum te Atrecht (afgebeeld: R o e s t v a n L i m b u r g , Het
kasteel van Breda, bl. 68) en een teekening in het Recueil d' Arras; over Maximiliaan's
portretten zie M o e s , Iconographia, no. 2299.
Obreen

[Egmond, Philips graaf van]
EGMOND (Philips graaf v a n ), prins van Gavre en Steenhuijse, baron van Gaesbeek,
Fiennes, Hamaide, Vierves en Auxi, heer van Armentières, Arquinghem en
Sotteghem, oudste zoon van Lamoraal (1), geboren 1559, overleden 1590. Hij trok
zich na den dood zijns vaders (1568) in Duitschland terug, waar hij zich onder
bescherming van den keizer stelde, maar keerde later in de Zuidelijke Nederlanden
terug. Hier koos hij in den beginne de Staatsche zijde en was 1576 kolonel van een
regiment Walen in Statendienst, maar toen in het Zuiden de katholieken meer en
meer van den opstand afkeerig werden en zich weder bij Spanje aansloten, had
Farnese weinig moeite den oprecht katholiek gebleven Philips van Egmond van de
zijde der opstandelingen te doen afvallen. Voor den spaanschen koning deed hij
een aanslag op Brussel (1579) en zijn krijgskunde en moed waren Spanje van groot
voordeel. In 1580 viel hij evenwel, bij de inname van Ninove in handen zijner
vijanden, die hem eerst in Gent, daarna in het fort Rammekens opsloten en vijf jaar
vasthielden. Philips II beloonde zijne diensten met de ordeketen van het Gulden
Vlies en het stadhouderschap over Artois. In 1590 zond Farnese hem met een leger
naar Frankrijk om den hertog van Mayenne, het hoofd der Ligue, te helpen; in den
slag bij Ivry op 14 Maart 1590 werd hij doodelijk gewond en overleed 32 jaar oud,
begr. te Hierges. Hij was gehuwd met M a r i a v a n H o o r n e , dochter van Maarten,
graaf van Houtkerke, en Anna van Croy, burggravin van Veurne. Zij lieten geen
kinderen na.
Obreen

[Egmond, Philips Lodewijk graaf van]
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EGMOND (Philips Lodewijk graaf v a n ), prins van Gavre, grande van Spanje, enz.,
zoon van Lodewijk. Hij was kapitein-generaal der vreemde
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ruiterij in spaanschen dienst, bijzonder gezant van den koning van Spanje naar
Groot-Britannië en werd in 1679 onderkoning en kap.-gen. van Sardinië; overl. te
Cagliari 16 Mrt. 1682. Hij huwde M a r i e F e r n a n d e d e C r o y , erfdochter van
Charles Philippe, markies van Renty, enz., en Marie Claire de Croy, markiezin van
Havré. Uit dit huwelijk verscheidene kinderen, waarvan wij noemen: 1. P r o c o p i u s
F r a n s , laatste graaf van Egmond, prins van Gavre enz., geb. 1664, generaal der
ruiterij in spaanschen dienst, ridder Gulden Vlies, overl. in Spanje 1707, zonder
kinderen uit zijn huwelijk met L o u i s e d e C o s n a c , een fransche edelvrouw
(over de aanspraken van zijn zusters zoon Procopius Pignatelli, hertog van Bisaccia,
op Egmond en op Gelderland zie: B u s k e n H u e t e n v a n V e e n , Verslag
archivalia Parijs (den Haag 1899) 113, en Nijhoff's Bijdragen, X, 124); 2. M a r i a
C l a r a A n g e l i c a , overleden 1714 als laatste der Egmond's; zij was gehuwd
(1695) met N i c o l a a s hertog v a n B i s a c c i a , uit het huis Pignatelli, generaal
der legers in het koninkrijk Napels.
Het anonieme, gegraveerde portret van Philips Lodewijk vindt men in den Arbol,
vermeld kol. 323.
Obreen

[Egmond, Willem I van (1)]
EGMOND (Willem I v a n ) (1), zoon en leenvolger van Wouter I (kol. 344), overl.
1234 en begraven in de kapel, welke hij aan het door hem herstelde slot op den
Hoef had doen bouwen. Hij was onder de aanzienlijke edelen ten tijde der graven
Willem I en Floris IV, was evenals zijn vader, advocatus der abdij en werd in 1227
door den abt met verschillende goederen beleend, zoodat hij blijkbaar de
leenheerschappij der abten erkende, al twistte hij ook langdurig met hen over rechten,
die hij aan zich getrokken zou hebben. In het voorjaar van 1234 vergezelde hij Floris
IV met vele andere edelen op diens kruisvaart tegen de Stedingers aan de Elbe;
hijzelf liet er het leven op 17 Mei van dat jaar. Bij zijne vrouw B a d e l o g e won hij
een zoon Gerard I (kol. 329).
Obreen

[Egmond, Willem II van (2)]
EGMOND (Willem II v a n ) (2), overl. 1304, zoon en opvolger van Gerard I (kol.
329), ridder, advocaat der Egmondsche abdij. Hij stond omstr. 1258 zijn ambachten
Oudkarspel, Ouddorp, Wadweij, Spanbroek en Oterleek aan Floris, voogd van
Holland, af en ontving daarvoor het ambacht Warmenhuizen van de grafelijkheid in
leen. Nog breidde hij zijn gebied uit door koop van Huisduinen en andere rechten
en goederen in die noordelijke duinstreek. Men vindt heer Willem in de omgeving
der graven van Holland, Floris V en Jan I, der bisschoppen van Utrecht en der abten
van Egmond. Na den moord op graaf Floris ging hij, die met zijn zoon de engelsche
partij was toegedaan, met zijn schoonzoon den burggraaf van Leiden, den abt van
Egmond en den heer van Brederode naar Engeland om van Eduard I overzending
van Floris' zoon den jongen graaf van Holland, Jan I, te verzoeken. Voornoemde
heeren woonden op 7 Jan. 1297 te Ipswich het huwelijk van den graaf met 's konings
dochter bij en brachten hem naar het vaderland. Hij overl. op 20 of 29 Maart 1304
en werd in de kloosterkerk te Egmond begraven; bij zijne vrouw, van wie alleen de
voornaam A d a bekend is, won hij een zoon Gerard (2), vóór zijn vader gestorven,
en eene dochter H a l e w i n a , die in 1266 reeds gehuwd was met Hendrik van Kuik,
burggraaf van Leiden (II kol. 737).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Obreen

[Egmond, Willem III van (3)]
EGMOND (Willem III v a n ) (3), zoon van Gerard (2), leenvolger van zijn grootvader
Willem
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II, overl. 1312. Men vindt hem in de omgeving der hollandsche graven. Hij stichtte
te Haarlem een Lazaruskapel, welke echter niet erkend werd door den grootmeester
der Orde (1310). Bij testament van 7 Mei 1311 stichtte hij een klooster, genaamd
Nieuwenklooster, in den Hout bij Haarlem; hij overl. 2 Juli 1312 en werd tusschen
zijne ouders in de Egmondsche abdijkerk bijgezet. Uit zijn huwelijk met
M a r g a r e t h a (door sommigen voor eene gravin v a n B l a n k e n h e i m
gehouden), die 27 Juni 1312 stierf, won hij geen kinderen, zoodat zijn broeder
Wouter II zijn erfgenaam werd.
Obreen

[Egmond, Willem van (4)]
EGMOND (Willem v a n ) (4), heer van IJselstein, bij overdracht van zijn broeder
Jan (2), zoon van Arent en Jolanda gravin van Leiningen, geb. omstr. 1387, overl.
1451. Hij volgde in de eerste twintig jaren der 15e eeuw den veelbewogen levensloop
zijns broeders (zie ald.) en was ten slotte met dezen een der getrouwe helpers van
Jan van Beieren, die hem in 1421 tot tresorier en stadhouder van Holland aanstelde,
een betrekking, welke hij in de volgende jaren meermalen vervulde, wanneer de
hertog buitenslands was (1423 en 1424); ook had hij zitting in den hertogelijken
raad en was in 1424 bewaarder van Friesland. Na den dood van Jan van Beieren
(6 Jan. 1425) werd hij met Jacob van Gaesbeek, heer van Abcoude, tot ruwaard
aangesteld en was in hetzelfde jaar wederom tresorier en raad en werd 1428 door
Philips van Bourgondië in den nieuw gevormden Raad der Negenen opgenomen.
In 1436 werd hij bij overdracht van zijn broeders heer van IJselstein. In 1450 vindt
men hem onder de raden van het Hof van Holland, hij overleed op 31 Dec. 1451
en werd in de kerk te IJselstein begraven. Hij was op lateren leeftijd, in 1442, gehuwd
met A n n a d e H e n n i n , weduwe van J a c o b v a n B o r s e l e n , ridder, heer
van Brigdamme, welke vrouw uit een hoogadellijk Zuid-Nederlandsch geslacht
stamde. Zij stichtte (het opgegeven jaar 1435 moet onjuist zijn) in de kerk der
Predikheeren aan het Voorhout te 's Gravenhage een kapel, waarin zij, na haar
dood (1460 of Febr. 1478), werd bijgezet.
Daar heer Willem geen kinderen naliet, beërfde de tweede zoon van zijn broeder
Jan, Willem geheeten, die volgt, de goederen van IJselstein.
Obreen

[Egmond, Willem van (5)]
EGMOND (Willem v a n ) (5), heer van IJselstein (door erfenis van zijn oom Willem
(4), die voorg.), en van Egmond, Leerdam, Haastrecht en Schoonderwoerd (door
erfenis zijns vaders Jan en ingevolge deeling met zijn broeder Arnold), zoon van
Jan (2), geb. 26 Jan. 1412, overl. Grave 19 Jan. 1483 en aldaar bij zijn broeder,
hertog Arnold van Gelre, begraven.
Willem, die in 1444 van zijn broeder de heerlijkheid Mechelen had gekregen,
moest deze in 1459, nadat er twist was gerezen over het rechtmatige van dit bezit,
overlaten aan den maarschalk van Brabant, Jan heer van Wesemael, die Mechelen
bij zijn dood (1462) aan Karel den Stoute naliet. De beide broeders gingen te zamen
met een groot gevolg naar het Heilige land en werden op deze reis te Rome door
paus Pius II (1458-1464) plechtig ontvangen. Hij steunde zijn broeder, den hertog
van Gelre (I kol. 174) voortdurend, ook tegen diens zoon Adolf, en heeft zich van
1459 tot den dood van den ongelukkigen hertog (1473) diens lot aangetrokken,
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daarin vooral gesteund door zijn zoons Jan en Frederik en den hertog van Kleef.
Toen eindelijk in 1473 Karel de Stoute, na den dood van hertog
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Arnold, terwijl hij Adolf in gevangenschap hield, zich als hertog van Gelre had laten
huldigen, benoemde hij den heer van IJselstein tot stadhouder van het hertogdom.
Hierdoor kwam de partij, die hertog Arnold had aangehangen, weer aan het bewind
en bleef dit tot den dood van den stadhouder, toen zij plaats moest maken voor
Adolf's zoon Karel, met wien de strijd tegen de Bourgondiërs, welke een halve eeuw
zou duren, een aanvang nam. Heer Willem was in 1478 op het kapittel te Brugge
ridder van het Gulden Vlies gemaakt. Hij huwde op 22 Jan. 1437 W a l b u r g a v a n
M e u r s , vrouw van Baer en Lathum, dochter van graaf Frederik, genaamd Walraven,
en van Beatrix, dochter van Adolf graaf van Kleef. Walburga overl. 1459 en werd
te 's Gravenhage in het Predikheerenklooster (tegenw. Kloosterkerk) begraven.
Hunne kinderen waren: Jan (3); Frederik; Willem (6); A n n a gemalin van
B e r n h a r d graaf v a n B e n t h e i m ; E l i s a b e t h , overl. 1539, vrouw van 1o.
G i j s b e r t heer v a n B r o n c k h o r s t , Borkulo, Homoet en Wisch, zoon van Otto
en Elisabeth van Nassau, 2o. J a n v a n d e r A a , ridder, heer van Bokhoven,
drost van Gorkum, overl. 1539; W a l b u r g , non te Renkum; M a r g a r e t h a huwt
1o. 1473 J a n v a n M e r o d e , ridder, heer van Leefdael, enz., zoon van Jan en
Aleyd van Hoorne, 2o. G e u r t T o r c k , kastelein van Buren, enz.
Zijn portret komt voor op een glas in de St. Romboutskerk te Mechelen.
Obreen

[Egmond, Willem van (6)]
EGMOND (Willem v a n ) (6), heer van Herpen en Boxmeer, zoon van Willem (5).
Van hem is weinig bekend. In 1477 was hij, evenals zijn broeders Jan en Frederik,
als kamerheer lid der hofhouding van Maximiliaan van Oostenrijk en werd op 21
Apr. 1478 met zijn broeder Frederik bij een aanslag op Nijmegen gevangen genomen
en door de burgers dier stad drie jaren op het Valkhof opgesloten gehouden. In
Sept. 1481 was hij met zijn broeder, den heer van IJselstein, een van de aanvoerders
der bisschoppelijke krijgsmacht, welke Amersfoort innam. Zijn verdere daden en
sterfjaar zijn onbekend.
Hij huwde M a r g a r e t h a v a n H e e s w i j k , erfdochter van den heer van
Boxmeer (uit den huize Culenborch) en weduwe (sedert 1473) van een
Zuid-Nederlandsch edelman P i e r r e d e V e r t a i n g . Zij overl. 1503 een erfdochter
A n n a nalatend, overl. 1517, na eerst gehuwd te zijn geweest met W i l l e m graaf
v a n 's H e e r e n b e r g , heer van Bylant, Homoet, Ulft, enz., overl. 1513, zoon van
Oswald en Elisabeth van Meurs, en ten tweede met P h i l i p s graaf v a n
V i r n e n b u r g , een Duitscher.
Obreen

[Egmond, Willem van (7)]
EGMOND (Willem v a n ) (7), ridder, heer van Zevenhuizen en Zegwaard, zoon van
Jan (1), komt in de omgeving van hertog Aelbrecht voor en steunde hem in diens
tochten tegen de Friezen (o.a. 1398) en tegen Workum in 1407; bij zijne vrouw (voor
wie M a c h t e l d v a n H e m e r t wordt opgegeven) won hij o.a. J a n v a n E., heer
van Zevenhuizen en Zegwaard, in 1428 als schout van Delft vermoord. Deze had
uit zijn huwelijk met A g n e s v a n H e e n v l i e t , dochter van heer Jan bij eene
van de Coulster, een zoon W i l l e m v.E., heer van Zegwaard en Zevenhuizen,
gehuwd met J o h a n n a v a n H e e m s k e r k , dochter van Wouter en Catherina
van Heukelom. Hieruit vier kinderen: 1. W o u t e r v.E., heer van Benthuizen, overl.
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1491, die uit zijn huwelijk met J o s i n a vrouw v a n S c h a g e n (dochter van Albrecht
bij Adriana van Nijenrode) slechts twee jong overl. kinderen had;
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2. W o u d e r i n a , non te Rijnsburg; 3. O t t e , overl. 1485, gehuwd met A d r i a a n
v a n S w i e t e n , ridder, heer van Opmeer, enz., schout van Leiden, zoon van
Boudewijn, thesorier van Holland, en Lutgard van Nijenrode, (de portretten dezer
echtelieden: Leidsch Jaarboekje, 1905, bl. 160); 4. A l y d gehuwd met Jan van der
Lecke (II kol. 794).
Obreen

[Egmond, Wouter I van]
EGMOND (Wouter I v a n ), bewijsbare stamvader van het bekende geslacht, overl.
1208 en in de kerk te Egmond begraven. Hij speelde een rol in den loonschen oorlog
(1204-1205), doordat hij, als partijgenoot van graaf Willem I, met Banjaert (I kol.
235) aan het hoofd der Kennemers stond. In die jaren werd zijn slot ‘op den Hoef’
verwoest. Wegens zijn voortdurende twisten met de abdij, wier zaakgelastigde
(advocatus) hij was, zou men hem den bijnaam van ‘Kwaden W.’ gegeven hebben.
Het is onbewezen, of hij een zoon was van A l l a r d u s , die in 1168 bij Schagen
tegen de Friezen sneuvelde.
Zijne zoons waren: Willem I (kol. 341), W o u t e r reeds overl. in 1223 en G e r a r d ,
overl. 1217, vader van W o u t e r , welke o.a. twee zoons naliet: 1. L u b b e r t u s II,
abt van Egmond, overl. 1264, en 2. A r n o l d , wiens bastaardzoon W o u t e r d e
V r i e s e (W a l t e r u s F r i s o ), baljuw van Kennemerland, 20 Aug. 1272 bij Heilo
tegen de Friezen sneuvelde. Een wettige zoon van voorn. Arnold zou geweest zijn
vader van den abt van Egmond, D i r k S c h r e v e l , overl. omstr. 1335.
Obreen

[Egmond, Wouter II van]
EGMOND (Wouter II v a n ), zoon van Gerard (2) erfgenaam van zijn broeder Willem
III in 1312, overl. 1321.
In 1312 gaf hij het door zijn broeder gestichte klooster in den Hout bij Haarlem
aan de Sint Jansheeren aldaar, op voorwaarde dat hij levenslang het vruchtgebruik
zou behouden van de goederen bij Grayenhorst en in Coudenhove, bij Delft, welke
zijn broeder aan deze nieuwe stichting gegeven had. In voornoemd jaar werd hij
door den abt van Egmond met de abdijleenen beleend en sloten zij een verdrag
over hun wederzijdsch rechtsgebied.
Hij overl. in Sept. 1321 en werd in de abdijkerk begraven, na gehuwd te zijn
geweest met jonkvrouw B e a t r y s v a n d e r D o e r t o g h e , vrouwe van de
Doertoghe, onder Monster gelegen, Zegwaard en Zevenhuizen, dochter van heer
Dirk, jongeren zoon van Brederode. Zij overl. 1323 en werd bij haar man begraven,
nalatend: Jan I (kol. 330), G e r r i t en W o u t e r , van wie niets bijzonders vermeld
wordt, en wellicht I d a geh. met W i l l e m v a n d e r D u i j n .
Obreen

[Egmond, Cornelis Scholl van]
EGMOND (Cornelis S c h o l l v a n ), 21 April 1777 te Delft geboren, waar zijn vader
rector der latijnsche school was, en 16 Dec. 1838 te Nijmegen overl. Hij studeerde
te Leiden in de letteren, werd in 1799 als lit. hum. cand. tot 2de praeceptor der lat.
school te Haarlem benoemd, waar hij het volgend jaar 1ste praeceptor en in 1803
conrector werd, en vertrok in 1809 naar Gouda als benoemd rector ald. Blind
geworden, moest hij in 1819 op 42-jar. leeftijd ontslag uit die betrekking vragen. Hij
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vestigde zich toen metterwoon te Delft, waar hij zich met 't geven van privaatlessen
onledig hield. Eenige opstellen en gedichten van hem vindt men in enkele tijdschriften
van die jaren. Afzonderlijk werd uitgegeven: Redevoering ter gedachtenis van J.
Nieuwenhuyzen, met de gezangen en dichtstukken bij deszelfs lijkfeest te Haarlem
gevierd (Haarl. 1806).
Abraham S.v.E., de vriend van Hildebrand, was zijn zoon.
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Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1851, 142, en H o f f m a n n , Gesch. gymn. Haarlem,
1889.
Zuidema

[Egmond van de Nijenburg, Albertus van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Albertus v a n ), zoon van Cornelis van Egmond
v.d.N., raadsheer in het Hof van Holland, was magister en licentiaat in de beide
rechten. In 1567, op 33 jarigen leeftijd te Rome gekomen, en door Pius V tot
prothonotarius verheven, liet hij zich als lid der Anima-Stichting inschrijven. Als
kanunnik van St. Salvator te Utrecht speelde hij in den aanvang van den
tachtigjarigen oorlog een rol, en vervulde eenige zendingen namens de utrechtsche
geestelijkheid naar Brussel en den Prins van Oranje. In Jan. 1579 werd hij door het
kapittel naar den Prins afgevaardigd om op de vrijlating van den wegens verraad
gevangengenomen scholaster Cuynretorff (zie II kol. 361) aan te dringen. Kort
daarna werd hij zelf scholaster van het kapittel. In de bul van Gregorius XIII van 1
Jan. 1584, waarbij deze den utrechtschen officiaal gelast hem de opengevallen
scholastrie te verleenen, wordt hij A l b e r t u s N i e m b u r g h , pauselijk notaris,
genoemd. In 1586 behoorde hij tot de door de Leicestersche partij uit Utrecht
gebannenen. In 1592 komt hij nog als scholaster voor in hoedanigheid van executeur
van het testament van zijn medekanunnik P e t e r v a n A e l s t .
Van hem bestaan aanteekeningen over kerkelijke plechtigheden in de
St.Salvatorskerk. Op het rijksarchief te Utrecht is een van hem afkomstig hs. van
Hugo Wstinc's Rechtsboek van den Dom.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht I, 362; III, 109 v.v.; Kroniek Hist. Gen. XXI (1865) 561;
Bijdr. en Med. Hist. Gen. IX (1886) 446 v.v.; D o d t , Archief II, 69 v.; G. B r o m ,
Archivalia in Italië, no. 2004; S. M u l l e r Fz., Rb. van den Dom (Oude Vad. Rbr. I:
18) XLVIII; G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië (R.G. Publ. kleine serie 12) 556.
van Kuyk

[Egmond van de Nijenburg, Dirk van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Dirk v a n ), geb. 17 Dec. 1537, gest. 7 Jan. 1596,
zoon van J a n v a n E g m o n d v a n d e N i j e n b u r g . Hij was rechtsgeleerde
en behaalde den graad van licentiaat in de beide rechten. In 1573 werd hij raad in
den Hove van Holland, zetelde daarin tot zijne benoeming tot raadsheer in den
Hoogen Raad, als hoedanig hij 6 Febr. 1582 den eed deed, en werd in 1592 president
van het college. De eerste ordonnantiën der leidsche universiteit van 12 Febr. 1575
zijn door hem als professor in de rechten geteekend met Joost de Menijn en Cornelis
van Nieustad. Alleen de laatstgenoemde werd korten tijd later officieel tot hoogleeraar
aangesteld; het optreden van de Menijn en van Egmond was niet blijvend, doch
had slechts het geven van eenige rechtsgeleerde voorlezingen na de opening der
universiteit ten doel. In 1586 vervulde hij een zending naar den keurvorst van Saksen.
Zijn huwelijk met D e l i a n a v a n B l o k h u y s e n bleef kinderloos.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool I, 21; II T. en B. 50;
N.C. K i s t , Bijdragen tot de vroegste gesch.... der Hoogeschool te Leiden (Leid.
1850) 17 vlg., alwaar een reproductie van zijn handteekening; P.C. M o l h u y s e n ,
Bronnen Gesch. Leidsche Univ. (R.G. Publ. 20) reg.
van Kuyk
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[Ekker, Albert Hendrik Arnoldus]
EKKER (Albert Hendrik Arnoldus), neef van den volgende, was van 1854-88 rector
van het gymnasium te Kampen, na eerst van 1849-53 praeceptor aan 't gymnasium
te Utrecht geweest te zijn. Hij was in Vollenhove 18 Sept. 1823
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geb., en overl. te 's Gravenhage 5 Jan. 1899; studeerde te Utrecht in de letteren en
promoveerde 20 Mrt. 1849 op een diss.: De choro Aeschyleo. Verder schreef hij
behalve een aantal bijdragen in tijdschriften en couranten, o.a.: Brieven over
gymnasiën en latijnsche scholen (1854); Over de Nederl. weerbaarheid (1869) en
Voorbereidend Hooger Onderwijs en het Ontwerp-Geertsema (1874). In 1858 werd
een latijnsch gedicht van hem, getiteld Exeunte Octobri; ad filiolum carmen, door
de Kon. Acad. v. Wetensch. met de gouden medaille uit het legaat Hoeufft bekroond,
terwijl hij in 1872 een Volkslied 1 Apr. 1872 vervaardigde, dat gezongen werd op
de wijze van Die Wacht am Rhein.
Zuidema

[Ekker, Arnoldus]
EKKER (Arnoldus), rector van het gymnasium te Utrecht, geb. 6 Febr. 1799 te
Vollenhove en overl. 1 Aug. 1879 te Utrecht. Hij studeerde van 1817-22 aan de
hoogeschool dezer stad in de letteren, en promoveerde 10 Juni 1822 op een
Specimen inaugurale in Protagorae apud Platonem fabulam de Prometheo et generis
humani ad humanitatem progressione. Na eerst een jaar als praeceptor aan het
gymnasium te Middelburg werkzaam geweest te zijn, ging hij in 1823 naar Utrecht,
waar hij eerst praeceptor (tot 1833), daarna conrector en vervolgens rector van het
gymnasium werd. De laatste betrekking vervulde hij van 1849-1872, toen hij
gepensionneerd werd. Juist 50 jaren was Ekker dus bij het voorbereidend hooger
onderwijs werkzaam, en naar de getuigenis zijner tijdgenooten, op zeer loffelijke
wijs. Hij was gehuwd, sedert 1822, met G.M. E p k e m a (de oudste dochter van
den rector van het middelburgsch gymnasium) bij wie hij vier kinderen had.
Ekker schreef behalve zijn reeds genoemde dissertatie een aantal opstellen in
de Symbolae Literariae I (1837) 67; IV (1841) 1 en 1842-48 passim), in het Tijdschrift
voor de Nederl. gymnasiën (1860-65) en was redacteur van de Miscellanea philologa
et paedagogica 1849-51. Verder heeft men van zijne hand een Disquisitio critica
de fontibus et auctoritate Cornelii Nepotis (bekroond antwoord op een door het
Utrechtsch Genootsch. uitgeschreven prijsvraag); P l u t a r c h i Cimon (1843), de
Hieronymusschool te Utrecht (Utr. 1863-4) 2 dln. en een Nederl.-Latijnsch
Woordenboek (1875), dit laatste in vereeniging met Dr. F. v a n C a p p e l l e (II kol.
299) geschreven.
Zie: Weekbl. voor Lager, Middelb. en gymnasiaal onderwijs, 1879; Rotterd. Librye
1890, 1.
Zuidema

[Elberts, Willem Antonie]
ELBERTS (Willem Antonie), geb. te Deventer 5 September 1820, zoon van
A l e x a n d e r E., overl. te Zwolle 2 Jan. 1903. Na voorbereidend onderwijs te hebben
genoten, behaalde hij in Sept. 1838 de akte van hulponderwijzer van den derden
rang, daarna die voor Fransch, Hoogduitsch en Engelsch. In 1839 werd hij
onderwijzer te Deventer; in 1842 verwierf hij de hoofdakte. In Jan. 1843 werd hij
secondant in Nederlandsch, Fransch en geschiedenis aan het paedagogium van
dr. J.J. de Gelder te Leiden. In 1850 stichtte hij zelf een M.U.L.O. school aldaar; in
Aug. 1857 werd hij hoofd van een kostschool te Zwolle, die onder zijn bestuur tot
vernieuwden bloei kwam. Met de in werking treding der wet op het middelbaar
onderwijs werd deze school omgezet in een R.H.B.S.; Elberts werd leeraar in de
geschiedenis. Tot 1895 heeft hij dat ambt met groote toewijding waargenomen. Van
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zijn vele werken, meest schoolboeken, mogen worden genoemd: Geschiedenis des
Vaderlands voor Gymnasiën en Instituten (Dev. 1847; 7e dr. 1880); Algemeene
Geschiedenis (Schiedam, 1852; 9e dr. 1885); Bio-
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graphisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde (Dev.
1878; met H u b e r t s en v a n d e n B r a n d e n ); Historische wandelingen in en
om Zwolle (Zwolle, 1891). Elberts was gehuwd met mej. E. v a n E g m o n d .
Zie: d e W i t t H u b e r t s in Levensb. Lett. 1902/1903, 199 vlg.
Brugmans

[Eldik, Cornelis van]
ELDIK (Cornelis v a n ), geb. te Nijmegen 5 Maart 1791, overl. te Hees, bij Nijmegen,
29 Oct. 1857; promoveerde in 1812 te Harderwijk tot Med. Dr., in 1816 te Leiden
tot doctor in de verloskunde, waarna hij zich in zijn geboortestad vestigde. Daar
werd hij in 1822 aangesteld tot stadsgeneesheer, welke betrekking hij tot 1853 bleef
waarnemen. Met zijn ambtgenoot Dr. M o l l stichtte hij in 1822 het Practisch
Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang, en bleef dit tot 1844 redigeeren,
na Moll's overlijden, met Dr. S.J. G a l a m a , te Sneek. Van 1825-1852 was hij
provinciaal leeraar in de Verloskunde; 1827, lid en secretaris der Plaatselijke
Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht te Nijmegen. Ziekte dwong
hem van af 1854 successievelijk zijn talrijke bezigheden neder te leggen. Van Eldik
o

was tweemalen gehuwd: 1 : 8 Juni 1825 met A n n a G e e r t r u i d a F r a n c k e n ,
o

2 : 21 Aug. 1828 met B a r t h a G e r a r d a B o s c h , bij wie hij twee zonen en twee
dochters verwekte. Van Eldik schreef: Verhandeling over de Verloskundige tang
(Amst. 1824), een prijsvraag van het Genootschap ter bevordering van Heelkunde
te Amsterdam, en bekroond met de zilvere medaille; Receptboek voor Genees- en
Heelkundigen, enz. (Nijm. 1825); Verloskundige verhandelingen, grootendeels met
betrekking tot het werk van Dr. J.H. W i e g a n d , de Geboorte van den Mensch (3
stukken, Amst. 1832); Verhandeling van den Aziatischen Braakloop in de
ziekenhuizen te Berlijn (Nijm. 1832). Ook werden door hem een groot aantal werken
uit het Hoogduitsch vertaald
Uit familieberichten.
van Schevichaven

[Elsevier, Abraham]
ELSEVIER (Abraham), ged. te Rotterdam 27 Dec. 1654 als zoon van I s a a k
E l s e v i e r en A n n a W i l l e m s (v a n d e r M a s t ), was schepen te Rotterdam
in 1687, vroedschap van 1689-1706, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen
1690 en 1706 en burgemeester in 1697, 1698 en 1701. Bovendien bekleedde hij
verscheiden andere stedelijke ambten. Hij trouwde 11 Febr. 1680 te Hillegersberg
met A n t o n i a R o o s t e r m a n en werd begraven 21 April 1707 te Rotterdam in
de fransche kerk.
Wiersum

[Elten, Hendrik Dirk Kruseman van]
ELTEN (Hendrik Dirk K r u s e m a n v a n ), geb. te Alkmaar 14 Nov. 1829, overl. te
Parijs 12, begr. te Alkmaar 21 Juli 1904, zoon van D a n i ë l N i c o l a a s v.E., notaris,
en E l i s a b e t h F r e d e r i c a K r u s e m a n . Hij oefende zich 5 jaren lang in de
schilderkunst bij Cornelis Lieste, te Haarlem, daarna te Wolfheze en, na eene reis
door Duitschland, Zwitserland en Tyrol, te Brussel, waar hij ‘een hunnebed in de
provincie Drenthe’ voor de kunstzaal van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam schilderde,
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en vestigde zich in 1863 te Amsterdam, waar hij ter tentoonstelling van 1860 voor
een landschap reeds een gouden medaille verworven had. Door het groot aantal
schilders geen genoegzaam vooruitzicht ziende, vertrok hij in 1865 naar New-York,
waar de kunstliefhebberij pas ontstond, hij zijne medegebrachte stukken verkocht
en, dank zij zijn werk en karakter, in weerwil zijner doofheid, verdienden bijval vond
Een in Maart 1868 ter tentoonstelling te Utica ingezonden groot schilderstuk, een
gezicht in het Shawanguk-
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gebergte op een najaarsdag voorstellende, werd verkocht voor 3000 dollars. Meer
naam nog dan als schilder heeft v.E. als etser gemaakt; hij werkte steeds op
bestelling; zijn oeuvre bestaat uit een 70-tal, waaronder vele van kolossale grootte,
bosch- en riviergezichten in de Vereen. Staten en in Holland. Als lid der Nat.
Academie te N. York, daartoe in 1871 benoemd, en der Etsclub heeft hij werkelijken
invloed op de kunst in Noord-Amerika uitgeoefend. In 1870 bereisde hij Nederland,
België, Duitschland, Frankrijk en Engeland en ontving hij te Amsterdam en Rotterdam
veel eerbewijs. Op een zijner tochten naar het moederland huwde hij 9 Juli 1874
M a r g a r e t h a R u d o l p h a W e s t e r m a n H o l s t e y n , directrice der eerste
hoogere burgerschool voor meisjes te Amsterdam, die hem eene dochter heeft
geschonken, van wier hand een goed geschilderd portret haars vaders het museum
te Alkmaar siert. Van E. begiftigde deze instelling in 1892 met zijne etsen en
vermaakte er 2 schilderijen aan. Hij had in Juli 1897 Amerika verlaten en sedert te
Parijs gewoond.
Zie: H o f d i j k , Tafereelen in Arti et Amicitiae (Amst. 1862), 9; Elseviers Geïll.
Maandschrift III, 341, artikel door H.M. K r a b b é , met slecht portret (kleine betere
verschenen in 1904 in De Prins en Wereldkroniek); Meyers Konversations-Lexikon,
XVII (Leipzig 1880), 513: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 13;
Oud-Holland 1909, 117.
Bruinvis

[Elzevier, Jan Jacob]
ELZEVIER (Jan Jacob), ged. te Rotterdam 6 Mei 1746, overl. te Delfshaven 8 Dec.
1819, zoon van I s a a c A b r a h a m s z . E l z e v i e r en M a r i a v a n M e e l . In
1775 werd hij benoemd tot schepen en verder heeft hij tot 1787 allerlei stedelijke
ambten bekleed, o.a. was hij van 1779 tot 1787 vroedschapslid en in het laatste
jaar ook burgemeester. Het meest echter heeft hij van zich doen spreken als kolonel
van de schutterij. Als vurig patriot, zoo zelfs, dat hij een tamboer had ontslagen, die
het Wilhelmus had getrommeld, was hij zeer gehaat bij het volk en vooral in 1784
kwam het tot allerlei botsingen tusschen de burgerwacht van Elzevier en het
gepeupel. De bekende Kaat Mossel speelde bij al die opstootjes een groote rol.
Van 1780-1787 behoorde Elzevier tot de Maecenaten van het Bat. Gen., maar na
dien tijd speelt hij geen rol meer. Bij zijn benoeming tot burgemeester werd hij
bezongen door de dichters J.P h . H i l d e b r a n d en A.H. H a g e d o o r n . Een
afbeelding van hem inspireerde eveneens tot een lofdicht (Zie Ged. van J. V e r v e e r ,
J.P. v a n H e e I en J. K r a p Azn.); van hem bevindt zich in het Rott.
gemeentearchief o.a. een portret, teekening in kleuren z.n.o.j. en de kopergravure
naar D. Bruyninx, gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en de literatuur over de familie Elsevier bij P e t i t ,
Repertorium.
Moquette

[Emmen, Andreas]
EMMEN (Andreas), priester, kapelaan van het altaar van St. Joseph en Christoffel
en rector in de kerk van Oisterwijk, stichtte bij testament van 18 Sept. 1550 twee
beurzen voor studenten van omstreeks 14 jaar om tot hun 18e jaar in het fratershuis
te 's Hertogenbosch en daarna tot hun 24e jaar aan eene universiteit te verblijven.
Zie: v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III 187.
Aug. Sassen
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[Enens, Hermannus]
ENENS (Hermannus), ook G e r m a n n u s E., geboortig uit Groningen, studeerde
te Leuven en daarna te Orleans in de rechten. Hier was hij in 1559 en 1560 en
behoorde hij tot de officiarii der
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germaansche natie. Hij wordt waarschijnlijk bedoeld met den in 1559 als procurator
der natie genoemden H e r m a n n u s F r i s i u s . Als licentiaat in de beide rechten
teruggekeerd, werd hij secretaris voor de Ommelanden en woonde als zoodanig te
Groningen. Hij schijnt zich daar met opvoeding van jongelui te hebben
beziggehouden. In Febr. 1577 werd hij wegens injurie tegen den Raad van Groningen
uit de stad gebannen. Bij het verraad van 1580 behoorde hij tot de uitgewezenen.
Jaren heeft hij daarna te Emden vertoefd. Hij had lijf en goed voor de zaak van den
opstand veil. Abel Eppens noemt hem ‘een besunder patroen van den gemene
sake.’
Zie: De Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t (Werken Hist. Gen. III:
27-28) I, 49, 173, 333, 385 v.; II, 428, 729 v.; Groningsche Volksalmanak 1900,
65-68; 1910, 184.
van Kuyk

[Engbers, Lambertus]
ENGBERS (Lambertus), geb. te Oldenzaal 17 Mrt. 1772, overl. te Vasse 26 Aug.
1855. Na zijne studiën volbracht te hebben te Vreden (Munster) en Leuven werd
hij 18 Sept. 1796 te Mechelen priester gewijd.
Tot eerste standplaats werd hem aangewezen Tubbergen. Toen Vasse in Nov.
1803 van Tubbergen werd gescheiden, trad hij als deservitor en sinds 5 Mei 1804
als pastoor dezer nieuwe parochie op. In 1823 werd hij op verzoek van den
aartspriester H.A. Peese diens medehelper in het aartspriesterschap Twente. 10
Nov. 1829 werd hij door G. van Nooy, vice-superior der Holl-Zending, tot aartspriester
van Twente verheven. Toen in 1853 de bisschoppelijke hierarchie werd hersteld,
en de aartspriesterdommen werden opgeheven, benoemde paus Pius IX hem tot
buitengewoon geheim kamerheer (9 Mrt.) en werd hij door Mgr. Zwijsen aangesteld
tot deken van Almelo (7 Juni)
Met grooten ijver legde hij zich toe op het godsdienstonderwijs, zooals ook blijkt
uit zijne geschriften: Kort onderwijs voor Katholieke Kinderen (meer dan 25 maal
herdrukt, Almelo); Bijvoegsel voor Kinderen, die niet in den grooteren catechismus
leeren (Almelo); Aandacht tot God (Almelo, 11 maal herdrukt); Zondagsschool (den
Bosch); De Kerkplechtigheden verklaard (Almelo, 1ste uitg. 1822, thans 14de
herdruk).
Groot waren dikwijls de moeilijkheden, waarin hij zich gewikkeld zag wegens de
geestelijke en stoffelijke aangelegenheden, die hij te regelen had met de nuntiatuur
te Rome en met de nederlandsche regeering.
In 1852 stichtte hij een genootschap tot afschaffing van sterken drank onder
bescherming van den H. Michaël. Deze was de eerste vereeniging van dien aard
in ons land van Katholieke zijde ondernomen.
Zie: De Godsdienst Vriend LXXV, 221-226; LXXI, 315-318; Katholiek Mengelwerk
1823, 48; J. G e e r d i n k , Gesch. v. Twenthe 421-422; W. R ö r i n g , Kerkelijk en
Wereldlijk Twente 215; G. B r o m , De Nieuwe Kruistocht 11-13; Kerkelijk Nederland
1856, 1.
van der Heijden

[Engelbregt, Carel Adrianus]
ENGELBREGT (Carel Adrianus), directeur der R.H.B. te Utrecht, geb. te Breda 10
Juni 1816 en overl. in den Haag 17 Juli 1890. Hij studeerde te Leiden in de letteren
en promoveerde ald. 3 Juni 1842 op een Spec. litt. de Legibus Agrariis ante
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Gracchos. Achtereenvolgens werd hij benoemd tot conrector aan het
Nassau-Veluwsch gymnasium te Harderwijk (1842), rector te Doesburg (1849),
rector te Deventer (1859), hoogleeraar in de geschiedenis aan het Athenaeum
illustre te Amsterdam (1862), directeur der R.H.B. te Middelburg (1865) en directeur
der R.H.B. te
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Utrecht (1866); uit deze betrekking werd hij in 1885 eervol ontslagen. Zijn laatste
levensjaren sleet hij ‘in otio literario’, eerst te Hilversum, toen in den Haag.
Van zijn geschriften noemen we: Brieven uit Parijs, onder het pseudoniem
A d r i a a n (1848); Rudimenta Latina, in vereeniging met D. B u r g e r Jr. geschreven
(1855) en de redevoering, gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt
te Amsterdam: Over de methode van Niebühr in 't bewerken der Romeinsche
geschiedenis en over den invloed dien zijn voorbeeld op historisch gebied heeft
uitgeoefend (1862). Verder bewerkte E. een Latijnsch Woordenboek, naar het
Duitsch van K.E. G e o r g e s (1865; 4de dr. 1882) en schreef hij opstellen in De
Gids, o.a. over de Agrarische wetten bij de Romeinen; over Mirabeau; over de
kinderen van Ferdinand den Katholieke; Hoe Hendrik van Valois koning van Polen
werd en Sleeswijk-Holstein tegenover Denemarken. Voorts een aantal
boekbeoordeelingen in dat tijdschrift, waarvan Engelbregt in 1863 en 1864
mederedacteur was. De zooeven genoemde opstellen daarin zagen ook afzonderlijk
het licht.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h H e n r i c a M a r i a C o r n e l i a V e r s t e g e .
Zuidema

[Engelcke, Johan Christiaan]
ENGELCKE (Johan Christiaan), geb. te 's Gravenhage omstr. 1766, werd 14 Aug.
1783 te Leiden ingeschreven als stud. litt. en 1 Aug. 1791 benoemd als praeceptor
aan de latijnsche school te Middelburg onder Willem Kist. Als opvolger van J.P.
Fokker (I kol. 870) redigeerde hij tevens sinds 1793 de Middelburgsche Courant,
evenals deze in patriotschen geest, plaatste zich in die woelige dagen nogal op den
voorgrond en werd o.a. 10 Febr. 1795 in een burgervergadering gekozen tot lid van
het comité tot oprichting eener gewapende burgerwacht. Zonder toestemming van
curatoren vertrok hij tegen het einde van 1795 uit de stad en verzocht eerst toen
ontslag, begiftigd zijnde met den post van rentmeester der domeinen te Hooge- en
Lage Zwaluwe.
Zie: V o e g l e r , Gesch. van het Middelburgsch gymnasium (ald. 1894) 159-160,
A b r a h a m s , De Middelb. courant ('s Grav. 1898) 7 en K e s t e l o o , De
stadsrekeningen van Middelburg IX (ald. 1902) 132.
de Waard

[Engelen, Pieter]
ENGELEN (Pieter), zilversmid te Arnhem; vervaardigde in 1705 een zilveren
prijspenning bij het schijfschieten door de vrijwilligers te Arnhem, na het eindigen
van de geschillen in die stad, afgebeeld bij v. L o o n IV, 417.
van Kerkwijk

[Engels, Engelbert]
ENGELS (Engelbert) geb. te Antwerpen 3 Sept. 1690, Jezuïet 27 Sept. 1707, priester
21 Sept. 1720 gest. te 's Gravenhage 10 Nov. 1740. Hij was tusschen 1720-1733
in de Zuidelijke Nederlanden werkzaam als predikant en stond eenige jaren aan het
hoofd van het Jezuïetencollege te Mechelen. Van 1733-1740 nam hij te 's
Gravenhage de bediening waar van kapelaan bij het spaansche gezantschap. Van
den nuntius te Brussel, Gonzaga, verkreeg hij, bij de aanvaarding van dit ambt,
ampliatie van zijn jurisdictie. Deze jurisdictie bestond hierin, dat hij de pastoralia
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mocht toedienen niet enkel ‘aan de huisgenooten des spaanschen gezants maar
ook aan hen, die verbonden zijn aan gezegde kapel, al zouden zij niet vallen onder
het getal der huisgenooten des gezanten.’
Die vermeerdering van jurisdictie strekte zich dus over de stadgenooten uit,
volgens E., die in 1733, 39 kinderen tot de eerste H. Communie toeliet, er 4 doopte,
1 huwelijk sloot en aan 17 personen de laatste H. Sacramenten toediende.
Dat deze opvatting de ware was, is bestreden door P. Z w a r t in Bijdr. Bisd.
Haarlem XVIII,
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349 en verdedigd door H.J. A l l a r d in Studien XLXI, 224.
Zie: P.G. B o n g a e r t s , De St. Theresiakerk ('s Gravenhage 1866) 90.
Derks

[Engelsman, Jan Maertensz.]
ENGELSMAN (Jan Maertensz.) overl. te Alkmaar in April 1654. Deze te Hoorn
gevestigde glasschilder versierde met zijne kunst de glasramen, door de Staten van
Holland en de stad Alkmaar aan de herbouwde kapel te Egmond aan den Hoef,
ingewijd 1633, door Hoorn in 1636 aan de kerk te Schermerhoorn, door Alkmaar in
1640 aan de kerken te de Rijp, Wormerveer. Krommenie, Broek in Waterland en
Etershem, in 1641 en 43 aan die te Grootschermer en Avenhorn geschonken. In
1642 en 43 schilderde hij ook het groote glasraam in den zuiderkruisgevel der Groote
kerk te Alkm., waarvoor hem ƒ 2655:10: - beneven ƒ 36:10: - voor verteringskesten
werd betaald. Het toonde eene voorstelling van de vruchtelooze belegering der stad
door de Spanjaarden in 1573 en de wapens van de 24 leden der vroedschap.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 13; Oud- Holland 1909,
118.
Bruinvis

[Enklaar, Cornelis]
ENKLAAR (Cornelis) benoemd tot praeceptor aan de Apostolische school te
Nijmegen in 1794, rector in 1817, trad af in 1842 wegens verzwakking van het
gezicht, die later in blindheid overging. Behalve enkele losse stukjes schreef hij een
Korte Inhoud der bijbelgeschiedenis (2 st., 3de druk Zalt-Bommel 1841).
Verder gaf hij uit een grieksche en een latijnsche grammatica. Voor eerstgenoemde
werd hem door koning Willem I een gratificatie van ƒ 250 toegelegd.
van Schevichaven

[Enschedé, Mr. Adriaan Justus]
ENSCHEDÉ (Mr. Adriaan Justus), geb. te Haarlem 20 Juni 1829, zoon van
C h r i s t i a a n J u s t u s E. e n A d r i a n a M a r i a D a l e n , overl. aldaar 19 Maart
1896. Na den spoedigen dood van zijn vader bracht hij zijn jeugd goeddeels in
Frankrijk door; in 1842 teruggekeerd, bezocht hij het haarlemsche gymnasium; 30
Augustus 1848 werd hij te Leiden als student in de rechten ingeschreven. Den 3en
Juli 1852 promoveerde hij op proefschrift De Proculo Jurisconsulto. Daarna vestigde
hij zich te Haarlem, waar hij tot zijn dood is blijven wonen; hij trad in de firma en
beheerde voornamelijk de drukkerij, hoewel ook de lettergieterij zijn zorg had; als
lid der beroemde firma heeft hij het bedrijf in hoogen bloei weten te houden. Ook
daarbij gaf hij blijk van historischen zin door het oude lettermateriaal te ordenen en
te beschrijven; onder zijn leiding werd met de oude typen gedrukt het Spécimen de
caractères typographiques anciens qui se trouvent dans la collection typographique
de Joh. Enschedé et Fils, waarbij hij een historische toelichting schreef (Haarlem,
1867). Hij was toen reeds op ander gebied werkzaam. 25 Mrt. 1857 werd hij tot
archivaris der gemeente Haarlem benoemd, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed.
Als vrucht van deze werkzaamheid gaf hij den Inventaris van het archief der stad
Haarlem (Haarlem, 1866/7. 3 dln) uit; het was de eerste inventaris, die naar moderne
beginselen was bewerkt. Als archivaris heeft hij gewichtige rapporten aan het
gemeente-bestuur uitgebracht; ook vond hij in het archief de stof voor tal van
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historische publicatiën; te noemen zijn Der Stede Kuerboek van Haerlem, in 1878
met oude lettertypen gedrukt. Van groot gewicht is ook zijn werkzaamheid ten bate
der geschiedenis der Waalsche kerken; hij had zitting in de Commission d'histoire
des églises wallonnes en redigeerde voornamelijk haar in 1885 opgericht Bulletin,
waarin hij ook zeer veel bijdragen plaatste. Af-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

352
zonderlijk staat de publicatie van het Livre syno dal des églises wallonnes (La Haye,
1896), dat de acta tot 1685 bevat. Bovendien is Enschedé met Du Rieu de
organisator van de groote fichesverzameling van de Bibliothèque wallonne te Leiden,
voor de familiegeschiedenis van blijvend nut. In 1874 werd hem ook het beheer der
stadsbibliotheek opgedragen; het stedelijk museum had zijn voortdurende zorg; hij
was ook zelf een gelukkig verzamelaar van kunstwerken, prenten, penningen,
boeken enz.; tot de restauratie van de ruïne van Brederode en de St. Bavo gaf hij
den doorslag. Hij was 9 Juli 1857 gehuwd met F r a n c i n a A n t o i n e t t a
C o n r a d i n a K o e n e n , geb. te Amsterdam 26 September 1833.
Zie: de biographieën van Enschedé bij P e t i t , Repertorium, kol. 1248, vooral
Ch.M. D o z y in Levensb. Lett., 1897/8, 73 vlg.
Brugmans

[Enschut, Cornelis Adrianus van]
ENSCHUT (Cornelis Adrianus v a n ), geb. te Arnhem 21 Jan. 1778, overl. te Utrecht
2 Aug. 1835. Hij studeerde te Harderwijk, waar hij 15 Jan. 1797 als student werd
ingeschreven, in de rechten onder de Rhoer, Kemper en Seerp Gratama. Vooral
de laatste was op den veelbelovenden jongen man zeer gesteld. 26 Juni 1801
verkreeg hij den doctorstitel na verdediging eener dissertatie: de Imputatione (Hard.
1801). Reeds voor dien tijd was hij in aanmerking gekomen voor een professoraat
te Deventer en te Harderwijk; door Gratama werd hij als zijn opvolger te Harderwijk
aanbevolen. Na zijn promotie was hij eenigen tijd advocaat te Arnhem. Van zijn
voortgezette studiën gaf hij blijk door de uitgave van: Proeve ener apologie der
doodstraffen, door A n d r e a s L u d o l f J a c o b i , landsijndicus te Celle. Uit het
Hoogduitsch vertaald en met ene Voorrede en Aanmerkingen uitgegeven (Hard.
1802). De voorrede en aanmerkingen vormen een aanvulling tot het geschrift van
J a c o b i , van ongeveer gelijken omvang als dit zelf. In 1806 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in het natuur-, staats- en volkenrecht te Harderwijk, welk ambt hij
aanvaardde met een rede over het nut van de beoefening van het natuurrecht. In
1808 werd hij rector-magnificus. 16 Oct. 1815 werd hij tot professor te Groningen
en in 1822, als opvolger van de Rhoer, te Utrecht benoemd. Daar inaugureerde hij
22 Mrt. 1822 met eene: Oratio de humanae indolis cognitione, legum de criminibus
et condendarum et exsequendarum subsidio (afzonderlijk verschenen en in Annales
Acad. Rheno-Traj. 1821/22), waarin verschillende vragen van strafrechtspolitiek
behandeld werden. Als rectormagnificus hield hij in 1830 een: Aanspraak .... aan
de Utrechtsche Studenten- Kompagnie, vertrekkende naar Bergen-op- Zoom (Utr.
1830) (Pamflet Knuttel no. 26192), terwijl hij het rectoraat nederlegde met eene:
Oratio de natura imperii civilis formae, quam hodie constitutionalem vulgo appellant
(in Annales Acad. Rheno-Traj. 1830/31)
Van zijn hand verscheen een belangrijke rechtshistorische verhandeling over het
markenrecht, waarmede hij als advocaat in Gelderland had kennis gemaakt, onder
den titel: Over de bevoegdheid der markgenootschappen, om de markgronden door
afsluiting te bevrijden van het weiden van het vee uit de aangrenzende
buurschappen, overeenkomstig de thans bestaande wetten; met eene beoordeeling
dier wetten, naar de beginselen van het algemeene regt, de romeinsche en oude
vaderlandsche wetten (Gron. 1818), naar aanleiding van de artikelen 647 en 648
van den Code Civil.
Zie: Utrechtsche Studenten Almanak 1836, 102 v.v.; B o u m a n , Gesch. der Geld.
Hoogeschool, II, 536, 547 v.v.
van Kuyk
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[Ent, Cornelis]
ENT (Cornelis), een Nederlander geheeten - echter zonder dat uit te maken is, of
hij uit de Zuidelijke of uit de Noordelijke Nederlanden afkomstig was - was hoofdman
in spaanschen dienst bij den in 1571 op touw gezetten krijgstocht tegen de Turken.
Blijkens een brief d.d. 26 Mei van dat jaar was hij toen te Chur gelogeerd in de Wilde
Man en deed vandaar uit o.a. te Rapperswyl en Zurich moeite om een duizendtal
harnassen aan te koopen.
Zie: T r . S c h i e s z , Bullingers Korrespondenz mit den Graubündern III (Bazel
1906) 250.
van Schelven

[Eppens Tho Equart, Abel]
EPPENS THO EQUART (Abel), geb. omtrent Palmzondag (29 Maart) 1534 op
Bolhuis te Eekwerd (bij Loppersum), zoon van E p p o A e p k e n s en E t g i j n
E l l e m a of E l e m a , overl. waarschijnlijk in Oost-Friesland in of kort na 1590. Hij
genoot zijn eerste opleiding te Groningen, ook aan de beroemde St. Maartens-school
onder Praedinius. In 1555 ging hij ter voltooiing zijner studiën naar Leuven, daarna
in 1557 naar Keulen, in 1558 weer naar Groningen, eindelijk naar Wittenberg, waar
hij tot de leerlingen van Melanchthon behoorde. Na en waarschijnlijk wegens den
dood van dezen hervormer aanvaardde Eppens in Mei 1560 de terugreis naar zijn
vaderland. Hij vestigde zich op een boerderij te Enselens (bij Loppersum), maar
betrok eenige jaren later het ouderlijk huis Bolhuis. In Leuven had hij een hevigen
afkeer opgevat tegen het Katholieke geloof en de Katholieke kerk; maar hij kon toch
tot 1580 rustig in zijn huis blijven wonen. Na het verraad van Rennenberg evenwel,
toen de godsdienstvervolgingen ook in de Ommelanden begonnen, zag hij zich
genoodzaakt met vele anderen het land te ontruimen en naar Emden de wijk te
nemen. Daar was hij herhaaldelijk gedeputeerde der gebannen Ommelanders. In
April 1590 leefde hij nog; waarschijnlijk is hij kort daarna gestorven. Eppens was
gehuwd met F r o u k e L o u w e n s , die hem acht kinderen schonk.
In 1580 ‘tho Embden in onse ballingscap’ is Eppens begonnen zijn kroniek te
schrijven, waaraan hij sedert geregeld heeft gewerkt. Na een inleiding begint hij de
geschiedenis van Groningen en de Ommelanden te schrijven van 1537 af; sedert
1566, wanneer voor hem het ‘bellum sacrum’ begint, zet hij zijn kroniek onder een
eenigszins anderen titel voort; dit derde deel is dan weer in dertien boeken verdeeld.
Het loopt van 1566 tot in 1589; vooral na 1580 wordt het steeds uitvoeriger. Eppens'
beschrijving loopt ongeveer gelijktijdig met de beschreven gebeurtenissen; zij eindigt
vrij abrupt midden in 1589. Bij de samenstelling heeft Eppens voornamelijk zelf
beleefde of van ooggetuigen vernomen gebeurtenissen beschreven; slechts zelden
heeft hij andere bronnen gebruikt, b.v. Sleidanus, Ortelius, Rengers. Zeer veel
origineele stukken nam hij in den tekst op. Hij maakt den indruk van een kalm,
betrouwbaar man; in het algemeen is hij gematigd in zijn mededeelingen niet alleen,
maar ook in zijn oordeel, zoo tegenover de stad Groningen, den Ommelander adel,
zijn tijdgenooten in het algemeen. Alleen tegen de Katholieke kerk en vooral tegen
de Inquisitie is hij zeer fel gekant; ook wekken de Bourgondische juristen zijn toorn
op. Zijn stijl, schrift en spelling zijn zeer slordig; maar zijn mededeelingen zijn in het
algemeen zeer merkwaardig en zeer betrouwbaar; voor de geschiedenis van het
Noorden van ons land en van Oost-Friesland in de tweede helft der zestiende eeuw
is zijn kroniek van groote waarde.
Zie: De kroniek van Abel Eppens tho Equart,
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uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien door J.A. F e i t h e n H.
B r u g m a n s (Werken Hist. Gen. Derde Serie, no. 27 en 28 Amsterdam, 1911.
2dln.), met name de inleiding.
Brugmans

[Ermers, Archangelus a matre Dei]
ERMERS (Archangelus a m a t r e D e i ), een pater Carmeliet, geb. te Grave.
H a r t z h e i m in Bibl. colon. 365 roemt hem om zijn poëtische gaven. Zijn beste
werk is een gedicht: Compendiosa duarum Sororum Columbae et Claudiae ad
Sponsum in Jeruzalem perigrinatio.
C. de Boer

[Ernst, aartshertog van Oostenrijk]
ERNST, aartshertog v a n O o s t e n r i j k , tweede zoon van keizer M a x i m i l i a a n
II en M a r i a v a n S p a n j e , geb. te Weenen 15 Juni 1553, overl. te Brussel 21
Febr. 1595. Hij was tegelijk met zijn broeder Rudolf, den lateren Keizer, verschillende
jaren te Madrid geweest. In 1571 vertrok hij uit Spanje en werd tot gouverneur van
Opper- en Neder-Oostenrijk aangewezen, in welke waardigheid hij herhaaldelijk
met verzet der Protestanten te kampen had. Na den dood van zijn broeder,
aartshertog Karel van Stiermarken (1590), aanvaardde Ernst het bestuur over de
erflanden van diens zoon Ferdinand van Oostenrijk, den lateren keizer Ferdinand
II, nl. Stiermarken, Karinthië, Krain enz. Het stadhouderschap over Opper- en
Neder-Oostenrijk droeg Ernst terzelfder tijd over aan zijn broeder Matthias. In 1592
voerde hij het Christen-leger aan, dat de Turken, die een inval in Hongarije hadden
gedaan, zou bestrijden, maar dat door den vijand overvallen en verslagen werd.
Spoedig daarna nam Ernst het bestuur over de Nederlanden op zich.
Reeds in 1573 had men in Spanje erover gedacht, Ernst als landvoogd en
plaatsvervanger van den hertog van Alva in de Nederlanden te doen optreden en
hem te doen huwen met Isabella, dochter van Philips II. De koning, Granvelle en
Ruy Gomez de Silva, prins van Eboli, waren het plan gunstig gezind, maar na den
dood van Ruy Gomez, die de voornaamste voorstander was, sprong het af. Het
denkbeeld van een huwelijk van Ernst met Isabella werd in 1584 weer opgevat door
de keizerinmoeder, die gaarne eene verbintenis tusschen de Infante en een
oostenrijkschen prins tot stand zag komen, omdat daardoor de beide takken van
het habsburgsche huis verbonden zouden blijven en de mogelijkheid, dat door
huwelijk van Isabella met een vorst uit een ander huis de spaansche landen voor
Oostenrijk verloren gingen, werd uitgesloten. Reeds dikwijls was er sprake van
geweest, dat keizer Rudolf Isabella zou huwen, maar aangezien deze de zaak
steeds uitstelde, trachtte de keizerin-moeder te bewerken, dat Rudolf of zelf een
huwelijksaanzoek deed, of toestemde in het huwelijk van Ernst met Isabella. De
keizer koos het eerste, maar bleef talmen.
Een ander huwelijksplan werd in 1585 geopperd door de hoofden der katholieke
partij in Frankrijk, de Guises, Karel van Bourbon en Hendrik van Lotharingen, die
aan Ernst de hand van Maria Stuart, die toen gevangene van koningin Elisabeth
was, deden aanbieden. Girolamo Martelli aanvaardde tot dit doel een gezantschap
naar Oostenrijk, maar keizer Rudolf verklaarde zich tegen eene onderneming om
Maria te bevrijden en Ernst voegde zich naar diens meening. In 1592 werd nogmaals
bij den keizer aangedrongen op het nemen van een besluit ten opzichte van het
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aanvaarden der hand van Isabella, maar hij verlangde uitstel tot 1592,
niettegenstaande men hem wees op het gevaar, dat Frans van Lotharingen
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de echtgenoot der Infante zou worden. Rudolf bleef bedenkingen maken en verlangde
bij de Nederlanden, die als bruidschat beloofd waren, ook nog Milaan. Graaf
Khevenhiller, oostenrijksch gezant in Spanje, voor deze onderhandelingen
overgekomen, had in last bij blijvende besluiteloosheid van Rudolf de landvoogdij
in de Nederlanden, die na den dood van Alexander Farnese, hertog van Parma,
was vrijgekomen, aan Ernst aan te bieden. Het huwelijk met de spaansche prinses
en zelfs de opvolging op den spaanschen troon werd daarbij in uitzicht gesteld.
Ernst nam het aanbod aan, hoewel dit zijn broeder Rudolf niet aangenaam was
en werd Juni 1593 door Philips tot landvoogd benoemd. 17 Jan. 1594 kwam hij te
Luxemburg aan, waar hij door den tijdelijken gouverneur Pieter Ernst van Mansfeld
begroet werd, en 30 Jan. hield hij zijn intocht te Brussel, waar hij met schitterende
feesten verwelkomd werd en waar de graaf van Fuentes en de bisschop van Keulen
hem begroetten. Te Antwerpen werd (Juli 1594) een veertiendaagsch feest te zijner
eere gegeven. Een groot aantal edelen waren met Ernst medegekomen, maar terwijl
men het gerucht had verspreid, dat een belangrijke troepenmacht hem zou
vergezellen, had keizer Rudolf die niet willen zenden; ook bleken de gelden, waarover
men beschikte, niet voldoende om den oorlog met kracht te voeren. Van het begin
af stond hij niet op goeden voet met de Spanjaarden, die tot groot ongenoegen van
de nederlandsche edelen de voornaamste plaats in de regeeringscolleges innamen.
Toch was hij genoodzaakt den graaf van Fuentes, dien Philips naar de Nederlanden
had gezonden om den hertog van Parma te vervangen, grooten invloed toe te staan.
Niet minder viel rekening te houden met Estevan de Ibarra, die door den koning met
een onderzoek naar den financiëelen toestand der Nederlanden was belast, maar
die verder den aartshertog in het kiezen van zijne raadslieden en in alle belangrijke
zaken moest terzijde staan. Hij was door Philips tot secretaris van Ernst aangewezen
en moest volgens zijne lastgeving van 28 Sept. 1592 als 's konings wensch te kennen
geven, dat Ernst geheel naar de wenken uit Madrid zou regeeren. Volgens de
bedoelingen van Philips regeerden de beide genoemde personen feitelijk de
Nederlanden, waarover de nederlandsche edelen, zooals de graaf van Mansfeld
en de hertog van Aerschot zich ontevreden toonden. De laatste onttrok zich aan de
vergaderingen van den Raad van State, waarin Fuentes den boventoon voerde.
De aartshertog was echter met vredelievende denkbeelden in de Nederlanden
gekomen; hij was verdraagzaam gezind tegenover de Protestanten, wat hij als
regent in de landen van zijn neef Ferdinand had getoond en hij hoopte de
opstandelingen en den koning nader tot elkander te kunnen brengen. Tegen de
raadgevingen van Fuentes en diens medestanders deed hij door middel van twee
juristen, Otto Hartius en Hieronymus Comans, brieven (van 6 Mei) overhandigen
aan de Staten-Generaal te 's Gravenhage, waarin een verzoenende toon werd
aangeslagen. De Pacificatie van Gent zou als grondslag voor de verhouding tusschen
de Staten en Spanje dienen. De Staten zagen echter geen heil in onderhandelingen,
te meer daar geen concessie op godsdienstig of politiek gebied gedaan werd en
antwoordden in een geschrift, door Oldenbarnevelt opgesteld (27 Mei), waarin zij
tevens herinnerden aan de poging van Dr. Lopez om koningin Elisabeth te vergiftigen,
ondernomen op aanstoken
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van Fuentes en aan eene dergelijke poging, om prins Maurits om het leven te
brengen. Het is niet waarschijnlijk, dat Ernst aandeel heeft gehad aan
laatstgenoemden aanslag. Michiel Renichon, priester en schoolmeester uit de
omgeving van Namen, was door Berlaymont in den waan gebracht, dat de
aartshertog zijne onderneming begunstigde, maar waarschijnlijk heeft men dezen
van het plan onkundig gelaten. Renichon werd te Breda gevat en terechtgesteld (3
Juni 1594). Een tweede poging tot moord op prins Maurits, eveneens geëindigd
met den dood van den ondernemer, Pierre Du Four (17 Nov. 1594), is zeker geheel
buiten medeweten van Ernst geschied.
Bij het afspringen der onderhandelingen met de Staten diende de oorlog te worden
voortgezet, maar de middelen, om dit met kracht te doen, ontbraken. Vooreerst
geld. Door middel van zijn kamerheer Molard, later door den heer van Dietrichstein
en door zijn secretaris Westernach liet Ernst bij Philips klachten over geldgebrek
indienen, maar zonder gevolg. Een ernstige muiterij was onder de italiaansche en
spaansche troepen uitgebroken. Sichem en Aarschot werden door de muiters, die
door prins Maurits gesteund werden, bezet en Velasco trachtte tevergeefs hen uit
hunne versterkingen te verdrijven. De aartshertog was verplicht met hen te
onderhandelen en hun in Dec. Thienen, St. Amand, Diest e.a. plaatsen af te staan,
waar zij op kosten van het land en met ondersteuning in geld en levensmiddelen
uit Brussel zouden vertoeven tot de achterstallige soldij betaald was. Geen wonder,
dat de regeering van Ernst niet gelukkig was ten opzichte der ondernemingen op
het oorlogsterrein. Groningen, dat de aartshertog nog uit Weenen had aangespoord,
om den strijd vol te houden, had zich 24 Juli overgegeven. Eene onderneming ter
zee tegen de engelsche vloot, die te Rochester op den Theems lag, waartoe Philips
in het begin van 1594 had aangespoord, was in het geheel niet uitvoerbaar gebleken.
De regeering van Ernst heeft niet veel anders dan teleurstellingen opgeleverd. Zijn
eigen verwachtingen op den troon van Frankrijk en op de hand van Isabella van
Spanje waren niet verwezenlijkt. Nog in 1593 was hij als candidaat voor den troon
aan de fransche Staten-Generaal voorgesteld door den gezant van Philips II, Juan
Baptista de Taxis, maar de overgang van Hendrik van Navarre tot de katholieke
Kerk (25 Juli 1593) deed dezen het pleit winnen. De hertog van Mayenne kwam wel
in het voorjaar 1594 te Brussel, om onderhandelingen met den aartshertog te voeren,
maar zijne aanbiedingen bleken weinig betrouwbaar te zijn.
Tegen Kerstmis 1594 riep Ernst de Staten-Generaal te Brussel bijeen wegens de
klachten van de steden van Artois en Henegouwen, waar de spaansche soldaten,
die de nederlandsche grens tegen Frankrijk moesten verdedigen, op schandelijke
wijze plunderden en brandschatten. Koning Hendrik IV van Frankrijk, die gereed
stond den oorlog aan Spanje te verklaren en die reeds betrekkingen met de
Republiek en met Engeland had aangeknoopt, zond aan de steden der genoemde
gewesten brieven (27 Dec. 1594), waarin hij mededeelde, genoodzaakt te zijn een
inval in hun gebied te doen, tenzij zij wisten te bewerken, dat het spaansche krijgsvolk
de fransche grens verliet. De steden zonden hiervan bericht aan Ernst, die 1 Jan.
1595 eene vergadering van de Ridders van het Gulden Vlies, den Raad van State
en den Geheimen Raad
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over deze zaak hoorde. De hertog van Aarschot hield eene heftige rede tegen het
gedrag van het spaansche krijgsvolk, over de ongeregelde betaling der soldij en
verwaarloozing van de vestingen. Ernst voldeed aan den wensch der Staten, die
verlangden, dat zooveel mogelijk alles in het werk zou worden gesteld om den vrede
te behouden en schreef in dien geest naar Spanje, maar Hendrik IV ontving geen
voldoend antwoord op zijn schrijven en verklaarde den oorlog (17 Jan.). Ernst
overleed kort daarna aan de tering. Op zijn sterfbed had hij den graaf van Fuentes
tot zijn opvolger benoemd volgens den wensch van Philips. Hij is begraven in de
kerk van Sint Jacob te Brussel, maar vijf jaar later werd zijn stoffelijk overschot
overgebracht naar de Sint-Goedele-kerk, door toedoen van zijn broeder Albertus.
Zijn ziekelijke toestand en het geldgebrek, waarin hij voortdurend verkeerde, beletten
hem veel voor de Nederlanden te doen. Zijne bekwaamheden als regent waren niet
meer dan middelmatig; wel trachtte hij de belangen der Nederlanders zoo goed
mogelijk te behartigen. Hij was welwillend van aard, maar maakte zich vijanden door
zijne galante avonturen. Het beheer van zijne financiën liet vrijwat te wenschen over.
Hij stelde belang in de nederlandsche kunst en bezat eene belangrijke verzameling
schilderijen. Hij was ongehuwd.
Zie: Historia Belgica, sive commentarius rerum in Belgio gestarum sub tribus
ejusdem Gubernatoribus, Comite Mansfeldio, Archiduce Ernesto et Comite de
Fuentes, autore M i r t e o (M a r t . A n t . D e l r i o ) (Colon. 1611); v a n M e t e r e n ,
VI; B o r XXX, XXXI; H. G r o t i u s , Annales Lib. III, IV; B e n t i v o g l i o , Relazioni
(Colon. 1646); Lettres de Bongars trad. par l'a b b é d u B r i a n v i l l e (1695);
F r a n s C h r . K h e v e n h ü l l e r , Ferdinandeische Jahrbücher; d e T h o u , Histoire
Universelle (Bazel 1747) IX; G a c h a r d , Actes des Etats-Généraux de 1600 (Brux.
1849) en Correspondance de Philippe II, t. III; F r u i n 's Tien jaren uit den tachtigj.
oorlog; F.v. B e z o l d , Briefe des Pfalzgrafen Johann Kasimir (München 1882) II;
P. V i t i M a r i a n i , l' Archiduca Ernesto d' Austria e la Santa Sede (Roma 1898);
E. G o s s a r t , La domination espagnole dans les Pays-Bas (Brux. 1906); Bulletin
de la Commiss. d' Histoire 1e Sér., XIII, 85-147 en 3e S. XI, 314; S c h l i t t e r , Die
Werbung der Guizen bei Erzh. Ernst (Mitteil. des Instituts für oesterr. Geschichte
XXVI, 107-122); P h .v. I s a c k e r , Fuentes dans les Pays-Bas (Annales de la Soc.
d'émulation de Bruges IX, 205-236); G. B r o m , Archivalia in Italië I, II (Haag
1908-1911). Voor pamfletten zie de Catalogi van M u l l e r - T i e l e , v a n d e r
Wulp, Rogge, Petit. Knuttel.
Haak

[Erp, Carolus Joannes van]
ERP (Carolus Joannes v a n ), geb. te Leeuwarden, ald. overl. 3 Mrt. 1845. Hij
studeerde te 's Heerenberg en Amiens. Als subdiaken nog werd hij leeraar aan het
college te Katwijk 1 Oct. 1838. Hij werd priester gewijd 18 Aug. 1839, kapelaan te
Irnsum 1840, te Steggerda 1844. Hij gaf uit: Zoo zult gij bidden. Gebedenboek voor
R.K. uit het Hoogd. vertaald en doelmatig veranderd (Leeuw. 1841); Overdenkingen
van den H. Augustinus, uit het latijn vert., en na zijn dood uitgeg. door president
v a n V r e e (Leeuw. 1846). Hij was medewerker aan het tijdschrift De Katholiek.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XX, 200; Kerkelijk Nederland 1847, 112.
van der Heijden

[Essings, Jan]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

ESSINGS (Jan), overl. te Alkmaar in Mei 1645, vermoedelijk zoon van den in Sept.
1638

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

358
gestorven ‘meester’ D i r k E., schilderde in 1644 voor rekening der oude schutterij
een rot schutters. Zijne weduwe C a t h a r i n a M i a e r i ë kwam in 1653 met attestatie
uit 's Gravenhage te Alkmaar terug. Een broeder van Jan voer als koopman op
Guinea en Angola. Als zoon van mr. Dirk vinden wij nog genoemd D i r k E. schilder,
die 26 Mei 1624 ondertrouwde met G e e r t j e J a n s d ., van Amsterdam.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 14; Oud- Holland 1909, 118.
Bruinvis

[Estré, Jean Gérard Fréderic]
ESTRÉ (Jean Gérard Fréderic), privaatdocent te Amsterdam, waar hij 2 Jan. 1812
geb. werd en 14 Oct. 1846 overl. In de jaren zijner jeugd en jongelingschap had hij
met veel tegenspoed te kampen en werd hij gedrongen zich zelf een ‘pad door 't
kreupelhout te banen.’ Na in 1837 als gouverneur bij een familie nabij den Haag
den 2den onderwijzersrang behaald te hebben, gelukte het hem zich 't volgend jaar
als student aan de leidsche hoogeschool te doen inschrijven. Reeds in Maart 1839
Iegde hij hier summa cum laude het candidaatsexamen in de letteren af, werd toen
opnieuw huisonderwijzer, bij een familie in Amsterdam, en promoveerde 26 Mrt.
1844 tot Phil. theor. Mag. Lit. hum. Doctor op een Spec. lit., exhibens Horatianae
prosopographiae capita duo. Gepromoveerd, vestigde Estré zich als privaatdocent
te Amsterdam, waar hij weldra een groot aantal leerlingen ter opleiding voor de
academische studiën kreeg. Doch reeds op 34-jarigen leeftijd werd hij door een
zware ziekte uit het leven weggerukt.
Behalve zijn bovengenoemd proefschrift schreef E. nog: Over den geest en de
strekking van het Besluit aangaande het Lager Onderwijs v. 2 Jan. 1842 (1842) en
Historie van het Amsterdamsche Mirakel, voor hen die zelf willen onderzoeken en
oordeelen (1845). Bovendien gaf hij in 1843 en 44 met een paar vrienden het
tijdschrift De Referent uit. Een hs. Personae Horatianae is ter leidsche univ. bibl.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1846, II, 402-408, en vooral S. V i s s e r i n g ,
Herinneringen 1863, I, 1.
Zuidema

[Everardi, Nicolaus (1)]
EVERARDI (Nicolaus) (1), d e M i d d e l b u r g o , overl. te Mechelen 5 Aug. 1532,
beroemd rechtsgeleerde. Volgens sommigen geb. te Grijpskerke nabij Middelburg,
volgens anderen te Middelburg, schijnt het laatste het meest juist. Hij noemt zich
zelf steeds: de Middelburgo. Zijn vader was volgens sommigen schipper, terwijl
anderen hem een afstammeling maken van een oud adellijk geslacht. Zijn
geboortejaar was 1462 of 1463. Zijn vader heette E v e r t (E v e r a r d u s ), de naam
zijner moeder blijkt uit een lijkdicht, door zijn zoon Nicolaus Grudius vervaardigd,
en waarin wij lezen: ‘E v r a r d o patre, de G l y c e r a genitrice creatum Walchria
Nicoleon me tulit inter aquas.’
Hij studeerde te Leuven en verkreeg daar in 1493 den doctorstitel in de rechten.
Spoedig daarna trad hij op als officiaal van den bisschop van Kamerijk te Brussel
en werd deken van het kapittel van St. Guido te Anderlecht. Daarna huwde hij en
was eenigen tijd hoogleeraar in de rechten te Leuven. Dit laatste wordt door sommige
biografen ontkend; het reeds genoemde lijkdicht zegt: ‘Docta rudimentum dederat
Lovania legum Quae mihi, mox a me, quas docuit, didicit.’
In 1504 was hij rector der leuvensche universiteit. In 1505 werd hij raadsheer in
den Grooten Raad te Mechelen (‘hac prius urbe (d.i. Mechelen) Senator’), daarna
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Grooten Raad te Mechelen. Deze hoogste magistraatsfunctie vervulde hij tot zijn
dood.
Grooten roem als rechtsgeleerde verwierf hij door de uitgave van een boek onder
den titel: Clarissimi viri domini N i c o l a i E u e r a r d i d e M i d d e l b u r g o insignis
Louanien. Academie iuris utriusque Doctoris Ac illustrissimi et serenissimi
Hispaniarum Principis Caroli Archiducis Austrie ducis Burgundie Brabantie etc.
Consularis Presidis Hollandie Selandie et Phrisie ad magnificum et celeberrimum
virum dnm. Joannem le Sauuaige dominum de Scaubeke equitem auratum eiusdem
serenissimi Principis Cancellarium Topicorum seu de locis legalibus Liber (Lovanii
1516; in de 16e en 17e eeuw meermalen herdrukt, o.a. door de zorg van Dionysius
Gothofredus). Het geeft een ‘Preambula’, waarin twaalf algemeene beginselen van
interpretatie worden ontwikkeld en daarna eene behandeling van 100 (in latere
drukken uitgebreid tot 131) ‘loci’. Hij maakt daarbij een onderscheid tusschen
‘argumentum’ en ‘locus’. Onder het eerste verstaat hij: ‘ratio rei dubie de qua queritur
fide faciens’; daarentegen is een locus: ‘sedes argumenti ex quo veluti e sede
argumentum promitur.’ De behandeling van alle ‘loci’ is dezelfde. De ‘locus’ wordt
medegedeeld en daaruit het ‘argumentum’ afgeleid met opgave der teksten uit het
Corpus Juris en aanwijzing der grenzen waarbinnen het gebruik van het
‘argumentum’ geoorloofd te achten is. Een voorbeeld is de ‘locus de verisimili’,
waaruit een veelvuldig gebruikt en zeer nuttig argument geput wordt; in de eerste
plaats tot opsporing van den wil van den erflater. Als tekst wordt o.a. genoemd een
constitutie van Justinianus (1. 7 C. VI, 25). Veel aandacht wordt gewijd aan het
beroemde ‘argumentum a contrario’. De waarde van het boek is zeer verschillend
beoordeeld. Het onderwerp des schrijvers is uitermate moeilijk; het beroep op
algemeene rechtsspreuken bij de interpretatie, vooral waar het de casuïstisch
opgezette boeken van het Corpus Juris geldt, zeer gevaarlijk. V o n S a v i g n y
roemt het zeer en ziet er een merkwaardige poging in om, uitgaande van de oudheid,
de rechtswetenschap te zuiveren en op te wekken tot philosophisch denken. Had
hij navolgers gevonden, hij ware volgens von Savigny de stichter eener nieuwe
school geworden die eene weldadige tegenstelling had gevormd tot de richting der
Humanisten. Nu hij dezen niet vond, bleef zijn werk een alleenstaand verschijnsel.
Een vergelijking met de glossatoren valt in zijn voordeel uit. Dit oordeel is door
S t i n t z i n g verworpen, die in den opzet van het werk en in de wijze van behandeling
niet anders dan smakelooze scholastiek kan zien.
Een tweede belangrijke uitgave zijn de Consilia sive Responsa (Lov. 1554, herdrukt
Francof. 1594, Arenaci 1642) bevattende 247 adviezen. Deze zijn in den regel helder
en kort gesteld. Een voorbeeld van merkwaardige argumentatie vindt men in no.
25: ‘quia ordinata charitas incipit seipsa.’ De verzameling heeft groot gezag gehad.
Wanneer Hugo de Groot in 1620 zijn broeder Willem over rechtsstudie schrijft, raadt
hij hem in de eerste plaats aan ‘Everhardi tum locos communes tum consilia’ te
gebruiken. Ook Everard Bronchorst beroept zich op hem (zie diens: Diarium 163).
Een korte: Nomenclatura legum. Quibus praecipua Juris Civilis capita continentur,
aanvankelijk afzonderlijk verschenen, is uitgegeven achter G e o r g .
B r u c k s u l b e r g i i Memoriale Juridicum (Lugd. Bat. 1657 en 1676). G e o r g e
A d a m B r u n n e r bewerkte een Synopsis Locorum legalium N. E v e r a r d i a
Middel-
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b u r g o (Arenaci 1643). In de koninklijke bibliotheek in den Haag bevindt zich een
exemplaar der eerste folio-uitgave van de Topica met tal van handschriftelijke
aanteekeningen en een van de uitgave der Consilia van 1594 uit de bibliotheek van
den bekenden jurist Gos. van Steenler.
Uit zijn geschriften blijkt de groote belezenheid van Everardi. De verschillende
werken der glossatoren worden met de klassieke literatuur voordurend aangehaald,
vooral Cicero. In de ‘Preambula’ noemt de schrijver als zijn leermeesters te Leuven
A r n o l d u s d e B e k a en P e t r u s d e T h e n i s . In de ‘Prefatio’ wordt over het
- ten onrechte door sommigen in twijfel getrokken - professoraat te Leuven van den
schrijver iets medegedeeld. Uit verschillende plaatsen van de Topica blijkt, dat het
voor de studenten der leuvensche hoogeschool is geschreven. J o h a n n e s
M u n t e r i u s voegde er een uitvoerig register aan toe, opgedragen ‘omnibus Juris
studiosis.’ Everardi wordt geroemd om zijn buitengewoon geheugen; als magistraat
wordt hij als man van groote onpartijdigheid en eerlijkheid geprezen. Groot
vertrouwen stelde Karel V in hem. Met Erasmus stond hij in briefwisseling. Een brief
van Erasmus aan hem van 24 Dec. 1525 over het huwelijk van Luther wordt vermeld
door H. B r u g m a n s , Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia
('sGrav. 1895) 387.
De naam zijner vrouw wordt ons vermeld als E l i s a b e t h v a n B l i o u l of v a n
B l a d e l . Het lijkdicht van zijn zoon noemt haar: ‘Bladellae stirpus Elissa.’ Bij haar
was hij vader van een talrijk kroost. Als zonen zijn bekend: P i e t e r (geestelijke),
F r a n c i s c u s , E v e r a r d (president van den Grooten Raad te Mechelen),
N i c o l a a s G r u d i u s (overl. in 1571 als gezant te Venetië), A d r i a n u s (kanselier
van Gelderland) en de beroemde dichter J a n u s S e c u n d u s . Isabella van
Grijpskerke, hun dochter, volgt in dit deel.
Zijn portret is gegraveerd door Ph. Galle.
Zie: W.J.C. v a n H a s s e l t , Het geslacht der Nicolai, en de portretten van
Joannes Secundus, in De Gids, Mengelingen III (1839) 356 v.v.; P. B o s s c h a ,
Joannis Nicolaii Secundi Hagani Opera Omnia (Lugd. Bat. 1821) voorrede; F.C.
v o n S a v i g n y , Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter VI, 465 v.; R.
S t i n t z i n g , Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft I, 118 v., 145, 339,
525 v.; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII (1898) 309; J. d e
W a l , Collectanea (hs. leidsche univ. bibliotheek) VI, 51, 67v.; XI, 148v.; J.H. d e
S t o p p e l a a r , Inventaris v.h. oud archief der stad Middelburg (Midd. 1883) no.
1271, 1286 (over zijn zoon Franciscus).
van Kuyk

[Everardi, Nicolaus (2)]
EVERARDI (Nicolaus) (2), beroemd jurist, hoewel van veel minder beteekenis dan
de voorgaande, werd geb. te Amsterdam in 1495, en overl. te Ingolstadt 21 Juli
1570. Hij is door sommigen, o.a. door B o s s c h a in zijn hieronder genoemd werk,
vermeld als zoon van den voorgaande. Echter ten onrechte. Toch wordt hij vaak
met hem verward, en pleegt hij ter onderscheiding van hem te worden aangeduid
als N i c o l a u s E v e r a r d i II. Ook vindt men hem met de bijvoeging: v a n
A m s t e r d a m , ontleend aan zijn geboorteplaats. Viglius van Aytta noemt hem
‘Frisius’, eens ook ‘conterraneus meus.’ Beide juristen waren zeer bevriend, zij
waren te zamen raadsheer te Spiers en hadden nauwe betrekkingen tot Ingolstadt's
hoogeschool. Brieven van Viglius zijn uitgegeven door H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta I, 151; II A, 268, 295.
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Hij studeerde in Italië rechten en werd in 1529 hoogleeraar in het kanonieke recht
te Ingolstadt. In 1535 was hij rector der hoogeschool, maar verliet deze vóór den
afloop van zijn rectoraat om te Spiers een zetel te gaan innemen in het
Rijks-Kamergericht. Daar bleef hij tot 1542, toen hij naar Ingolstadt terugkeerde en
zijn lessen hervatte. In 1546 werd hij ten tweeden male rector der hoogeschool,
waarvan hij tot zijn dood een der sieraden was. Hij was de stamvader van een in
Duitschland beroemd juristengeslacht, gevormd in Italië, met name te Bologna. Te
Ingolstadt waren als hoogleeraar met en na hem werkzaam zijn zonen N i c o l a u s
E v e r a r d i III (Junior) en G e o r g e E v e r a r d i . Ook hun broeder C a s p a r
E v e r a r d i maakte naam als rechtsgeleerde. De eerstgenoemde had vier zoons,
die de voetstappen van hunnen vader drukten (Zie over dezen: P r a n t l , Geschichte
der Ludwig-Maximilians- Universität (München 1872) en Allgemeine Deutsche Biogr.
VI in voce Everardi.)
Nicolaus Everardi II wordt geroemd als geleerd jurist en uitstekend docent. Van
zijn hand zijn nog twee geschriften bekend. Vooreerst een zeer uitgebreid, op de
koninklijke bibliotheek in den Haag aanwezig, werk onder den titel: De Testibus et
de fide instrumentorum Tractatus amplissimi Omnibus Jurium Studiosis, Candidatis,
Advocatis, Procuratoribus, Judicibus, adeoque omnibus foro inservientibus
incredibilem lucem allaturi. Opus ex Manuscripto Exemplari ....nunc primum erutum
.... studio et opera J u s t i Z i n z e r l i n g i Thuringi J.V.D. (Francof. 1688). Verder
een korte: Ordo studii juris civilis D. N i c o l a i E v e r a r d i , Amsterodami, ad D.
Michaëlem Gillis Caes. Maiest. Secretarium, gedrukt achter G. B r u c k s u l b e r g i i
Memoriale Juridicum (Lugd. Bat. 1657 en 1676). Door verschillende biografen wordt
aan hem toegeschreven een mij onbekend: Lampas sive fax iuris iudiciarii (Francof.
1611). Het wordt genoemd door de W a l en M u t h e r . De laatste deelt mede, dat
de schrijver genoemd wordt E v e r a r d u s a M i d d e l b u r g o , president van den
Grooten Raad van Mechelen en hoogleeraar te Ingolstadt. Dit is een verwarring
tusschen beide gelijknamige juristen; met het oog op de bekendheid met de practijk
van het Rijks-Kamergericht, die het boek verraadt, wordt echter de tweede als
schrijver beschouwd. V o n S a v i g n y deelt mede, dat onze E v e r a r d i overleed
zonder geschriften na te laten.
Zie: M u t h e r , Zur Geschichte der Rechtswissenschaft und der Univ. in
Deutschland (Jena 1876) 111; F.C. v o n S a v i g n y , Geschichte des Röm. Rechts
im Mittelalter VI, 465; P. B o s s c h a , Jo. Nic. Sec. Hag. Opera Omnia (Lugd. Bat.
1821) IX; J. d e W a l , Collectanea (hs. univ. bibliotheek te Leiden) XI, 244-8.
van Kuyk

[Everardi, Thomas]
EVERARDI (Thomas), waarschijnlijk naar zijne geboorteplaats genoemd: v a n
D o r d r e c h t , gest. 1497; dominicaan. Hij nam te Utrecht het ordekleed aan,
doctoreerde in de theologie, werd in 1475 raadslid der universiteit te Leuven, was
in 1490 prior te Utrecht, toen hij in het kapittel te Valenciennes tot zesden
vicarius-generaal der Hollandsche Congregatie werd gekozen. Hij bestuurde deze
Congregatie tot 1493 en werd als bevorderaar der observantie op de doodenlijst
van 1497 bijzonder vermeld. In 1484 werd hij benoemd tot inquisiteur voor het
bisdom Utrecht, en in 1490 in dit ambt bevestigd.
Zie: S e g u i e r , Laurea Belgica Ord. Praed. (Tornaci 1659) 27; H o o g l a n d , De
Dominicanen
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te Utrecht in Archief Aartsb. Utrecht IX, 179 en 183; P. F r e d e r i c q , Corpus Inquis.
Neerl. III, 140 en 150.
G.A. Meijer

[Everdingen, Allart van]
EVERDINGEN (Allart v a n ), geb. te Alkmaar 1621 (ged. 18 Juni), overl. te
Amsterdam 1675 (begr. 8 Nov.), zoon van P i e t e r v.E., notaris en procureur, overl.
Dec. 1662, en diens tweede vrouw A e f j e C l a e s d ., overl. Dec. 1640, ‘gesworen
vroedvrouw’ zijnde. Allart oefende zich in de schilderkunst bij Roeland Saverij te
Utrecht en Pieter Molijn te Haarlem, vestigde zich in 1645 in laatstgenoemde stad
en trad daar 13 Oct. in het gild. Zijne reis naar het Noorden, welke hem ten gevolge
van een schipbreuk in Zweden had gebracht en daar in de jaren 1640-44 doen
vertoeven, was toen reeds geschied. De noorsche natuur met hare rotsen, bosschen
en watervallen bood hem gewilde stof voor zijne kunst, zeestormen en onweersbuien
vielen ook in zijn smaak, waarom hij wel de noordsche Salvator Rosa is genoemd,
maar ook liefelijker landschappen ontbreken van hem niet. De voornaamste musea
van Europa kunnen op zijn voortreffelijk werk, dat steeds duur betaald wordt, bogen.
In Södermanland maakte hij ook eene schilderij van de in 1627 te Julitabroeck door
vrijheer Melchior Wurmbrandt opgerichte en door Lodewijk de Geer in de
amsterdamsche burgemeestersfamilie Trip vererfde kanongieterij; in 1890 is dit stuk
aan het behang in het zuiderpand der Trippenhuizen ontnomen, omlijst en in 's Rijks
Museum overgebracht. Houbraken betreurt het, dat v.E. te groote schilderijen leverde,
die niet begeerd werden, toen de geschilderde behangsels mode werden. Zijne
teekeningen en etsen zijn uitmuntend en gezocht; van de laatsten bestaan 57 tot
verluchting der fabels van Reintje de Vos (nog in 1843 te Londen herdrukt), 2 in de
manier van zwarte kunst en 107 landschapijes, wellicht tafereelen in Smäland en
eenige kennelijk in de omstreken van Spa. v.E. huwde 21 Febr. 1645, toen nog te
Alkmaar wonende, te Haarlem met J a n n e t j e C o r n e l i s d . B r o u w e r , die hem
2 dochters en 3 zonen (waarvan zich volgens Houbraken 2 tot de kunst begaven)
schonk. Zij overleed te Amsterdam, werwaarts het gezin omstreeks 1651 verhuisd
was, in November 1708 en werd den 21 te Alkmaar begraven. v.E.'s belangrijke
kunstverzameling werd ten deele in 1676, ten deele in 1709 verkocht. Zijn portret,
door Jac. Houbraken gegraveerd, komt voor in deel II van De groote schouburgh;
daarna zijn gevolgd die bij Descamps, Immerzeel, Drugulin en Granberg en nog
een grooter 4o. houtsnede door C.A.
Een door J. Stolker naar een door Caesar van Everdingen geschilderd portret
van hem is in het prentenkabinet te Weimar.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken; K r a m m ; v.d. W i l l i g e n , Les artistes
de Harlem (Harl. et la Haye 1870) 126; D r u g u l i n , Allart van Everdingen (Leipzig
1873); B r u i n v i s in Oud-Holland 1899, 216, 1903, 56; d e z ., Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar (1905) 14; G r a n b e r g , Allart van Everdingen (Stockholm
1902).
Bruinvis

[Everdingen, Caesar Bovetus van]
EVERDINGEN (Caesar B o v e t u s v a n ), dus genoemd naar zijn oom mr. C.B.,
een haagsch rechtsgeleerde, die 27 Jan. 1608 te Alkmaar ondertrouwde met
J o s i n a K o e m a n s dr., 23 Dec. van dat jaar poorter van deze stad en 11 Jan.
1610 begraven werd. Hij was ouder broeder van den voorg., te Alkmaar geboren
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in 1656, de 2 laatste jaren als deken van het gilde, te Haarlem, later weder te
Alkmaar. Hij was een uitstekend portret- en figuurschilder, met een levendig coloriet.
Te Alkmaar is veel van zijne kunst te vinden: op de deuren van het orgel der Groote
kerk schilderde hij 1643/4 de zegepraal van Saul na het verslaan van Goliath door
David, waarvoor hij ƒ 2000 bedongen had en nog ƒ 150 tot eene vereering genoot;
in het Stedelijk Museum bevinden zich 7 zijner werken, waaronder 2 groote
schutterstukken van 1659, een afbeeldsel van Wollebrandt Geleynsz. de Jong ten
voeten uit van 1674 en een zelfportret. Het provenhuis van Helena van Oosthoorn
bezit eenige portretten der familie v.E., dat van Johan van Nordingen portretten van
diens geslacht, het burgerweeshuis een enkel portret. Voorts is werk van v.E.
aanwezig in de Oranjezaal en het Mauritshuis te 's Gravenhage, in 's Rijks Museum
te Amsterdam en in Rijnlandshuis te Leiden. C.v.E. is in 1646 (ondertrouw 18 Nov.)
gehuwd met H e l e n a v a n O o s t h o o r n . Zijn echt bleef kinderloos. Helena
hertrouwde in 1679 (ondertrouw 26 Maart) met P i e t e r G e r r i t s z . L a n g , schout
van Bergen, maar niet tot haar geluk. Daarvan getuigt haar testament van 16 Nov.
1680, waarbij zij haar vermogen bestemt tot opleiding van 2 of 3 jongelieden van
haren of van haar eersten mans bloede tot gereformeerde predikanten (reeds 5
Nov. 1655 had zij met v.E. geld voor de studie van een arm student bestemd). Van
zoodanig fonds, hoezeer gehandhaafd bij haar laatste testament van 26 April 1694,
is niets bekend; zij stichtte toen tevens een provenhuis voor 1 of 2 bejaarde vrouwen,
dat nog bestaat en 3 vrouwen tot woning strekt. Zij werd 25 Juni 1694 bij haar eersten
man begraven.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n Aanhangsel (Haarl. 1840), 150; v.d.
W i l l i g e n , Les artistes de Harlem (Harl. et la Haye 1870) 126; Obreen's Archief
I, 141; B r u i n v i s in de Nederl. Kunstbode van ten Brink, 2en jaarg. (1880), 98;
d e z ., in Oud- Holland 1899, 216; 1903, 56; 1909, 118; d e z ., Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar (1905) 15.
Bruinvis

[Everdingen, Cornelis van]
EVERDINGEN (Cornelis v a n ), geb. te Haarlem 1646 (gedoopt 16 Febr.), oudste
zoon van Allart (kol. 362) schreef een treurspel, getiteld Slach in Vlaenderen:
Spaenjens treurspel, in 1670 te Utrecht verschenen, op den titel versierd met eene
ets, vermits Houbraken meldt dat hij zich meer of min met kunst bezig hield,
waarschijnlijk van zijne hand, den slag van Nieuwpoort voorstellende. In het
voorbericht zegt hij in zijne jongheid gedreven te zijn geweest door het verlangen
om Oranje een tijd lang in de wapenen te dienen. In 1684 als schilder in de
Kalverstraat te Amsterdam wonende, trouwde hij 16 Juni met M a r g r i e t a V i s ,
te Enkhuizen, weduwe van I s b r a n d t B o t t e r k o o p e r aldaar.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem (Harl. et la Haye 1870) 129; OudHolland 1899, 220.
Bruinvis

[Everdingen, Jan van]
EVERDINGEN (Jan v a n ), wordt door Houbraken de jongste der 3 broeders, zonen
van Pieter v.E. genoemd. Maar aangezien na Allart nog eene dochter in 1623, geen
zoon werd gedoopt en Jan reeds in 1639 notaris en in 1641 procureur werd, houden
wij hem voor den oudsten der broeders (wellicht was nog ouder C o r n e l i s , die in
1623 ziek lag aan boord van het jacht ‘Tholen,’ waarop hij als onderbarbier diende),
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hetzij dan van Pieters tweede vrouw, hetzij van zijne eerste M a r g a r e t h a
B u e k e n t o p , overl. in Sept. 1614 geboren. Jan schilderde voor zijn genoegen
stil-
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levens en trad 8 Oct. 1644 in het alkmaarsche schildersgild. Hij huwde in Aug. 1642
met M a r i t j e , dochter van D i r c k J a n s z . C o u s e m a k e r , won bij haar 5
kinderen en overleed in December 1656. Zijne weduwe hertrouwde 13 Oct. 1658
met L a u r e n s v a n O o s t h o o r n , alsmede notaris-procureur en lid van het
schildersgild (hij wordt leerling van Cesar v.E. genoemd) en, als zijne zuster
H e l e n a , stichter van een provenhuis, overl. in November 1680, zijne kinderen uit
zijne beide volgende huwelijken overleefd hebbende.
Zie: Oud-Holland 1899, 220, 221.
Bruinvis

[Everdingen, Pieter van]
EVERDINGEN (Pieter v a n ), tweede, te Amsterdam geb., zoon van Allart (kol. 362),
schilderde en teekende. Op de veiling van P. Loquet te Amsterdam 1783 kwam
eene schilderij voor, dat ƒ 50 opbracht, een paar drinkende en rookende boeren
voor een buitenhuis, waaruit een boerinnetje over de onderdeur ziet, voorstellende,
en de catalogus der veiling van J. de Bosch aldaar, 1785, noemt van hem 2
teekeningen, een landen watergezicht en een woelend water; een dergelijke
teekening van kleine afmeting bezit ook het alkmaarsche museum. Na zijns vaders
dood bij zijne moeder inwonende, verslofte hij de zaak en eigende hij zich geld toe,
hem door Jacob Trip verstrekt om schilderijen in het Heerenlogement te koopen.
Hij schijnt toen zijne toevlucht gezocht te hebben bij zijne kinderlooze tante te
Alkmaar en zich ook daar misdragen te hebben. Burgemeesteren achtten zijne
inwoning schadelijk en gelastten hem 1 Dec. 1682 ƒ 25 boete voor de armen te
betalen en vóór 's middags 12 uren van den volgenden dag de stad te verlaten, op
poene van gijzeling en betaling der kosten van sluiten en ontsluiten. Hij voldeed de
boete en vertrok. In het graf van H e l e n a v a n O o s t h o o r n zijn begraven 22
Oct. 1721 A a l t j e C o r n e l i s v a n D e l f t , 5 Nov. 1727 C a t h a r i n a , 6 Juni
1736 S a r a en 20 Jan. 1739 P i e t e r . De eerste houden wij voor de vrouw, de
tweede en derde voor dochters van den laatsten.
Zie: K r a m m , De levens en werken; Oud-Holland 1899, 220; 1903, 60;
B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 16.
Bruinvis

[Eversdijk, geslacht]
EVERSDIJK (geslacht), gevestigd voornamelijk in Zuid-Beveland, draagt den naam
naar de ambachtsheerlijkheid Eversdijk. Met eenige zekerheid valt als eerste slechts
te noemen: D i g n u s C o r n e l i s s e (E.), baljuw van Hoedekenskerke, gest. 30
Dec. 1553, gehuwd met de dochter van W i l l e m , bastaard v a n H e e n v l i e t , nl.
G e e r t r u i d a , gest. 15 Juni 1549. Kinderen waren: 1. F r a n ç o i s D i g n u s s e
o

of F r a n ç o i s D i g n u s z . E., getrouwd 1 . 31 Juli 1558 met S u s a n n a
J a c o b s e , waaruit J a c o b (1559), D i g n e k e n (1561), F r a n c y n k e n (1563)
o

en W i l l e m E. (1564), 2 . 13 Sept. 1569 met M a a y k e n M a e r t e n s , waaruit
M a y k e n (1570), C o r n e l i s (1571), J a c o b (1573), S u s a n n a (1574), David
(kol. 368) J o s y n a (1577), Jacob (kol. 368), B a l d i j n k e n (1582) en J o s y n a
o

E. (1583) en 3 . 6 Jan. 1585 met de weduwe van burgemeester Hugo Goeree nl.
C o r n e l i a C o r n e l i s d r . S m a l l e g a n g e ,waaruitCornelis(kol.366),W i l l e m
(1588), Mattheus (kol. 369), W i l l e m (1591) (verg. kol. 369) en G e e r a e r t (1593);
François D. werd bij de vernieuwing der wet door den rentmeester Bewesterschelde
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op 23 Sept. 1574 schepen te Goes tot 1577 en ouderman 10 Juni 1579, is er
begraven 16 Mrt. 1594. 2. W i l l e m D i g n u s s e of W i l l e m D i g n u s z . E., huwde
Corne-
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l i a , dochter van den secretaris J a n C o r n e l i s z . V a l c k e (gest. 28 Sept. 1570)
en zuster van den lateren tresorier Jacob, hertrouwde met M a r i a C o r n e l i s d r .
S m a l l e g a n g e . Vermoedelijk waren zij katholiek gebleven. Hij was schepen te
Goes in 1571, 72 en 73 en is er begraven 1 Oct. 1596, zijn vrouw 21 Jan. 1605;
hunne kinderen waren Cornelis (1) (kol. 365), G e e r t r u i d (getrouwd met Mattheus
Cornelisz. Smallegange), M a r i a (9 Juni 1607 met T o b i a s W i l l e m s z .
C l a e s s e n ) en F r a n ç o i s E., geb. 1582, gehuwd te Goes 9 Mei 1612 met
T a n n e k e n L a u r e y s , stierf zonder kinderen.
de Waard

[Eversdijk, Mr. Adriaan (1)]
EVERSDIJK (Mr. Adriaan) (1), ged. te Goes 20 Aug. 1656, gest. aldaar 25 Nov.
1723, zoon van Mattheus (2) (kol. 369) en Johanna van Wissekerke, is wel identiek
met zijn naamgenoot, die werd ingeschreven te Utrecht in 1678 en te Leiden als
stud. iur. op 21 Oct. 1680. Eerst gehuwd met C h a r l o t t e H a p p a e r t (begraven
24 Jan. 1684), hertrouwde hij 12 Dec. 1684 te Veere met C a t h a r i n a S o m e r .
Hij komt als schepen te Goes voor 1681-82, 84-85-86, 87-88 en 90-92, maar
schaarde zich in 1692, bij de goesche twisten aan de zijde van zijn oom Mattheus
(3) tegenover Willem III, zoodat ook hij slachtoffer werd der catastrophe en eerst
weer schepen werd 1702-4, 1705-7, 1708-11 en 1711 tot zijn ontslag op 13 Mei
1712, nadien burgemeester 24 Juni 1712-14, 15-17, 18-20 en 21-22, pensionaris
honorair 1714-15, 17-18, 20-21, 23-24. Uit zijn huwelijk sproten Mattheus (4) (kol.
371) en C a t h a r i n a , ged. te Goes 9 Febr. 1689, geh. 1 Dec. 1706 met Nicolaas
E., zie kol. 371.
de Waard

[Eversdijk, Adriaan (2)]
EVERSDIJK (Adriaan) (2), ged. te Goes 4 Aug. 1684, begr. aldaar 8 Dec. 1719,
zoon van Cornelis (4) (kol. 367) en Adriana van Tradt, misschien identiek met zijn
naamgenoot, die te Leiden 22 Sept. 1700 als stud. litt. of 25 Sept. 1706 als stud.
iur. is ingeschreven, was commissaris van het landrecht te Goes 1714-15, 16-17
en 19-20. Een te Franeker geboren naamgenoot huwde omstr. 1699 M a g d a l e n a
M a s u e r en als controleur van de commiezen van den staat wegens Zeeland te
Lillo, 16 Febr. 1719 te Liefkenshoek met C a t h a l i n a E y e n s , wed. van J o h s .
R u i g h a v e r . Uit zijn eerste huwelijk is 7 Apr. 1702 te Goes gedoopt F r a n ç o i s
E., luit.-kolonel, groot-majoor, geh. omstr. 1730 met J o h a n n a v a n d e
C a s t e e l e en gest. te Yzendijke 12 Febr. 1760.
de Waard

[Eversdijk, Cornelis Wz. (1)]
EVERSDIJK (Cornelis) Wz. (1), geb. te Goes ± 1580, oudste zoon van W i l l e m
D i g n u s z . E. en M a r i a S m a l l e g a n g e (zie kol. 364-65), werd 10 Aug. 1613
te Goes lid der confrérie ‘Le noble arquebuse’ en ondertr. er 17 Oct. 1615 met
F r a n c y n t j e Z a g a r u s , j.d. van Goes. Mei 1619 reisde hij naar Antwerpen,
verliet Goes in 1631, (verg. art. van zijn zoon Willem kol. 372), maar deed er weer
in 1635 op den zolder van zijne woning eene vergaderplaats inrichten voor zijne
katholieke geloofsgenooten, welk huis in 1644 ten dienste der gemeente werd
afgestaan. Ten huize zijner erfgenamen (behalve genoemde zoon werd nog een
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J a c o b E. in 1652 lands- en in 1664 stadspastor) en die van J a n B o o m , werd
13 Juli 1652 door de goesche magistraat onderzoek gedaan op wat wijze die dienst
daar werd uitgeoefend en gelast alles binnen acht dagen te vernietigen. E. was een
goed schilder, vooral in het geschiedkundige; doelenstukken van hem (1616) zijn
in het museum Boymans te Rotterdam.
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Zie: P i c c a r d , Bizonderh. uit de gesch. der stad Goes, 178, 187; Obreen's Archief
VII (1888-90) 168, 70, 72, 77-81.
de Waard

[Eversdijk, Cornelis Fz. (2)]
EVERSDIJK (Cornelis) Fz. (2), geb. te Goes 20 Mei 1586, gest. te Middelburg 19
Dec. 1666, oudste zoon van F r a n ç o i s D z . E. (zie kol. 364) en diens derde vrouw
C o r n e l i a S m a l l e g a n g e (hertr. 5 Oct. 1596 met den schepen J a n
C l a e s s e n of J a n C l a e s z . B a c k e r , stadsrentmeester 1589-90, schepen
1591-93, 94-96, 97-99, 1600-2, 1603-5, 6-8, 9-11, 12-14, 16-18) was in 1599 leerling
van den middelburgschen rekenmeester Jan Coutereels (I kol. 644). Hij ondertrouwde
te Goes 19 Mei 1607 (getr. 26 d.a.v.) met T a n n e k e n A d r i a e n s d r . M a n n e e
of M a n é e (A d r i a a n C o r n e l i s z . M. stadsrentmeester 28 Dec. 1595, ouderman
30 Mei 1599, 1 Juni 1603; C o r n e l i s A d r i a a n s z . M. schepen 24 Juni 1612-14,
18-20, 21-23) en werd zelf stadsrentmeester 26 Dec. 1609, 1612, 1615 en 1619,
commissaris van het landrecht 1618-19, weesheer in Dec. 1622, 25-26, 28-30,
32-34 en schepen 24 Juni 1616-18, 20-22, 23-25, 26-28, 30-32 en 34-35. Evenals
zijn stiefvader (burgemeester 27 Dec. 1618, 20-21-22, 23-24) op 2 Nov. 1625 (hij
stierf 24 Oct. 1629), werd E. 15 Mrt. 1635 vanwege Goes afgevaardigd ter
rekenkamer van Zeeland, eene functie, die hij tot zijn dood bekleedde. Zijn door zijn
neef Willem (kol. 372) geschilderd portret, later gegraveerd door Houbraken, is in
het Rijksmuseum; met zijne andere collega's ter rekenkamer komt hij ook voor op
eene teekening van 1647 (Zelandia ill. 3e verv. Midd. 1902, 16). Hij is begraven te
Goes 27 Dec. 1666, zijn vrouw 27 Jan. 1672. Uit zijn huwelijk sproten: C o r n e l i a
E. (geb. 1608, geh. in 1629 met N i c o l a a s L a G r a p p e ), M a r i a E. (ged. 27
Jan. 1610, ondertrouwd 25 Febr. 1635 met D i g n u s K e e t e l a a r en daarna 6
Jan. 1656 met G e r a r d G i l l e s s e S a b b i n g e ), F r a n ç o i s E. (geb. in 1613,
verg. den naamgenoot bij Mattheus (1)), A d r i a n a E. (geb. 1618, getr. in 1664 met
den zierikzeeschen baljuw I m a n V i e r l i n g ) en Cornelis (3) die volgt. Volgens
d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 396, was E. in correspondentie met
‘allen’, die de wis-, landmeet-, meet- en sterrekunde beoefenden en berustten vele
zijner papieren destijds nog bij E.'s afstammelingen. Gedrukt zijn: Tractaat van de
wijnroeden (Midd. 1613, herdr. 1618); een Lijst van de grootte van Zeeland, getrokken
uit 's lands rekeningen van den 100en penning over 1641 en daarbij alle polders
sinds dien tot 1643 ingedijkt in B o x h o r n 's Cronyk I (Midd. 1644) 80-91;
Pachttafelen (Midd. 1649, herdr. Goes 1668); Tafelen van interest (Midd. 1652,
herdr. 1663 met Appendix) en Tafelen van de wannematen (Midd. 1655), waarin
hij ook een nagenoeg gereed Tractaat van de geheele handelinge der wijnroede
beloofde. Daar hij in de school van Coutereels alle vraagstukken van diens
rekenkunde had uitgewerkt en de uitgave van 1645 vol fouten was, belastte E. zich
op verzoek van den schoonzoon van den oorspronkelijken uitgever Simon Moulert,
Jacques Fierens met de correctie van J. C o u t e r e e l s ' Dubbele groote arithmetica
(Midd. 1658), terwijl M a t t h e u s v a n N i s p e n E.'s Tractaatje van de landmaten
opnam in zijn Beknopte landmeetkonst (Dordr. 1662). Zelf gaf E. nog uit een
Pasteboek van den broode (Midd. 1663).
Zie voorts: B i e r e n s d e H a a n , Bibliogr. holl. etc. (Rome 1883) 86; d e z .,
Bouwstoffen XXIII (Amst. 1884) 10, 29-32; Zelandia illustr.
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I (Midd. 1879) 128, 446; N a g t g l a s , Levensberichten I (Midd. 1890) 200 en de
genealogie in Nederl. Leeuw XIII (1895) 101; XXI (1903) 39, 51, 70.
de Waard

[Eversdijk, Cornelis Cz. (3)]
EVERSDIJK (Cornelis) Cz. (3), ged. te Goes 7 Jan. 1624, gest. aldaar 5 Oct. 1658,
jongste zoon van den voorgaande, is wellicht dezelfde als zijn naamgenoot, die 2
Mei 1643 te Leiden is ingeschreven als stud. iur., althans verwierf hij den
meesterstitel. Hij was te Goes schepen 1 Mei 1649, 23 Juni 1649-50, 51-53, 57-58
en weesheer 1655-57. In 1647 gehuwd met M a r i a (D a n k a e r t s ) W e s t h o e k
waren zijne kinderen: A n n a E. (geb. 1648); M a r i a E. (1650, getr. 13 Juli 1678
met den rekenmeester Dignus Nollens); Cornelis, die volgt; A d r i a n a (ged. 25
Febr. 1654); Johannes (3) (kol. 369); J o h a n n a (1656) en C o r n e l i a (ged. 18
Oct. 1658).
de Waard

[Eversdijk, Mr. Cornelis (4)]
EVERSDIJK (Mr. Cornelis) (4), ged. te Goes 23 Juli 1651, gest. aldaar in 1713,
zoon van den voorgaande, is wel identiek met een zijner naamgenooten, die als
Goesa-Zelandus en stud. iur. zijn ingeschreven te Leiden 19 Sept. 1667, 16 Sept.
1673 en te Utrecht 13 Mrt. 1675. Hij werd te Goes commissaris van het landrecht
1675-77, huwde er omstr. 1676 A d r i a n a v a n T r a d t of v a n 't R a t , werd
schepen 1679-81, dijkgraaf van de breede watering, superintendant van
Zuid-Beveland en was sinds 24 Juni 1681 baljuw van Goes. Hoewel zijn aanhang
aanvankelijk werd gesteund door zijn neef Nicolaas (kol. 371) en diens zoon Mattheus
(3) (kol. 370) bleek laatstgenoemde aan de zijde te staan van de tegenpartij, die
van Adolf Westerwijk, toen deze bij de verkiezing van twee nieuwe rentmeesters
op 26 Dec. 1691 met vijf schepenen candidaten stelde tegenover Cornelis Lopse
en Lucas van Beysselaar, gekozen door den burgemeester Ferd. Gruiwardt, vier
schepenen en den baljuw (gesteund door zijn broeder den secretaris Johannes kol.
369), hetgeen, evenals eenmaal in 1656, door de in twijfel getrokken bevoegdheid
tot stemmen van den grafelijken officier, de heftige beroeringen veroorzaakte (een
Remonstrantie dd. 26 Mrt. 1692 van E. vindt men o.a. in Pamflet Knuttel 13787),
die eindigden met het ingrijpen van Willem III ten gunste zijner partij, de inneming
der stad door diens troepen en de verandering der regeering op 1 Sept. 1692. Toen
zijne politieke geloofsgenooten, Alex. de Munck en Cornelis Veth, te Middelburg de
voor hun partij na den dood van Willem III verloren gegane regeeringsposten op 26
Jan. 1704 ‘met tumult en oproer’ zochten te bemachtigen, behoorden daar tot hun
volgelingen ook E. en zijn zoon C o r n e l i s (ged. te Goes 14 Apr. 1680, wellicht de
te Leiden als stud. iur. 18 Sept. 1699 en 26 Sept. 1705 ingeschrevene en later
(1724-25) goeschen schepen), waarom zij 2 Febr. 1704 met anderen zijn ingedaagd.
Als baljuw van Goes is E. dan ook bij resolutie van H.H.M. van 6 Mrt. 1704
gesuspendeerd en ondanks de 11 Sept. afgekondigde amnestie, 6 Apr. 1705 voor
goed ontslagen, waarna hij verder niet meer in de goesche regeering voorkomt.
Behalve genoemde zoon sproten uit zijn huwelijk E s t e r (geb. 1677), M a r i a
(1677), J o h a n n e s (ged. 3 Nov. 1682), Adriaan (kol. 365), E s t e r (ged. 14 Febr.
1688) en M a r i n u s E. (ged. 27 Apr. 1689).
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Zie: Cat. pamfletten prov. bibl. in Zeeland I (Midd. 1892) 313-318 en K n u t t e l
nrs. 13787-13800; Notulen Staten van Zeeland van 11 Febr. 1704; bundels papieren
bedoeld in Cat. prov. bibl. in Zeeland II (Midd. 1907) 16, regel 17-25;
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de Beroerten in de Vereenigde Nederlanden I (Amsterdam 1787) 210-220;
W a g e n a a r XVI (Amst. 1758) 203-30; K o k , Vaderl. woordenboek XIV (Amst.
1785) 523-42; P i c c a r d , Rizonderh. uit de gesch. der stad Goes (ald. 1865) 85-95
en art. Mattheus E. (3) (kol. 370).
de Waard

[Eversdijk, Daniel]
EVERSDIJK (Daniel), geb. te Amsterdam omstr. 1647, gest. te Amsterdam 29 Aug.
1726, denkelijk uit den delftschen tak der familie (zie volgend art.) en jongste broeder
van Michiel E. (kol. 371), werd 14 Juni 1670 ingeschreven als stud. theol. te Leiden
en als proponent in 1676 beroepen tot predikant te Zuid-Zijpe (N.-H.), vanwaar hij
22 Aug. 1688 werd bevestigd in gelijke functie in het gasthuis te Amsterdam. Een
oudere broeder was ook van hem D a v i d E., lid van den raad van justitie op
Amboina.
de Waard

[Eversdijk, David (1)]
EVERSDIJK (David) (1), geb. te Goes in 1575, zoon van François Dignusz. E. (kol.
364) vestigde zich te Delft, waar hij 1 Juni 1598 ondertrouwde met S w a e n t j e
M i c h i e l s d r . v a n d e n R h y n of v a n R i n g h , gelijk zijn broeder J a c o b ,
geboren te Goes in 1580, 13 Mei 1601 met F y t j e C o r n e l i s d r . van Moerkerke.
Van David waren kinderen: M a r i a E. (ondertr. te Delft 24 Augustus 1620 met
L e e n d e r t v a n S t a p e l e , ouderman te Goes 1618-19 en 5 Juni 1622); F r a n s
E., die zich te Amsterdam vestigde en Juli 1625 ondertrouwde met G r i e t j e
J o p p e , j.d. aldaar wonende en wellicht M i c h i e l E., gepromoveerd te Caen tot
doct. med. 27 Oct. 1628, te Delft Oct. 1630 gehuwd met E l i s a b e t h C a m e r l i n g s
en de praktijk te Amsterdam nog na 1641 uitoefenende. Van Jacob: J a n n e t j e
E., die, wonende te Delft, 27 Oct. 1635 aldaar ondertrouwde met C o r n e l i s
J a n s z . v a n d e r S l e y d e uit die stad en M a e r t e n E. geb. te Delft, chirurgijn
te Haarlem en hier Mrt. 1637 geh. met J e a n n e t t e d e V a l e , weduwe van
Antonie Rego.
Zie: Algem. nederl. familieblad 1 (1883-84) reg.; Nederl. Leeuw XXI (1903) 77.
de Waard

[Eversdijk, David (2)]
EVERSDIJK (David) (2), geb. te Sluis 15 Juni 1687, begr. te 's Gravenhage 21 Jan.
1763, zoon van den schepen C o r n e l i s E. en M a r i a W e y t s (getr. 24 Nov.
1670), werd in 1703 leerling der latijnsche school te Middelburg, volgde er in 1707
de philosophische colleges van Joh. Aalstius (2) (II kol. 1), werd 17 Sept. 1708 te
Leiden ingeschreven als stud. iur. en vestigde zich in den Haag, waar hij advocaat
werd voor den hove van Holland en omstr. 1720 huwde met M a r g a r e t h a
G y s i n a S p o o r . Hij mislukte echter door loszinnig gedrag. Volgens de
onuitgegeven aanteekeningen van de la Rue was hij corrector van de door anderen
opgeteekende en later gedrukte predikatiën van Bernard Smytegeld, welk moeielijk
werk door hem met talent werd verricht. Hij bewerkte voorts eene Historie dezer
landen van Jacoba van Beieren tot Philips II, Het Leven van prins Maurits, Het leven
van Willem II ('s Gravenhage 1738) en gaf eene verbeterde en vermeerderde uitgave
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van J. d e C o e u r 's Stijl der notarissen, zijnde eene verzameling van actens,
contracten en instrumenten, dagelijks dienende ('s Gravenh. 1744).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 201; Nederl. leeuw XXI
(1903) 76.
de Waard

[Eversdijk, Hubrecht]
EVERSDIJK (Hubrecht), ged. te Goes 10 Dec. 1694, gest. aldaar 5 Mrt. 1751, zoon
van Johannes (3) (kol. 369), werd in zijn geboorteplaats weesheer 1725-26, 28-30,
31-33 en baljuw 24 Juni 1734 tot zijn overlijden. Hij huwde 15
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Apr. 1720 met C o r n e l i a L a G r a p p e , omstr. 1740 met M a r i a d e M e y e r e
en vervolgens met S u s a n n a M a r i a d e M e y e r , uit welke huwelijken
J o h a n n e s C o r n e l i s E. (ged. 20 Juni 1721) en N i c o l a a s E. (geb. te Goes
28 Febr. 1725, in 1745 student te Utrecht, gehuwd met E l i z a b e t h S t o f f e l i n a
D o m i n i c u s , in 1751 zijn vader als baljuw opvolgende en die functie bekleedende
tot zijn overlijden).
de Waard

[Eversdijk, Johannes (1)]
EVERSDIJK (Johannes) (1), geb. te Goes omstr. 1622, gest. te 's Gravenpolder in
1669 zoon van W i l l e m Fz. E. (zie kol. 364) en M a r i a C o c q is wellicht identiek
met zijn naamgenoot, die in 1643 als student werd ingeschreven te Utrecht of 16
Febr. 1644 te Leiden. Als leerling van o.a. Voet werd hij als proponent in 1649
beroepen tot predikant te Ellewoutsdijk, vanwaar hij in gelijke functie in 1653 vertrok
naar 's Gravenpolder. Hij ondertrouwde te Goes 5 Febr. 1650 (getr. 2 Mrt.) met
C o r n e l i a v a n C a m p e n , waaruit een zoon Willem volgt (kol. 272).
de Waard

[Eversdijk, Johannes Schrijers (2)]
EVERSDIJK (Johannes S c h r i j e r s ) (2), of J o h a n n e s S c h r i j e r s (waar geb
onbekend), gest. te 's Heerabtskerke in 1676, kwam als proponent in 1660 naar
Nisse en werd in 1666 predikant te 's Heerabts- en Sinoutskerke.
de Waard

[Eversdijk, Johannes (3)]
EVERSDIJK (Johannes) (3), ged. te Goes 14 Mrt. 1655, begr. aldaar 23 Juli 1714,
zoon van Cornelis E. (3) en Maria Westhoek, was van 24 Juni 1685 af secretaris
zijner geboorteplaats en stond bij de goesche twisten in 1692 met zijn broeder, den
baljuw Cornelis E. (4), aan de zijde der partij van den stadhouder tegenover Mattheus
E. (3), zoodat hij spoedig na het overlijden van den stadhouder nl. op 23 Juni 1702,
is ontslagen. Hij was gehuwd met S u s a n n a V o o r d a m m e , waaruit o.a.
C o r n e l i s E. (ged. 16 Mrt. 1687), Hubert (kol. 368), M a r i a C a t h a r i n a (ged.
17 Aug. 1696 en 31 Juli 1720 gehuwd met B o u d e w i j n V e r s e l e w e l ) en
J o h a n n e s C o r n e l i s E. (ged. 3 Sept. 1711).
de Waard

[Eversdijk, Mattheus (1)]
EVERSDIJK (Mattheus) (1), geb. te Goes in 1589, gest. ald. 20 Nov. 1650, zoon
van F r a n ç o i s D i g n u s z . (zie kol. 364) en C o r n e l i a S m a l l e g a n g e en
broeder van Cornelis (2) (kol. 366), huwde te Goes 12 Oct. 1614 met C o r n e l i a
O o s t d y c k , dochter van N i c o l a a s en P e t r o n e l l a v a n d e r G o e s . Hij
komt in zijn geboorteplaats voor als onderman 8 Juni 1615, 12 Juni 1624 en 26 Mei
1631, stadsrentmeester 26 Dec. 1615, 1619-20, 22-23, 34-35, commissaris van het
landrecht 1621-22, 24-25, weesheer 1626-28, 30-32, 34-36, 38-39, 41-42, 44-45
en 47-49, schepen 24 Juni 1628-30, 31-34, 36-38, 39-41, 42-44, 45-47 en
burgemeester 2 Oct. 1647, voorts 24 Juni 1649-50. Zijn vrouw stierf 9 Mei 1650. Uit
zijn huwelijk sproten o.a. Nicolaas (kol. 371), Matheus (2), wellicht de F r a n ç o i s
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E., die 1641-42 stadsrentmeester en 10 Juni 1646 ouderman was, een naamgenoot
als zoon van E. en nog in 1656 levend vermeld wordende in S m a l l e g a n g e ,
Chronyk van Zeeland (Midd. 1696) 729 (vergel. echter art. Cornelis Fz. E. (2) ) en
M a r i a E., geb. in 1628, getr. 2 Febr. 1650 met den lateren hoogleeraar Nic.
Blancardus.
Zijn portret komt voor op een in 1616 door C. Eversdijk geschilderd schutterstuk
in museum Boymans te Rotterdam.
de Waard

[Eversdijk, Mr. Mattheus (2)]
EVERSDIJK (Mr. Mattheus) (2), ged. te Goes 10 Oct. 1621, begr. aldaar 16 Apr.
1661?, zoon van den voorgaande, wellicht identiek met zijn naamgenoot, die 14
Juli 1638 te Leiden werd ingeschreven als stud. litt., was med. dr. en commis-
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saris van het landrecht in zijn geboorteplaats 1647-49 en 50-51. Hij ondertrouwde
te Goes 13 Apr. (getr. 15 Mei) 1652 met de 18 Juni 1634 te Goes ged. J o h a n n a
v a n W i s s e k e r k e , dochter van Mr. A d r i a a n v a n W i s k e r k e (schepen
1626-28, 32-34, 35-37, 39-40, 41-43, 44-46, 47-49, 50-52, 54-55, commissaris van
het landrecht 1640-41, 48-50) en M a g d a l e n a v a n M a r i e v o o r d e . Schepen
is hij geweest van 1651-53, doch zag wellicht, evenals zijn broeder Nicolaas (kol.
371) zijn loopbaan door stadhouderlijke gezindheid onderbroken, of bleef alleen als
stadsdoctor, waartoe hij in 1693 benoemd werd, werkzaam Uit zijn huwelijk sproten:
C o r n e l i a E. (ged. 13 Apr. 1653), geh. vermoedelijk met Dr. J a c o b u s
V e r b e r c h , die neef wordt genoemd van Steph. Blancardus), M a g d a l e n a E.
(ged. 29 Mrt. 1655, geh. met Dr. C a s p a r R o n t v i s ), Adriaan E. (1) (kol. 365),
M a t t h e u s (ged. 5 Mei 1658), P h i l i p p i n a (9 Nov. 1659) en J o h a n n a (11
Mrt. 1661).
de Waard

[Eversdijk, Mr. Mattheus (3)]
EVERSDIJK (Mr. Mattheus) (3), ged. te Goes 3 Apr. 1648, gest. aldaar 2 Aug. 1714,
zoon van Nicolaas E. en Johanna Verberch (kol. 371), studeerde wel te Utrecht,
waar in 1668 een naamgenoot student werd. In zijn geboorteplaats werd hij
commissaris van het landrecht 1674-75 en in plaats van zijn vader 24 Juni 1675
schepen, dat hij bleef tot 1677. Omstr. 1680 huwde hij I s a b e l l a L e y d e k k e r ,
dochter van den predikant J o h a n n e s L. en I s a b e l l a H u y g e n s , en werd
burgem. van Goes 1685-86, in plaats van zijn vader, voorts 1687-88, 89-90 en
90-91. Zeker nog in 1686 behoorde hij met zijn vader tot de partij van den baljuw
Cornelis E. (4) (kol. 367) en daar deze als grafelijk officier wel steeds dezelfde
belangen zal hebben voorgestaan, moet E. zijn veranderd. Sinds 24 Juni 1691
pensionarishonorair blijkt hij toch weldra te behooren tot de partij van den
burgemeester Adolf Westerwijk, die met vijf schepenen (waaronder E.'s neef Adriaan
(1) kol. 365) bij het verkiezen van twee nieuwe stadsrentmeesters op 26 Dec. 1691
als candidaten N i c o l a a s E. en Johannes van der Hille stelden tegenover die van
den anderen burgemeester, vier schepenen en den baljuw, wiens medestemmen,
als in 1656, toen hevige twisten veroorzaakte. Bij het onderzoek van Willem III werd
E.'s partij in het ongelijk gesteld en de gewone regeeringsverandering op 24 Juni
voorloopig verschoven, welk bevel echter juist op den dag zelven kwam. Onder
pressie van het saamgestroomde volk had zij niettemin voortgang (E. bleef daarbij
pensionaris), hetgeen de stadhouder hoogst kwalijk nam. Zijne troepen belegerden
de stad en bezetten haar 13 Aug. 1692. Westerwijk en E. werden gevangen
genomen, zij en hunne volgelingen 1 Sept. uit de regeering geremoveerd en hunne
tegenstanders tot rechters over hen aangesteld. Veroordeeld om met het zwaard
over het hoofd gestraft en met confiscatie zijner goederen verbannen te worden
(een vonnis, dat door den stadhouder in enkele verbanning werd veranderd) werd
E. in den nacht van 30 Dec. naar Bergen-op-Zoom gevoerd. Hij vertoefde daar
ongeveer een jaar, waarna hij vergunning kreeg eerst af en toe, daarna onbepaald,
in Goes te vertoeven. Na den dood van den stadhouder namen hij en zijne
partijgenooten zonder meer weer de stedelijke functies in, en komt hij opnieuw als
burgemeester voor 23 Mei-24 Juni 1702, 1702-3, als pensionaris honorair 1703-4
en als burgemeester 1704-5, 1705-6. 19 Nov. 1705 werd hij gecommitteerde raad
van Zee-
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land tot 1712. Uit zijn huwelijk sproten Mr. N i c o l a a s E. (ged. 4 Juni 1683, geh.
1 Dec. 1706 te Middelburg met C a t h a r i n a E., jd. van Goes (kol. 365), rentmeester
en 1717-19 schepen te Goes en daar kinderloos begraven 30 Sept. 1719) J o h a n
(ged. 24 Febr. 1686), J o h a n n a (23 Mei 1688) en I s a b e l l a (28 Aug. 1689, geh.
met den predikant P e t r u s H a y m a n ). E.'s vrouw stierf Mei 1712.
Zie: Werken aangehaald bij Cornelis E. (4) (kol. 367), waar men ook brieven e.d.
stukken vindt alsook in den Codex diplomaticus S. II dl. I 2e afd. (Utr. 1851) 99-108.
de Waard

[Eversdijk, Mr. Mattheus (4)]
EVERSDIJK (Mr. Mattheus) (4), ged. te Goes 5 Febr. 1686, gest. ald, in 1740, zoon
van Adriaan E. (1) (kol. 365) is wellicht identiek met zijn naamgenoot, die 23 Sept.
1704 te Leiden werd ingeschreven als stud. litt. et iur. en begon zijn loopbaan te
Goes als commissaris van het landrecht 1710-11. Te 's Gravenhage 29 Juli 1714
ondertrouwd met S u s a n n a v a n B u u r e n , wordt hij bij den doop van zijn dochter
C a t h a r i n a S u s a n n a aldaar 21 Febr. 1716 secretaris voor het Hof van Holland
genoemd. Een naamgenoot was stadsrentmeester te Goes 1715-16 en schepen
1717-18 (ontslagen 10 Juni 1718), gelijk hij dan ook zijn zoon A d r i a a n M e y n a r d
17 Jan. 1719 te Goes deed doopen. Als schepen komt hij verder voor 1720-21
(ontslagen 7 Juni 1721), 1723-24 (ontsl. 10 Juni 1724) en als burgemeester 24 Juni
1724-26, 27-28, 30-32, 33-35, 36-38, 39-40 en als pensionaris honorair 1726-27,
28-30, 32-33, 35-36 en 38-39.
de Waard

[Eversdijk, Michiel]
EVERSDIJK (Michiel), geb. te Amsterdam omstreeks 1635, denkelijk uit den
delftschen tak, gest. na Juli 1719, oudere broeder van Daniel E. (kol. 368) werd als
proponent in 1657 predikant te Hoedekenskerke, waar hij in 1705 emeritus werd.
Hij was gehuwd, met A n n a L a u t e en komt met deze 23 Oct. 1697 te Goes als
getuige voor bij den doop van J o h a n A d r i a a n , zoon van den burgemeester
Johan van Dordt en E l i z a b e t h E., denkelijk zijn dochter.
de Waard

[Eversdijk, Mr. Nicolaas]
EVERSDIJK (Mr. Nicolaas) ged. te Goes 30 Mei 1618, gest. aldaar 5 Dec. 1696,
zoon van Mattheus E. (1) en Cornelia Oostdyck (kol. 369) is wel de Nicolaas E., die
16 Mei 1637 werd ingeschreven als stud. hist. te Leiden. Gehuwd met de mede aan
regeeringspersonen te Goes verwante J o h a n n a V e r b e r c h , werd E. 21 Juni
1641 secretaris van Goes, een ambt, dat hij soms met Corn. de Brune of Pieter van
Campen, maar voortdurend met Laurens Westerwijk deelde tot hij 8 Juli 1653 werd
ontslagen evenals zijn broeder, de schepen Mattheus (2) (kol. 369), vermoedelijk
omdat hij behoorde tot de partij van den stadhouder. Eerst nadat deze weer de
macht in handen had gekregen, trad E. weer in de regeering en wel als burgemeester
6 Jan. 1673, 24 Juni 1673-74, als schepen 1675-76, toen hij door zijn zoon Mattheus
(3) (kol. 370) is opgevolgd, als burgemeester wederom 1677-78, 78-79, 80-82,
83-85, 86-87 en 89-90, beide laatste malen weder op verzoek ontslagen en
vervangen door zijn zoon, met wien hij nog in 1686 tot de partij van den baljuw
Cornelis (4) (kol. 367) behoorde. Na diens verandering beleefde hij ook in 1692
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diens val, zoowel als zijn vrouw, die 27 Febr. 1715 te Goes werd begraven. Uit zijn
huwelijk sproot ook een dochter M a r i a E. (ged. te Goes 23 Mrt. 1651) geh. omstr.
1670 met den raadsheer in het Hof van Holland F r a n ç o i s K e e t e l a e r .
Zie: Pamfletten vermeld in Cat. pamfletten prov. bibl. in Zeeland I (Midd. 1892)
313-18 en K n u t -
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t e l nrs. 13787-13800; W a g e n a a r , Vaderl. historie XVI (Amst. 1758) 203-30;
Codex diplomaticus S. II dl. I 2e afd. (Utr. 1851) 83 en P i c c a r d , Bizonderh. uit de
gesch. der stad Goes (ald. 1865) 85-95.
de Waard

[Eversdijk, Willem (1)]
EVERSDIJK (Willem) (1), geb. te Goes omstr. 1617, gest. te Middelburg Mrt. 1671,
zoon van den schilder Cornelis (1) (kol. 365) en Francyntje Zagarus, ontving van
zijn vader het eerste onderricht in de kunst en werd 1633-34 ingeschreven onder
de leerlingen van Cornelis de Vos te Antwerpen. Misschien nog korten tijd te Goes
hebbende gewoond (zie art. van zijn vader) werd hij tusschen 2 Febr. 1652 en 18
Apr. 1653 lid van het St. Lucasgilde te Middelburg, ondertrouwde 17 Mei 1653 te
Goes nog B l a s i n a v a n O s s e n w a a r d e , jd. uit die stad, en betaalde te
Middelburg mede in een proces 27 Nov. 1669-19 Dec. 1670. Hij is te Goes begraven
9 Mrt. 1671. E. vervaardigde portretstukken van o.a. Joh. Goedaert (I kol. 944), Joh.
de Mey en familieleden als Corn. Fz. E. (kol. 366) en Nic. Blancardus. Aan de lijst
(ook doelenstukken) in Obreen's Archief VII (1888-90) moeten nog toegevoegd
stukken op het stadhuis te Middelburg. (Cat. van het Sted. museum (Midd. 1910)
37, 38, 39, 43). Uit zijn huwelijk sproten twee dochters, die religieuse werden:
A d r i a n a , gest. vóór 1734 en F r a n ç o i s e M a r i e , gest. in 1735.
Zie ook Zelandia illustr. I (Midd. 1879) reg.; Obreen's Archief VI (1884-87) reg.;
G.N. d e S t o p p e l a a r , Het schuttersgilde van den edelen handboog te Middelb.
(ald. 1885) 212 en Ned. Leeuw V (1887) 37.
de Waard

[Eversdijk, Willem (2)]
EVERSDIJK (Willem) (2), geb. te Ellewoutsdijk 25 Dec. 1653, gest. te Rotterdam
11 Juli 1729, zoon van den predikant Johannes (1) (kol. 369) ging na zijn vaders
dood wonen bij een tante te Goes, waar hij de eerste opleiding ontving en werd in
1675 student te Utrecht, waar de lessen van o.a. Voet zijne denkwijze ook in zijn
volgend leven bepaalden. In 1681 werd hij op denzelfden dag proponent in de
theologie en als predikant beroepen te Wemeldinge, waar een boosaardige hand
zijne pastorie in brand stak, zoodat hij nagenoeg alles verloor. In 1683 vertrok hij
als predikant naar Oostzaan, in 1684 naar 's Hertogenbosch en ten slotte in 1686
naar Rotterdam, waar hij als kanselredenaar grooten naam verwierf. Zijn portret is
geschilderd door L. Bouckholt en gegraveerd door R. van Doesburg en door A. de
Blois.
o

o

o

Hij huwde 1 . M a r i a D o m p s e l a a r , 2 . G e e r t r u i d a S p o o r en 3 . met
M a r i a d e R a a d t , en overleefde al zijne kinderen. Een ervan was wel M a t t h e u s
E., die als vaandrager 30 Oct. 1710 te Hulst ondertrouwde met P i e t e r n e l l a
C u n e r a v a n V l i s s e g h e m , jd. van Hulst, waaruit 21 Juni 1722 te Axel is
gedoopt S u z a n n a A d r i a n a , gehuwd met J a c o b v a n M i d d e l h o v e n . E.'s
geschriften zijn: 't Geluk der ware geloovigen (lijkrede op Petr. Plancius) (Rott. 1690);
Weeklacht der heyligen (id. op Maria Stuart) (Rott. 1695); De heerlijkheid der Messias
2 dln. (Rott. 1700-1703, herdr. ald. 1721); Aanspraak aan de ouders en kinderen,
aanwijzende de nuttigheid van des Heeren lof (Rott. 1723, meermalen herdr., ook
Amst. 1838); Het gelukzalig en vreedzaam uiteinde van de vromen (Rott. 1724)
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(lijkrede op Petrus Dinant) en een voorrede bij de Christelijke annotatien van M a t t h .
d u B o i s (Rott. 1728).
Zie: D a n . v a n H e n g h e l , Een leeraar in de heerlijkheid (lijkrede op E.) (1729);
d e l a R u e , Gelett. Zeeland (Midd. 1741) 432-39;
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Levensber. van gel. en ber. mannen I (Amst. 1730) 89-92; Nederl. keurdicht 2de
verv. 23-50; H a r d e r w i j k , Naaml. van pred. te Rotterdam 55-57; Nederl. Leeuw
XXI (1903) 74, 75; Navorscher XXXII (1882) 488-89 LII (1902) reg.
de Waard

[Eversen, Herman Paul Hubert]
EVERSEN (Herman Paul Hubert), archivaris der stad Maastricht,
commies-chartermeester aan het Rijksarchief in Limburg en bibliothecaris van het
Limburgsch oudheidkundig Genootschap, geb. 15 Juni 1836 te Maastricht en aldaar
overl. 9 Juli 1883. Zijne studiën voltrok hij aan het koninklijk athenaeum; hij zocht
daarna eene betrekking bij 's rijks telegraafdienst, waarin hij eerst te Rotterdam,
daarna te Maastricht, geplaatst werd. Gedurende vijf en twintig jaren was hij in die
betrekking werkzaam, maar ondanks dit werk heeft hij de gelegenheid weten te
vinden, om zich als geschiedkundige, als kenner van Limburgs gedenkstukken,
oorkonden en gebruiken te onderscheiden. Geen straat, monument, noch oude
woning in zijne geboortestad, of hij kende er het historisch verleden van. In Aug.
1863, toen de Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg tot
stand kwam, was Eversen een der eersten, die toetrad, en in de eerste openb.
vergadering, die 3 Jan. 1864 plaats had, werd hij lid van 't bestuur en bibliothecaris.
Zijne betrekking van telegrafist verwisselde hij 13 Aug. 1882 met die van
commies-chartermeester bij 't Rijksarchief in Limburg, terwijl hij 29 Aug. 1863 reeds
tot gemeente-archivaris van Maastricht was benoemd. Hij gaf uit: in de Publications
de la Soc. hist. et arch. de Limbourg; Eéne of twee bruggen te Maastricht, II (1865)
413-421; De inneming van Meersenhoven, episode uit de geschiedenis van
Maastricht, tijdens de regeering van Jan van Horn, bisschop van Luik, IV (1867)
393-410; De l'époque où l'imprimerie fut introduite à Maestricht, V (1868) 434-437;
Bijdrage tot de geschiedenis der belegeringen van Maastricht, in de jaren 1632,
1673, 1676 en 1748, VI (1869) 265-290; De Heiligdomsvaart van Maastricht, volgens
de oudste raadsverdragen beschreven, VII (1870) 398-412; De Maastrichtsche
Rederijkers-kamers. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, VIII (1871) 303-332; Le pélerinage septennal à Maestricht, VIII, (1871)
444-445; Aanteekeningen over eenige boekdrukkers van Maastricht, XII (1875)
480-490; Elargissement de la rue du pont à Maestricht un plan d'ancienne date, XIII
(1876) 445-446; Over de inlijving van de Nieuwstad bij Maastricht, XIV (1877), 3-100;
Note sur des vestiges d'anciennes fortifications à Maestricht, ibid 462; Het gilde der
‘Schoensche verderen’ (vaarders naar Schoonen in Zweden) XV (1878) 301-330;
Relation du siège de Maestricht par le général de brigade du gênie de Marescot
XVI (1879) 345-376. In den Provincialen Almanak jg. 1875, 159-175: De eerste
Stadsloterij te Maestricht in 1526; Over het brouwen en het bier te Maastricht in
vroegere eeuwen, 1880, 165.
Eene menigte kleinere doch meest belangrijke bijdragen van zijne hand
verschenen in ‘De Maasgouw’ 1881-1883, o.a. over den magistraat van Maastricht.
Zie: J. H a b e t s , Publ. de Limb. XX (1883), 493, en Maasgouw 1883, 891 en
volg.; A.J.A. F l a m e n t in Nederl. Spectator 19 Jan. 1884, no. 3.
Flament

[Everts, Joseph Janszoon]
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EVERTS (Joseph Janszoon), burger van 's Hertogenbosch, werd 20 April 1784
stempelsnijder aan de Munt te Dordrecht, terwijl hij 6 Juli 1785 verlof ontving, om
de persen der munt te
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gebruiken tot het schroeven van penningen, met door hem vervaardigde stempels.
Zijn voornaamste penningen zijn: Overlijden van den haagschen predikant R.
Castendijk (1785), Verbond tusschen Frankrijk en de Nederlanden (1786), Ontzet
der verdrukte burgers binnen Heusden (1787). In Mei 1798 gaf hij een gedrukt plan
van inteekening in het licht ‘ter vervaardiging van een' gedenkpenning, met opzicht
tot de nieuwe acte van Staatsregeling voor het bataafsche volk, aangenomen 23
April 1798’; de penning werd echter niet geslagen.
Vervolg v a n L o o n beeldt zijne meeste penningen af; zie verder: D i r k s ,
Penningkundig Repertorium IV.
van Kerkwijk

[Ewald]
EWALD. De eenige min of meer authentieke gegevens over de beide Ewalden,
martelaren (omstr. 695) worden verschaft door B e d a (Hist. Gent. Angl. V, c. 11).
Het waren twee priesters der Angli, die, na voor het hemelsche vaderland hun land
verlaten te hebben om het kloosterleven te omhelzen in Ierland, het evangelie zijn
gaan verkondigen onder de Saksers. Men noemde hen H e w a l d u s a l b u s en
H e w a l d u s n i g e r naar de witte en de donkere kleur van hun hoofdhaar. Beiden
stonden bekend als zeer vrome mannen; de zwarte als bedreven in de H. Schrift
boven zijn metgezel. Bij hun aankomst vroegen zij aan den man, die hun gastvrijheid
verleende, tot het opperhoofd geleid te worden, doch in plaats van hun verlangen
in te willigen, liet hij hen meerdere dagen wachten; en de bewoners, bemerkende,
dat zij een anderen godsdienst beoefenden, dewijl zij psalmen zongen en iederen
dag de heilige mis opdroegen, doodden hen, uit vrees dat zij hun hoofd zouden
overhalen den godsdienst van het land te veranderen. Ewald de Witte werd door
het zwaard omgebracht, de Zwarte onderging langduriger pijnigingen; vervolgens
werden hunne resten in den Rijn geworpen. Het hoofd van den stam bracht in zijn
toorn de bedrijvers der wandaad om het leven, en verwoestte het dorp. De lichamen
stralend in een bovenaardsch licht, gingen op wonderbare wijze ongeveer veertig
mijlen ver tegen den stroom den Rijn op, tot ze kwamen aan de plaats, waar hun
metgezellen zich bevonden. Een der martelaren verscheen aan een hunner met
name Tilmon (zie op dien naam) om hem te beduiden. waar hunne lichamen zich
bevonden. Tilmon begroef ze met den aan martelaren verschuldigden eerbied.
Pepijn, het feit vernomen hebbende, deed hen met veel praal ter aarde bestellen
te Keulen. B e d a noemt het oord hunner marteling niet, doch naar hetgeen hij er
van zegt, moet het ongeveer veertig mijlen beneden Keulen aan den Rijn gezocht
worden. De verschillende plaatsen, die door de onderscheidene auteurs worden
genoemd, zijn onjuist, dewijl zij niet overeenstemmen met het verhaal van B e d a .
De beide heiligen waren waarschijnlijk monniken naar de uitdrukkingen te oordeelen,
die B e d a over hen bezigt. In ieder geval, Tilmon, hun gezel, was het. Men kan
echter daaruit allerminst besluiten, dat het Benedictijnen waren, want het is eerst
tusschen 701 en 703 dat bijna alle kloosters in Ierland den regel hebben aangenomen
van den H. Benedictus. De beide heiligen Ewald nu werden gemarteld tusschen
690 en 700, het meest waarschijnlijk 3 October. Ook maakten zij geen deel uit van
de eerste tochtgenooten van Willibrord naar Friesland, dewijl B e d a zegt, dat zij,
het voorbeeld dezer laatsten volgden; trouwens ook hun gezel Tilmon behoorde
niet tot het gezelschap van den eersten apostel der Friezen. Hunne
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lichamen bleven te Keulen bewaard in de kerk van den heiligen Cunibertus, waar
ze ter aarde werden besteld door Pepijn en waar ze een nieuwe overdraging
ondergingen in 1074 onder Anno II. Waarschijnlijk werden bij deze gelegenheid
hunne hoofden overgebracht naar Sint Paulus te Munster.
Zie: Acta SS., 3 Oct., 180-207; 1 Maart 73; Bat. Sacra I, 47-48; L o h o f f , Kritische
Unters. der Gesch. der beiden Ewalde in Beitr. Gesch. Dortmunds. Mark I (1875)
106-126; M e r t e n s , Die heil. Ewalde (Köln 1879), 35; W a t t e n b a c h , Deutschl
Gesch. Quel. I, 105.
Graux

[Ewic, Coelestinus a S. Henrico van]
EWIC (Coelestinus a S. H e n r i c o v a n ), een pater Carmeliet uit het keulsche
convent, geb. te Grave, was vele jaren lector in de theologie aan de Universiteit te
Keulen, waar hij 1712 overleed. Hij schreef: Conciones super omnes Dominicas et
festa totius anni; Commentarium in Cantica Canticorum; Compendium iuris canonici,
en eenige ascetische werken.
Zie: H a r t z h e i m , Bibl. coloniensis (Keulen 1747) 43.
C. de Boer

[Eyken, Johannes Albertus van]
EYKEN (Johannes Albertus v a n ), geb. 26 April 1823 te Amersfoort, overl. 24 Sept.
1868 te Elberfeld, was een zoon van G e r r i t v a n E y k e n en H e n d r i n a
J o h a n n a H a r t h o o r n . Van zijn vader ontving hij onderricht op de piano en de
viool en reeds op zeer jeugdigen leeftijd speelde hij op concerten. In 1843 vertrok
hij naar het conservatorium te Leipzig, waar hij tot 1846 bleef om daarop naar Dessau
te gaan In 1847 keerde hij naar Nederland terug en werd in 1848 organist aan de
remonstrantsche kerk te Amsterdam en sinds 1849 directeur van de
concertvereeniging Euterpe aldaar. In 1853 vertrok hij naar Rotterdam als organist
van de Zuiderkerk, terwijl hij tevens leeraar in het orgelspel aan de muziekschool
aldaar werd. In 1854 nam hij nog een werkzaam aandeel aan het groote muziekfeest
te Rotterdam gehouden, doch spoedig daarna verliet hij de Maasstad voor Elberfeld.
Als composities zijn van hem bekend, Lucifer 150 koralen met voorspelen, variatiën,
3 sonaten, 25 preludiums, ‘Das wohltemperirte Klavier’ van J.S. B a c h voor orgel,
toccato en fuga over den naam Bach, balladen, liederen, gemengde kwartetten,
een vioolsonate, werken voor mannenkoor een vierstemmige bewerking der psalmen
en gezangen enz.
W. Steelink graveerde zijn portret.
Zie: M e l c h i o r , Wrdb. der Toonkunst en S i b m a c h e r Z i j n e n , Rotterdam
in den loop der eeuwen III, 3e ged. 20 en 22.
Moquette

[Eynde, Jacob van den]
EYNDE (Jacob v a n d e n ), poorter van 's Hertogenbosch, natuurlijke zoon van Mr.
H e n d r i k , verwekt bij G e e r t r u i d a O e m k e n s , stichtte bij testament van 19
Febr. 1506 drie studiebeurzen ten behoeve zijner bloedverwanten. Hij was gehuwd
met A l e i d a dochter van mr. H e n d r i k V o e t s .
Er bestaat een geëtst zelfportret van hem.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert.
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('s Hert. 1870-76) II, 219 en v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen
('s Hert. 1905) III, 317.
Aug. Sassen

[Eysinga, Aede van]
EYSINGA (Aede v a n ), zoon van F r a n s v.E., die volgt, geb. in 1560, overl. 2 Juni
1619, studeerde te Leiden, waar hij 3 Sept. 1580 werd ingeschreven, in de rechten,
en deed daarna een studiereis naar Duitschland. In Oct. 1585 werd hij tezamen met
S o l i n u s E y s i n g a in Heidelberg ingeschreven (T o e p k e , Die Matrikel der Univ.
Heidelberg II, 120). Den doctoralen graad schijnt hij aldaar verkregen te hebben. In
Friesland teruggekeerd, werd hij lid der Staten, en in 1596 was hij afgevaardigd
naar de Staten-Generaal. In 1602 werd hij raad ter admiraliteit te Dokkum, 8 Apr.
1608 raadsheer in het friesche Hof, waarin hij tot zijn dood zetelde.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 14; J. S i c k e n g a , Het Hof
van Friesland ged. de 17e eeuw (Leiden 1869) 174; Jaarboek v.d. Ned. Adel III ('s
Grav. 1890) 55 v.
van Kuyk

[Eysinga, Frans van]
EYSINGA (Frans v a n ), zoon van A e d e v a n E., overl. te Wirdum in Mei 1603,
jurist van naam, behoorde met verschillende leden van zijn geslacht tot het Verbond
der Edelen. In 1567 vluchtte hij, werd ingedaagd en het volgend jaar gebannen. In
1578 werd hij raadsheer in het Hof van Friesland, in 1602 presideerend raad.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 13-14; J. S i c k e n g a , Het
Hof van Friesland ged. de 17e eeuw (Leiden 1869) 157; Jaarboek v.d. Ned. Adel
III ('s Grav. 1890) 55 v.
van Kuyk

[Eysinga, Jhr. Mr. Frans Julius Johan van]
EYSINGA (Jhr. Mr. Frans Julius Johan v a n ), 31 Dec. 1818 te Wommels geb. en
16 Apr. 1901 te Leeuwarden overl., zoon van Jhr. I d z e r d F r a n s v.E. en W i s k j e
v a n H e e m s t r a . Hij promoveerde in 1841 te Utrecht tot doctor in de rechten en
werd achtereenvolgens kantonrechter te Rauwerd, rechter aan de arr. rechtbank
en raadsheer van 't gerechtshof te Leeuwarden. In 1844 zag hij zich tot lid der Prov.
Staten van Friesland gekozen en in 1850 tot afgevaardigde naar de Eerste Kamer
der Stat.-Gen., van welk lichaam hij gedurende de jaren 1880-88 tevens voorzitter
was; hij behoorde tot de trouwe volgers van Thorbecke en was in politieke kringen
zeer gezien. Lid der Eerste Kamer bleef hij tot 1894. Sedert 1890 was hij Minister
van Staat.
Hij was gehuwd: eerst met J o h a n n a H e n r i e t t a R e i n o u d i n a v a n
B o e l e n s , later met baronesse T j a l l i n g a A u r e l i a W i l h e l m i n a C a n y t z a
v a n W e l d e r e n R e n g e r s . Zijn oudste zoon I d z e r d F r a n s H u m a l d a
v a n E y s i n g a , geb. 26 Jan. 1843 en overl. 24 Apr. 1907 was achtereenvolgens
lid der Prov. en Gedeputeerde Staten van Friesland, lid van de 2e Kamer der
Stat.-Gen. en sinds 1884 lid van den Raad van State.
Zie: Jaarb. Ned. Adel 1912/13.
Zuidema
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F.
[Faassen, Pieter Jacobus]
FAASSEN (Pieter Jacobus, zich noemende: Rosier), tooneelspeler, geb. 9 Sept.
1833 te 'sGravenhage, overl. 2 Febr. 1907 te Rotterdam. Zijn vader P i e t e r
C o e n r a a d F a a s s e n , overl. Apr. 1853 te Amsterdam, was oorspronkelijk
trompetter bij de huzaren, maar tevens dilettant-tooneelspeler, regisseur van de
Fransche Opera in Den Haag, hierna ondernemer van publieke vermakelijkheden
aldaar, en ten slotte directeur van het Théâtre du Vaudeville Français te Amsterdam,
en stond in de tooneelwereld bekend als R o s i e r F a a s s e n ; hij had namelijk den
geslachtsnaam van zijn moeder vóór zijn eigen geslachtsnaam gevoegd. Bij zijn
overlijden werd hij als directeur opgevolgd door zijn zoon Pieter Jacobus, die, opdat
de contracten der geëngageerde artisten enz. niet zouden behoeven te worden
veranderd, den tooneelnaam van zijn vader overnam, en zich zijn heele verdere
leven Rosier Faassen is blijven noemen.
Doordat tal van fransche artisten bij zijn ouders aan huis kwamen, babbelde Pieter
Jacobus op zijn 7e jaar evengoed Fransch als Hollandsch, maar hij kon het noch
lezen noch schrijven. Zijn vader liet hem decoratie-schilderen leeren en viool-spelen,
maar het tooneel trok hem meer aan, en in 1850 kreeg hij, te gelijk met zijn vader,
die er voorloopig regisseur en administrateur werd, een plaats aan het Théâtre du
Vaudeville te Amsterdam. Hij werd er geëngageerd als 2e komiek en debuteerde,
in het Fransch wel te verstaan, in ‘Misanthropie et repentir’ van v o n K o t z e b u e .
Zijn directeurschap aan genoemden schouwburg duurde ternauwernood een jaar.
Toen werd hem een engagement aangeboden aan een franschen schouwburg te
Brussel; maar, gelukkig voor Nederland, deed de firma Schoeman & van Lier, later
A. van Lier, hem een nog verlokkender aanbod, als 1en Hollandschen komiek. Hij
heeft dat aangenomen en is er zeven jaren gebleven, 1854-61; toen werd namelijk
het hollandsch gezelschap van van Lier ontbonden.
Faassen werd daarna geëngageerd door J.C. Valois in Den Haag, aan welk
gezelschap aanvankelijk ook Victor Driessens verbonden was, de geniale vlaamsche
artist. Aan hem heeft Faassen als acteur veel te danken gehad, en uit erkentelijkheid
noemde hij zijn eersteling V i c t o r , thans utilité bij het Rotterdamsch gezelschap
onder directie van P.D. van Eysden. Faassen is namelijk in 1863 getrouwd met de
tooneelspeelster C a t h a r i n a L o u i s e v a n V e l z e n , geb. 9 Dec. 1833, overl.
3 Febr. 1900, die, evenals hij, ofschoon op bescheidener voet, uitgemunt heeft door
natuurlijk spel. Hun huwelijk is zeer gelukkig geweest.
Na de ontbinding van het gezelschap van Valois in 1876 traden beide
echtgenooten toe tot den troep van Le Gras, van Zuylen & Haspels, die een ware
keurbende vormde en in 1880 zelfs in Londen heeft gespeeld. Al was die
onderneming, om in den vreemde een staaltje van de fijne hollandsche
tooneelspeelkunst te laten zien, uit een financiëel oogpunt niet juist voorspoedig,
Faassen heeft er toch de aangenaamste herinneringen aan bewaard, ook omdat
in Londen toen zooveel stukken van hem zelf zijn gespeeld.
In 1881 werd die troep, - behalve Willem van Zuylen en enkele anderen - als
‘Rotterdamsche
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afdeeling’ geannexeerd door de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel; maar die
afdeeling, waartoe dus ook het echtpaar Faassen behoorde, heeft niet lang bestaan;
de zaken gingen slecht en de artisten namen in Mei 1885 het voorstel aan van Het
Nederlandsch Tooneel, dat, tegen een belangrijk subsidie gedurende drie seizoenen,
de tooneelexploitatie zou overgaan op een vennootschap bestaande uit A.J. Le
Gras, J. en D. Haspels, Rosier Faassen en mevr. Catharina Beersmans; en van
toen af heette deze troep ‘De Vereenigde Tooneelisten’, eerst onder directie van
Le Gras en Haspels, later onder die van P.D. van Eysden.
Tot hun dood toe hebben Faassen en zijn vrouw deel uitgemaakt van dat
gezelschap, en 18 Mrt. 1890 hebben zij s a m e n hun 40-jarig tooneeljubileum
gevierd: voorwaar een hoogst zeldzaam voorrecht.
De laatste jaren van zijn leven, sinds den dood van zijn echtgenoote, was hij,
vroeger zoo bijdehand en levenslustig, niet veel meer dan een schim van zichzelf,
en toen de bevolking van Rotterdam zijn 70en verjaardag voor hem tot een waren
feestdag trachtte te maken, heeft die poging nauwelijks nog weer eens een guitigen
glans vermogen te tooveren in de geestige oogen.
Faassen was een geroutineerd tooneelspeler; onmiddellijk doorproefde hij een
rol, koos zich een type en beeldde dat uit, raak en puntig. Hij was leuk en bijkans
altijd maathoudend, zelfs in een klucht.
De rollen op te noemen, waarin hij het meest heeft uitgeblonken, is eigenlijk niet
doenbaar. Alleen dienen hier extra vermeld te worden zijn onovertroffen ‘Haspelstok’
in De kiesvereeniging van Stellendijk, zijn ‘Rebbe’ in Vriend Fritz, zijn ‘Poirier’ in De
Schoonzoon van mijnheer Poirier, en zijn ‘Fourchambault’ in De familie
Fourchambault; terwijl eveneens bijna volmaakt waren zijn ‘Hartkamp de aanspreker’
en zijn ‘Pastoor’ in de door hem zelf geschreven stukken Zonder naam en Zwarte
Griet.
Immers Faassen was ook een zeer vruchtbaar tooneelschrijver. Onder de stukken
van zijn hand, die het meeste succes gehad hebben, verdienen behalve de twee
bovenvermelde bovenal nog te worden genoemd De ledige wieg, Annemie en Platijn
en Co. Zijn verdienste als auteur bestond intusschen hoofdzakelijk in het teekenen
van volkstypes; daarmede heeft hij ontegenzeggelijk duizenden vermaakt, al was
de critiek vaak slecht over zijn werk te spreken.
Hij was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Zie: R. F a a s s e n , Mijn leven, en mijn Tooneelherinneringen, Nieuwe reeks, in
het Algemeen Handelsblad van 1, 8, 22 Mei en 5 Juni 1912.
Mendes da Costa

[Faber, Timaeus]
FABER (Timaeus), eigenlijk T j o m m e R i e m e r s S m i d , geb. te Leeuwarden
in 1578, overl. te Franeker 18 Sept. 1623. Zijn eerste opleiding genoten hebbende
op de latijnsche school te Leeuwarden, werd hij in 1597 student te Franeker. Na
eenige jaren met ijver de rechten, o.a. onder Schotanus, beoefend te hebben, ging
hij naar
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Leiden, waar hij leerling van Bronchorst was. Waarschijnlijk slaat op hem de
inschrijving in het leidsche album van 27 Juni 1601: T r o m e r u s F a b e r F r i s i u s ,
21 jaar oud. Te Leiden verkreeg hij den graad van J.U.D. Na verwerving daarvan
keerde hij naar Friesland terug en werd hij 31 Mei 1605 als advocaat voor het Hof
ingeschreven. In 1606 werd hij aangesteld tot hoogleeraar aan de academie te
Franeker, welken post hij tot zijn dood bekleedde. Van zijn werkzaamheid getuigt
de door hem uitgegeven verzameling disputaties, die onder hem verdedigd zijn. Zij
hebben betrekking op de Instituten; meermalen traden buitenlanders als defendens
op. Als Disputationes anniversariae ad 4 Libros Institut. Imperial. propositae in
Academia Franequerana werden zij meermalen gedrukt: 1609, 1612, 1615, 1622
en 1694. Een korte: Quaestionum illustrium sive annotationum selectarum, quibus
varia Iuris Civ. loca illustrantur aut emendantur, Diatyposis van zijn hand bevindt
zich daarachter. Een zijner meest bekende leerlingen was zijn latere ambtgenoot
Hector Bouricius (kol. 157), die ons in een lijkrede zijn lof als mensch en
rechtsgeleerde verkondigt; zij is vergezeld van een Epicedion te zijner eere van
Frieslands geschiedschrijver W i n s e m i u s . Bij de oprichting der groninger
hoogeschool werden, hoewel tevergeefs, ernstige pogingen gedaan hem daaraan
als hoogleeraar te verbinden. Bouricius roemt bijzonder in hem, dat bij zijn onderwijs
de studenten niet met de glossen en allerlei autoriteiten werden vermoeid ‘sed ad
fontes, ad principia, ad rationem, legum normam et obrussam, ad aequitatem, juris
nostri cynosuram cuncta reducens, ita discipulos suos animabat, ut essent: Nullius
addicti jurare in verba magistri’.
Behalve het genoemde verscheen van zijn hand een bundel aanteekeningen over
moeilijke plaatsen uit het Corpus Juris onder den titel: Annotationum liber I: quo
varia Iuris Civilis loca explicantur et conciliantur (Fran. 1608), opgedragen aan den
stadhouder Willem Lodewijk.
Hij was gehuwd met T i t i a L a m m e r t s , dochter van den leeuwarder
burgemeester A d j e L a m m e r t s .
Zijn geschilderd portret in het Stadhuis te Franeker.
Zie: H. B o u r i c i u s , Oratio funebris in obitum .... Timaei Fabri (Fran. 1623); G.
d e W a l , Oratio de claris Frisiae Jctis, ann. 214-219; B o e l e s , Friesl. Hoogesch.
II, 82-83.
van Kuyk

[Fabius, Jan Christiaan]
FABIUS (Jan Christiaan), geb. te Amsterdam 25 Nov. 1780, gest. aldaar 18 Maart
1852. Na het voorbereidend onderwijs in zijne geboortestad, ging hij te Utrecht
studeeren (1796), waar hij de lessen volgde van Carolus Segaar, den
‘dogmatiseerenden hermeneut’, van den toen reeds hoogbejaarden Sebald Rau,
den oriëntalist, van Herman Rooyaards, den toen nog streng rechtzinnigen exegeet
en eindelijk van Gijsbert Bonnet, den onwrikbaren aanhanger van het dordtsche
systema. In 1802 werd de jonge Fabius proponent, kwam in 1803 als predikant te
Lisse, 1807 te Leerdam, 1810 te Delft en 1820 te Amsterdam, waar hij 1851 emeritus
werd. Hij was een veelzijdig ontwikkeld man, grondig classicus en oriëntalist,
historicus en theoloog, terwijl hij met zijne zonen, die, de een medicus, een tweede
zee-officier, een derde notaris, een vierde schilder waren, gaarne over hunne studies
spreken mocht. Tot zijn lievelingsschrijvers behoorden Sterne, Jean Paul en Matthias
Claudius.
Er bestaat een portret van hem door J.W. Caspari.
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Zie: D.H. W i l d s c h u t in Hand. Letterk. 1852, 36-43.
Knappert

[Fabri, Anselmus]
FABRI (Anselmus), geb. te Breda, en naar zijn geboorteplaats ook genoemd
A n s e l m u s v a n B r e d a , overl. te Florence 3 Aug. 1449, begraven in de O.L.V.
kerk te Antwerpen, waarvan hij deken was. Hij was doctor in het kanonieke recht
en werd apostolisch prothonotarius. Lange jaren was hij te Rome, waar hij werkzaam
was in de kanselarij en onder Eugenius V en Nicolaas V grooten invloed bezat. Hij
was een der voornaamste weldoeners der Anima-stichting te Rome. Te Breda
stichtte hij een hospitium.
Zie: G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië (R.G. Publ. kl. serie 12) 541, 576,
580, en de daar genoemde bronnen.
van Kuyk

[Fabricius, Franciscus (1)]
FABRICIUS (Franciscus) (1), geneesheer en dichter, geb. te Roermond omst. 1510,
overl. na 1552. Hij studeerde de letteren te Keulen en onderscheidde zich vooral in
het Grieksch en Latijn. Daarna studeerde hij de geneeskunde, was als zoodanig te
Deventer werkzaam, daarna te Aken, waar hij door het bronwater veel genezingen
bewerkte en waar hij zeker in 1545 en 1552 verbleef. Hij ontleedde dit water en
beschreef het in een boek, dat, driemaal herdrukt, groot gezag onder de
geneesheeren van zijn tijd verkreeg. Hij schreef ook verzen en o.a. een latijnsche
vertaling in vers van het lang aan St. Gregorius van Nazianze toegeschreven
treurspel Χϱιστὸς πάσ χων. Zijn verzen zijn middelmatig maar correct van stijl. Na
1552 is niets meer van hem bekend.
Zijn werken zijn: Thermae Aquenses, sive de Balneorum naturalium, praecipue
eorum quae sunt Aquisgrani et Porceti, naturâ et facultatibus, et quà ratione illis
o

utendum sit liber perutilis (Col., Jaspar Gennepaeus, 1546, 4 ., Id. ib., Maternus
o
o
Cholinus, 1564, 12 ., It. ib., Joës Kirchius, 1617, 8 .); Consilia de arthriditis
praeservatione et curatione (Francofurt, 1592); D i v . G r e g o r i i N a z i a n z e n i
theologi Tragedia Christus patiens, latino carmine reddita, per F r a n c i s c u m
F a b r i c i u m , Roermondanum, medicum Aquisgranicum (Antverpiae, Strelius,
o
1550, 8 .).
Zie: Z.J. T h o n i s s e n in Biogr. nat. de Belgique VI (1878) 819-20 en de daar
aangeh. bronnen als P a q u o t enz.
Flament

[Fabricius, Franciscus (2)]
FABRICIUS (Franciscus) (2), geb. te Amsterdam 10 April 1663, gest. te Leiden 27
Juli 1738. Hij was de zoon van J o h a n n e s F a b r i c i u s , predikant te Nieuwkerk,
en van K a t h a r i n a F e l b i e r , in het huis van wier vader hij geboren en na der
ouders vroegtijdigen dood liefderijk opgevoed werd. Eerst aan het amsterdamsch
athenaeum. daarna (sinds 1681) te Leiden gestudeerd hebbende, werd hij 1687
predikant te Velzen, waar hij ook, 20 Febr. 1690, huwde met A n n a v a n
T e y l i n g e n , die hem een zoon, J o h a n n e s , schonk, reeds op 24-jarigen leeftijd
overleden. Hij vertrok naar Leiden en deed daar intrede 7 Mei 1696, predikant
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blijvend, ook na zijne benoeming tot hoogleeraar, zoodat hij 24 Nov. 1737 zijn
50-jarige evangeliebediening herdenken kon, met eene leerrede over ps. 34, 12-19.
Hoogleeraar werd hij in 1705 in de plaats van Jac. Trigland, 15 Dec. oreerende De
Christo unico ac perpetuo ecclesiae fundamento. Hij gaf dogmatiek naar het
compendium van van Til (die indertijd zijne studenten ƒ 18 voor het exemplaar had
laten betalen!) in gematigd coccejaanschen en weinig polemischen geest. Meer
dan dogmaticus was hij practisch theoloog, in het bijzonder homileet, en in die
hoedanigheid droegen curatoren hem eene nieuwe waardigheid, die van hoogleeraar
in de welsprekendheid op, ambt
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door hem 17 Juni 1722 aanvaard met eene rede De oratore sacro en waarin hij de
ars oratoria heeft geleerd naar de beginselen van Petrus Francius, wiens onderwijs
hij aan het amsterdamsch athenaeum had mogen genieten, Francius den
smaakvollen redenaar, van nature en door oefening even voortreffelijk, in wiens
schaduw Fabricius niet kon staan. Zoo althans is de indruk door zijn overgebleven
oraties gewekt, De scholis prophetarum (toen hij voor de eerste maal het rectoraat
nederlegde), De scriba, docto in regno coelorum (bij de tweede maal, 1717), De
provida christiani praesertim theologi senectute (bij de vierde maal, 1737), zijn
zwanenzang, waarin hij zich een sterfbed wenschte als van Rivetus en Witsius.
Verder nog van onzen smaak liggen zijne talrijke leerredenen, in 't Latijn gesteld en
uitgegeven, in vertaling uitgesproken, theologische verhandelingen, De impositione
nominis Evae (1711), De impositione nominis Noachi (1712), De impositione nominis
Sethi (1712) en vele andere.
Het bekendst is de rede geworden, door hem gehouden, toen hij voor de derde
maal het rectoraat neêrlegde, 8 Febr. 1725, herinneringsdag immers van het 150-jarig
bestaan der hoogeschool. Hij sprak toen in de Pieterskerk (‘dewijle het gehele
geleerde Holland tot deze plechtelijkheit is komen toevloeyen en de grote gehoorzaal
onzer hogeschole, alhoewel anderzins ruim genoeg, zulk ene menigte niet omvatten
konde’) over de geschiedenis der hollandsche akademie, hare lotgevallen uitvoerig
herdenkend, haren roem ten hemel heffend. Bij de vermelding der mannen, die dien
roem hadden vermeerderd, herdacht hij ook het bezoek van den Czaar aller Russen,
die ‘den felkouden nacht in een gering jacht op den Rhijn, die gelukkig den drempel
onzer hogeschool bespoelt, voor de deure onzer academie’ doorbracht en om vijf
uur al bij Boerhaave ten bezoek ging. Hij kon niet vermoeden, dat de keizer
dienzelfden dag, dat hij zijne rede uitsprak, overleden was. De oratie is vertaald
door Dirk Smout, versierd met portretten en twee prenten: de stoet bij gelegenheid
der inwijding, en het beleg en ontzet der stad. De vertaler droeg zijn werk op aan
F.'s vrouw Anna van Teylingen en aan hare zuster J o a n n a , gehuwd met den
bekenden leidschen burgemeester J o h a n v a n d e n B e r g h .
Na zijn verscheiden hield prof. J.v.d. Honert de lijkrede, op het einde waarvan hij
allen vrienden des overleden hoogleeraars diens laatsten groet overbracht, van
hem die nu was heengereisd ‘naar de hemelsche synode’. Deze lijkrede, J o h .
v a n d e n H o n e r t , T.H. f i l i i , Oratio de vita ac obitu F. Fabricii, gaat vooraf aan
de uitgave van alle 's mans werken: F. F a b r i c i i Opera omnia
philologico-theologica, exegetica et oratoria, quatuor voluminibus comprehensa
(Lugd. in Bat., Luchtmans, 1740 in 40.). Voorin vindt men het uiterst fraaie portret
des hoogleeraars door C. de Moor, geëtst door P. van Gunst, vrij wat fraaier, naar
wezen en uitvoering, dan het portret vóór Smout's vertaling der rede op 8 Febr.
1725. Op het schutblad van het exemplaar ter leidsche bibliotheek staat geschreven:
‘In memoriam dilectissimi et amantissimi conjugis Bib. Lugd. Bat. D.D.D. vidua ejus
sanctissima Anna van Teylingen’. De leidsche senaatskamer bezit zijn portret, twee
jaren vóór zijnen dood geschilderd door H. van der Mij, in toga, met lange witte
haren, rechts op den achtergrond een zuil, op welker voetstuk staat 1 Cor. III 2. Als
sterfdatum 21 Juli.
Wat hij schreef, vindt men in de bovengenoemde
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uitgave verzameld. Aan het exemplaar der Oratio in natalem CL academiae batavae
quae est Lugd. Batav., ter leidsche bibliotheek, gaat vooraf in handschr.
(waarschijnlijk van G e r . W o l f f ) een Kort verhael van het gepasseerde in het IIIe
jubilé vande Univ. te Leyden geviert den 8 Febr. 1725, benevens eenige gedrukte
stukken en latijnsche gedichten.
Zie: J o h . v a n d e n H o n e r t , genoemde lijkrede; Boekzaal op de jaren 1721,
1722, 1725, 1737, 1738; S i e g e n b e e k , L. Hoog. II, 167 vlgg.; S c h o t e l , Kerk.
Dordr. II, 299 n. 7; S e p p , Joh. Stinstra I, 140, 162-166; G l a s i u s , Godg. Ned. I,
454 vlg.; B l o k e n M a r t i n , De senaatsk. der l. univ. 38 vlg.
Knappert

[Fagel, Benjamin]
FAGEL (Benjamin), geboren te 's Gravenhage, gedoopt in de Groote kerk 14 Aug.
1642 en overl. ald. 14 Juni 1705, zoon van François F. (2) en diens tweede vrouw
Beatrix van Biemont. Hij studeerde te Utrecht in de rechten (1666) en was korten
tijd advocaat in den Haag en secretaris van de Rekenkamer van Holland tot hij in
1674 tot raadsheer in het Hof van Holland benoemd werd. Als zoodanig deed hij
23 Juli den eed. Den naam hebbend van bekwaam jurist, zetelde hij tot zijn dood
in het Hof. Hij was in Mei 1673 gehuwd met J a c o b a G r a s w i n c k e l , geb. te
Delft, overl. te 's Gravenhage 6 Aug. 1722, dochter van P i e t e r en van M a r i e
G o d i n . Uit dit huwelijk slechts één zoon: François (5), die volgt.
Zie: B o n t e m a n t e l , Regeering van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p in Werken
Hist. Genootsch.) II, 410-1.
van Kuyk

[Fagel, Casper of Gaspar]
FAGEL (Casper of Gaspar), geb. te 's Gravenhage en aldaar in de Groote kerk
gedoopt 25 Januari 1634, overl. te 's Gravenhage 15 Dec. 1688, begr. Gr. kerk 22
Dec.; zoon van Mr. François (2) en van diens tweede echtgenoote Beatrix van
Biemont.
Hij werd in 1648 student in de rechten te Utrecht, waar hij in 1653 promoveerde.
Hij zette zich in zijn geboortestad als advocaat neder, trok daar om zijn helderen
betoogtrant en degelijk advies de aandacht van Jan de Witt, die hem meermalen
bezigde tot het opstellen van resoluties, missiven en diplomatieke stukken, en werd
op aanwijzing van dezen in 1663 tot pensionaris van Haarlem verkozen. Of hij de
eerste ontwerper van het Eeuwig Edict geweest is, staat niet vast; wel behoorde hij
tot de bezending, die in 1669 Zeeland, Friesland en Groningen moest trachten te
bewegen tot de Harmonie, die in 1670 tot stand kwam.
Bij den dood van Nicolaas Ruysch werd hij 5 Nov. 1670 benoemd tot griffier der
Staten-Generaal, in welke hoedanigheid hij deel uitmaakte van het geheim besogne.
Toen in 1672 het land verloren scheen, behoorde Fagel onder de weinigen die
het hoofd manhaftig omhoog hielden. Met kracht verzette hij zich tegen de
aanmatigingen van Frankrijk en Engeland; hij verweet den gezant Pieter de Groot
zijn lafhartigheid en stelde, onder verwijzing naar den ongelukkigen toestand, waarin
het vaderland bij het begin van den tachtigjarigen strijd verkeerde, in het licht hoe
Holland en Zeeland alles bezaten wat tot een langen en dapperen tegenweer noodig
was. Alles kwam volgens hem aan op cordaatheid en kloeke resolutie. Als griffier
weigerde hij volstandig de besluiten der Staten-Gen. te teekenen, om tot elken prijs
met Frankrijk vrede te sluiten.
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Voor een krachtigen tegenweer was echter de medewerking van het geheele volk
noodig en Fagel zag al spoedig in dat hiervan alleen dan sprake kon zijn, zoo tot
de verheffing van prins Wil-
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lem III werd besloten. Wellicht was het in deze dagen dat een geheele ommekeer
in zijn politieke denkwijze tot stand kwam.
Door Jan de Witt nog tot zijn opvolger aangewezen, werd hij op den dag van den
moord der de Witten benoemd tot raadpensionaris. Zestien jaar heeft hij het land
als zoodanig met groote onbaatzuchtigheid en onkreukbare trouw gediend. Aan
hem ook was het voor een deel te danken, dat het land van den ondergang werd
gered en, toen de vrede van Nijmegen eindelijk werd gesloten, geen vernederende
voorwaarden werden aangenomen. Hij was een trouw volgeling der staatkunde van
Willem III, dien hij krachtig steunde in zijn strijd tegen Amsterdam en den franschen
gezant d'Avaux gelijk in zijn buitenlandsche politiek tegenover Frankrijk en Engeland.
In 1688 was Fagel de man, die met Willem III de groote onderneming tegen
Engeland voorbereidde en daar deze weder niet kon doorgaan zonder de hulp van
Amsterdam, werd Fagel met Everhard van Weede van Dijkveld daarheen gezonden
om zich van de medewerking der drie invloedrijkste burgemeesters (Johannes
Hudde, Nicolaas Witsen en Cornelis Geelvinck) te verzekeren. Van Fagel's hand is
ook het merkwaardig manifest van den prins, dat deze bij gelegenheid van zijn
overtocht uitgaf en waarin hij de redenen ontvouwde, die hem tot dezen tocht
noopten.
Willem's grootheid als koning van Engeland mocht Fagel echter niet meer beleven.
Terzelfder tijd dat de prins in Engeland aan wal stapte, ontsliep de raadpensionaris
en toen Willem zijn dood vernam, zeide hij: ‘nu heeft de staat zijn getrouwsten
dienaar en ik mijn besten vriend verloren’. Caspar Fagel overleed ongehuwd en
werd met een gevolg van dertien rouwkoetsen en zesendertig flambouwen zeven
dagen later in de Groote kerk te 's Gravenhage ter aarde besteld.
Zeer verschillend is over hem geoordeeld. De geschiedschrijver B u r n e t zegt,
dat hij alleen moed bezat, wanneer de zaken goed gingen, doch dat hem allen moed
bij den minsten tegenstand ontzonk. d'A v a u x en T e m p l e echter zijn van een
tegenovergesteld gevoelen en prijzen hem, blijkbaar terecht, al stelde hij zich geheel
ter beschikking van zijn grooten meester en toonde hij tegenover dezen weinig
zelfstandigheid. Zeer kwalijk is hem door verscheidene tijdgenooten zijn overgang
van de staatsgezinde naar de prinsgezinde partij genomen.
Wanneer staatsaangelegenheden hem niet elders riepen, hield hij verblijf op den
huize Leeuwenhorst (voormalige abdij onder Noordwijkerhout), dat hij zeer verfraaide.
Hij deed hier een hortus botanicus aanleggen die door den beroemden franschen
botanist T o u r n e f o r t (1656-1708) meermalen bezocht en geprezen werd.
Zijn geschilderd portret, gepenseeld door Michiel van Musscher, is onder no. 1689
vermeld in den catalogus van het Rijksmuseum. Gegraveerde portretten: zie M u l l e r ,
no. 1626 en 1627 en v a n S o m e r e n no. 1758; zie ook Nederl. Adelsboek 1907
tegenover bl. 322.
Op de briefwisseling van C. F a g e l en J. S t e w a r d , nopens de wet, genaamd
de Test en de geloofszaken in Engeland ten jare 1687, bestaat een spotpenning,
zie v a n L o o n , III, 361, - óók afgebeeld en beschreven in P i n k e r t o n , Numismatic
History of England, XXXIX, 108. Zie een critiek op den penning in laatstgenoemd
werk: Navorscher XIX, 122, 123; en verder Nav. XXXV, 145, 152.
Voor het leven van Casper Fagel is nog steeds belangrijk het acad. proefschr.
van L.E. L e n -
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t i n g , Specim. historicopoliticum de Casparo Fagelio consiliario (Utr. 1849).
Daarmede echter te vergelijken: P. S c h e l t e m a in Nyhoff's Bijdragen voor V.G.
en O. VII, 87-111. Voorts: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. te Utrecht XI, 362, 64, 76;
XII, 45, 271, 273; Kroniek Hist. Genootsch. te Utr. VII, 411; VIII, 436; Themis 1849,
no. 4; S c h e l t e m a , St. Nederl. I, 340-344; Genealogie van Kinschot (overdruk uit
Gen. Her. Bladen) bl. 442-444 (over zijn benoeming tot griffier).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken en J.F.C. Reckleben.
Voor het geslacht Fagel, in Geneal. Herald. Bladen I een volledige genealogie
door W.M.C. R e g t .
Regt

[Fagel, Mr. Cornelis Gerrit]
FAGEL (Mr. Cornelis Gerrit), geb. te Leiden 28 Sept. 1663, gedoopt in de
Hooglandsche kerk ald. (onder de namen C o r n e l i u s G e r a r d u s ) 2 Octob.
1663; overl. te 's Gravenhage 21 Juni 1746, begr. Gr. Kerk ald. 27 Juni; zoon van
Mr. Hendrik (1) en van Margaretha Rosa.
Hij werd te Leiden geboren, terwijl zijn vader aldaar zijn jurid. studiën voortzette.
Zelf werd hij er ook student in de rechten, behaalde den meesterstitel en werd circa
1690 raadsheer in het Hof van Brabant. 17 Juli 1705 gekozen tot raadsheer in het
Hof van Holland, in de plaats van zijn overleden oom Benjamin (kol. 382), deed hij
den eed in handen van den president Sluysken 23 Juli 1705. Hij bleef dit ambt tot
zijn dood bekleeden en liet den roem na van een hoogstbekwaam rechtsgeleerde
en uitmuntend rechter te zijn geweest.
In 1719 werd hij regent van het St. Nicolaasgasthuis te 's Gravenhage, 13 Juni
1742 gekozen tot hoofdingeland van Delfland (in de plaats van Adriaen Pieter de
Hinojosa) en meermalen wegens de Staten-Generaal gedeputeerd als
commissaris-politiek op de vergaderingen der N. Holl. Synode.
In 1708 kocht hij een huis in het Westeinde te 's Gravenhage, gelegen aan de
westzijde van de Geweldigerspoort of -laan (thans de Lange Lombardstraat).
Gedurende de geheele 18e eeuw droeg daarom deze laan den naam van ‘het Slop
van Fagel’. Hij heeft zijn verder leven in dit huis gewoond. In 1742 werd het getaxeerd
op ƒ 900 huurwaarde. Fagel had toen een inkomen van ƒ 9000, bezat een buitenplaats
(Noordervliet, onder Voorburg), hield 5 dienstboden en een koets met twee paarden.
Hij huwde te 's Gravenhage 23 Maart 1693 met E l i s a b e t h D i e r q u e n s , met
wie hij zijn 50-jarige echtvereeniging mocht herdenken. Zij werd te 's Gravenh.
geboren 15 Maart 1674 en overleed aldaar 19 October 1745, dochter van Mr.
S a l o m o n , president van den Raad van Brabant, en van C a t h a r i n a
P a r m e n t i e r . Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, waarvan vier jong overleden.
De anderen zijn M a r g a r e t h a R o s i a n a F. (1699-1762), echtgenoote van den
ridder-baronet Mr. G u a l t h e r u s d e R a e t , heer van Kijfhoek en Dubbeldam;
M a r i a F r a n ç o i s e F. (1705-1777) gehuwd met Mr. N i c o l a e s t e n H o v e ,
thesaurier-generaal der Unie; Hendrik (2) (kol. 390); en E l i s a b e t h A g n e t a F.
(1709-1768), de vrouw van Mr. J o h a n D i e r q u e n s , burgemeester van 's
Gravenhage, en postmeester (voor de helft) in het binnenl. postcomtoir.
De portretten van Fagel en Elisabeth Dierquens in Geneal. Herald. Bladen I.
Penning op 50-jarige echtv. in Catal. Herald. Tentoonstelling te 's Gravenh., no.
4699 en 4715 (één exemplaar berust in Teyler's museum).
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Zie: Haagsch Jaarb. 1903, 289, 405; 1911, 174, 336: Alg. Ned. Familiebl. I no. 51,
2a; Resoluties der St. van Holland, d.d. 21 Juni. 23 Juni en 24 Juni 1746 (met het
oog op zijn overlijden); Geneal. Herald. Bladen I (genealogie).
Regt

[Fagel, François (1)]
FAGEL (François) (1), F a g h e l , F a g h e l e , vermoedelijk geboren te Lokeren,
overleden te Amsterdam in 1587, begraven in de N.Z. kapel 2 October; zoon van
J o r i s , of G e o r g e F a g e l , den tot dusverre bekenden stamvader, en van diens
tweede vrouw P e r r o n n e M a r t e n s .
In 1567 woonde hij te Nieuwkerke (Neuve-Eglise), in 1570 te Antwerpen. In 1581
en '82 moet hij schepen van Brugge geweest zijn, stellig was hij er ‘clerc van de
weeserie’ of griffier van de weeskamer, van 1582 tot 1584. Op het schutblad van
het register 1583-1586 schreef hij: ‘Franchois Faghele, clercq van weesen deser
en

stede, heeft dit bouck begonst den V Septembris 1583. Hij hield het bij tot 6 Maart
1584, als wanneer hand en stijl veranderen. In Sept. 1582 werd hij door de Brugsche
magistraat afgevaardigd naar de Statenvergadering te Antwerpen (Resolutieboek
van Burgemeesters en Schepenen, 1582-1583, fol. 350 verso). In 1584 werd hij
van al zijn bedieningen ontzet en uit Brugge gebannen, nadat de stad door den
afval van Karel van Croy, prins van Chimay, stadhouder van Vlaanderen, aan de
Spanjaarden was overgeleverd. Fagel vestigde zich toen voorloopig te Antwerpen,
zich met koopmanschap geneerende, waartoe zijn familierelaties in Bremen en
Dantzig gereede aanleiding gaven. Reeds het volgend jaar was hij echter met zijn
gezin te Amsterdam gevestigd, waar hij in de Kalverstraat woonde, tegenover het
huis, genaamd ‘'t Lelick Aensicht’, vermoedelijk in de woning van zijn schoonvader
C a s p a r P o i g n e t , die reeds 12 April 1580 op een burgerrol als koopman in die
straat voorkomt. Het was de gemeente Amsterdam niet gegund profijt te trekken
van Fagel's administratieve bekwaamheden, want reeds twee jaar later overleed
hij als koopman in hetzelfde huis.
François Fagel is tweemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw was J o h a n n a
B o l l e , denkelijk een verwante van den bekenden predikant J. Bollius (II kol. 198).
Hij hertr. 18 Aug. 1577, vermoedelijk te Antwerpen, met A g n e s of A g n e t a
P o i g n e t , geb. 1555, overl. te Amsterdam 2 Dec. 1589, dochter van C a s p a r en
van A n n a B o e l .
Uit het eerste huwelijk sproot, behalve een dochter S a r a die op achttienjarigen
leeftijd ongehuwd overleed, een dochter A b i g a e l . Uit het tweede twee zoons,
waarvan François (2) hieronder volgt en J a c q u e s (innocent), in 1634 te 's
Gravenhage is overleden.
A b i g a ë l F a g e l voornoemd, geb. te Neuve-Eglise 16 Aug. 1567, begr. Gr.
kerk. te 's Gravenhage 22 Dec. 1637, huwde te Amsterdam 15 April 1591 met Dr.
N i c o l a e s C r o m h o u t , sedert 1591 raadsheer en sedert 1620 president van
het Hof van Holland. In 1619 was hij een der rechters van Oldenbarnevelt.
Zie: W.M.C. R e g t , Genealogie Fagel in Gen. Her. Bladen I en de daar gen.
bronnen.
Regt

[Fagel, Mr. François (2)]
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FAGEL (Mr. François) (2), geb. te Amsterdam 30 Mei 1585, gedoopt Oude kerk 2
Juni; overl. te 's Gravenhage 2 Maart 1644, zoon van den voorg. en van Agneta
Poignet.
Hij stond met zijn achterlijken broeder Jacques bij den dood zijner moeder alleen.
Vermoedelijk heeft toen zijn halfzuster Abigaël zich hun lot aangetrokken en toen
deze laatste in 1591 met N i c o l a e s C r o m h o u t huwde, zullen Fran-
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çois en Jacques te diens huize zijn grootgebracht. Den 20. Maart 1602 werd François
student in de philosophie te Leiden, ging over tot de studie der rechtsgeleerdheid,
verkreeg den graad van meester in de rechten, werd advocaat voor het Hof van
Holland en (na zijn huwelijk met een dochter uit de invloedrijke familie R o s a ) in
1619 raadsheer in den Hoogen Raad, waarvoor hij 9 November van dat jaar den
vereischten eed aflegde. Later werd hij president van den Hoogen Raad en
bekleedde ook het ambt van curator der academie te Leiden.
In 1627 werd de raadsheer Fagel getaxeerd op een vermogen van ƒ 50000; zijn
broeder (overl. te 's Gravenhage 24 Nov. 1634) die in het Westeinde woonde op ƒ
12000; zijn zwager Cromhout op ƒ 110000. In 1629 woonde Fagel dichtbij de plaats,
waar thans het gebouw ‘de Nederlanden’ (hoek Prinsestraat) staat.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst in Oct. 1613 te 's Gravenhage met M a r i a
R o s a , geb. te 's Gravenhage 17 Nov. 1595, er overleden 13 Maart 1622 of 1623,
dochter van Mr. H e n d r i k , raadsheer in het Hof van Holland, en van C o r n e l i a
v a n H o o g e v e e n . Daarna is hij op aandrang van den haagschen kerkeraad in
Maart 1633 te 's Gravenhage hertrouwd met B e a t r i x v a n B i e m o n t , zijn
dienstmaagd: zij leefde tot 1673 en werd, wonende in de Nobelstraat, 12 October
1673 te 's Gravenhage overluid. Haar ouders worden vermeld als te zijn J a c o b
v a n B. en N. v a n d e r G r a a f f , die te Oud-Beierland zouden hebben gewoond.
Uit het eerste huwelijk sproten zes kinderen, waarvan een dochter jong overleed,
Hendrik (1), François (3) en Nicolaas volgen, A g n e s de echtgenoote werd van
Mr. W i l l e m v a n H e u c k e l o m of H o e c k e l o m , en C o r n e l i a met Mr.
N i c o l a a s t e n H o v e was gehuwd. Uit het tweede huwelijk sproten negen
kinderen, waarvan Casper en Benjamin voorgaan, A b i g a e l met J h r . H e n d r i k
P a u w , F r a n ç o i s e met Mr. W i l l e m v a n d e n B r o e c k en J a c o b a of
M a r i a met den geëligeerden raad van Utrecht, P i e t e r R o s a , was gehuwd.
Portretten van hem bij Mr. B.P. baron van Verschuer te Beesd en bij J.J. baron
Fagel, huize Avezoor bij Ellecom.
Zie: Haagsch Jaarboekje 1891, 88; 1898, 233; 1913, 16. Het testament van Abigaël
Pauw, geb. Fagel in de Genealogie van Kinschot (overdruk uit Gen. Her. Bladen)
524-533; Handel. van den kkraad te 's Gravenhage (archief der N.H. Gem.) van 5
April 1631 tot 23 Maart 1633.
Regt

[Fagel, François (3)]
FAGEL (François) (3), geb. te 's Gravenhage 3 Juni 1618 en gestorven aldaar 12
Nov. 1680, zoon van den voorg. en Maria Rosa. Hij studeerde te Leiden, waar hij
19 Mrt. 1635 werd ingeschreven. 14 Mrt. 1670 werd hij benoemd tot raadsheer in
het Hof van Holland welke benoeming hij, naar beweerd werd, er aan te danken
had dat hij er zich niet voor had ingespannen. Zijn eed deed hij 15 Apr. 1670. Zeven
jaren later werd hij president van het Hof als hoedanig hij 1 Juli 1677 beëedigd werd.
Dien post bekleedde hij tot zijn dood.
Hij huwde in Sept. 1675 met C a t h a r i n a A u x - B r e b i s (weduwe van D a n i ë l
A u x - B r e b i s ), overl. te 's Gravenh. 6 Januari 1681, dochter van D a v i d en van
C a t h a r i n a T u e t e l a e r . Uit dit huwelijk vier dochters.
Zie: B o n t e m a n t e l , Regeering van Amsterdam (uitg. K e r n k a m p in Werken
Hist. Genootsch.) II, 410-1, 483; Oeuvres Compl. de C h r . H u y g e n s VIII, 306.
van Kuyk
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[Fagel, François (4)]
FAGEL (François) (4), zoon van Henric Fagel (1) en Marg. Rosa, geb. te 's
Gravenhage 20 Dec. 1659, gest. aldaar 4 Oct. 1746. Na zijne studies te hebben
volbracht, werd hij in 1680 commies ter griffie van de Staten-Generaal; 3 Sept. 1685
werd hij naast zijn vader aangesteld als medegriffier, en bij den dood van zijn vader
in 1690 werd hij alleen tot griffier benoemd op 13 Febr. In het stadhouderlooze
tijdvak, dat nu weldra volgde, kreeg hij spoedig veel invloed, niet alleen krachtens
zijn ambt maar ook wegens zijne bekwaamheid, zijn takt en zijne aangename vormen.
Met Heinsius, den raadpensionaris, Hop, den thesaurier-generaal, Slingelandt, den
secretaris van den Raad van State, behoorde hij tot de leidende persoonlijkheden
in de Republiek, en zijn gezag in de Staten-Generaal steeg met de jaren. Nadat
Heinsius in 1720 en Hop in 1725 overleden waren, bleven hij en zijn zwager
Slingelandt - hij was met diens zuster Elisabeth gehuwd geweest - als de
bekwaamste mannen van rijpe ervaring over, en samen leidden zij als het ware de
buitenlandsche politiek van de Republiek sinds 1727, toen de weinig beteekenende
raadpensionaris van Holland, van Hoornbeek, overleed en Slingelandt tot zijn,
opvolger verkozen werd. Vele bizonderheden van zijne werkzaamheid zijn niet
bekend; er is geen briefwisseling van hem uitgegeven, die hierover licht geeft, doch
de getuigenissen van zijne tijdgenooten zijn eenstemmig over zijne bekwaamheden,
zijne betrouwbaarheid, zijn aanzien, zijne hoffelijke manieren, al vernemen wij ook
tevens, dat hij in ruime mate den invloed onderging van Slingelandt's sterke
persoonlijkheid. Niet alleen door Onno Zwier van Haren, die ook een nimmer
uitgegeven levensbeschrijving van hem schijnt te hebben opgesteld, is hij in De
Geuzen geprezen als ‘De man die zestig jaar 't vertrouwen Van Neerland en Euroop
bezat’, maar ook de vreemde gezanten zingen om strijd zijn lof; en van de zijde van
opeenvolgende fransche gezanten is dat te opmerkelijker, omdat het geenszins
onbekend was, dat hij voorstander was van het huis Oranje en van een staatkundig
samengaan der Republiek met Engeland. In 1737, kort na den dood van Slingelandt,
heeft hij ontslag gevraagd uit zijn ambt, doch op den sterken aandrang der Staten
om althans voorloopig nog in functie te blijven, heeft hij zich hiertoe laten vinden.
Na nog ettelijke malen op zijn verzoek om ontslag teruggekomen te zijn, heeft hij
het ten slotte in November 1744 gekregen.
Hij huwde in Aug. 1693 te 's Gravenhage met E l i s a b e t h v a n S l i n g e l a n d t ,
gedoopt in de kloosterkerk aldaar 21 Juni 1671, overl. in de kraam te 's Gravenhage
7 Febr. 1695, dochter van M r . G o v e r t en van A r n o u d i n a v a n B e a u m o n t .
Uit dit huwelijk slechts één dochter die, ongehuwd, op 20 jarigen leeftijd overleed.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken en door P. Tanjé.
Zie: Mémoires de M. de B. (Bijdr. en Med. Hist. Gen. XIX); Eene memorie over
de Republiek uit 1728. (Bijdr. e. Med. Hist. Gen. XXX); C o x e , Memoirs of Horatio
lord Walpole; Resoluties Generaliteit, 3 Sept. 1685 en 13 Febr. 1690.
Bussemaker

[Fagel, Mr. François (5)]
FAGEL (Mr. François) (5), heer van ter Weer, gedoopt te 's Gravenhage, Gr. kerk,
11 Febr. 1674, overl. te Haarlem 6 Sept. 1718, begr. 12 Sept.; zoon van Benjamin
en van Jacoba Graswinckel (kol. 382). Hij werd eerst laat, 11 Juli 1698, te Leiden
student in de rechten, be-
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haalde er 17 Juli 1698 den meesterstitel, na verdediging van een diss. de Acquirenda
vel amittenda possessione, en werd vroedschap te Haarlem 28 Aug. 1699; in 1701,
2, 6 en 7 was hij daar schepen; 11 April 1709 wegens Haarlem gecommitteerde in
de Admiraliteit van Amsterdam en in 1712, 13 en 14 gedeputeerde ter
Staten-Generaal.
Hij huwde te Haarlem 21 Aug. 1712 H e s t e r d e K o k e r , geb. te H. in 1674,
aldaar overl. en er 24 Mei 1730 begraven, na in 1724 te zijn hertrouwd met P i e t e r
v a n W o e n s e l . Zij was dochter van G i l l i s d e K o k e r en van H e s t e r
Liemans.
Behalve een dochter, J a c o b a F a g e l , de echtgenoote van den president van
het Hof van Friesland, Mr. J o h a n d e K e m p e n a e r , sproot uit dit huwelijk een
zoon: Mr. F r a n ç o i s B e n j a m i n F a g e l , geb. te Haarlem 26 Mei 1713, overl.
ald. 27 Aug. 1784. Deze werd 14 Aug. 1731 te Leiden student in de rechten en
promoveerde er 26 Mrt. 1736 op een diss. de Inofficioso testamento. Hij was kanunnik
van St. Jan te Utrecht, resigneert 1748, en verkoopt deze praebende voor ƒ 7500
aan J a c o b v a n D a m . Fagel werd 7 Oct. 1748 raad in de vroedschap te Haarlem,
in 1749, 50 en 53 schepen, van 1756 tot 1761 burgemeester, en in 1761 door de
Staten van Holland aangesteld tot baljuw en stadhouder van de leenen van
Brederode en tot meesterknaap van het Jachtgericht. Hij huwde in 1737 S u s a n n a
B a a r t (1707-1780) uit welk huwelijk slechts een jonggestorven zoon, die de namen
van zijn vader droeg. Met dezen stierf de stam van Benjamin in de mannel. lijn uit.
Regt

[Fagel, Mr. François (6)]
FAGEL (Mr. François) (6), geb. te 's Gravenhage 11 Sept. 1740, ged. Gr. kerk 14
Sept.; overl. te 's Gravenh. 28 Aug. 1773, begr. Gr. kerk 2 Sept.; zoon van Mr.
Hendrik (2) en van Catharina Anna Sluysken.
Reeds in zijn kinderjaren gaf hij aanleiding groote verwachtingen van hem te
koesteren; smaak voor het ware, schoone en goede, gepaard aan een ongewone
leergierigheid waren reeds vroeg kenmerkende eigenschappen van hem. Op den
jeugdigen leeftijd van veertien jaar toegelaten tot de academie te Leiden, werd hij
daar 17 Sept. 1754 in het studentenalbum ingeschreven, terwijl hem als leidsman
de beroemde en geleerde François Hemsterhuis, de vriend van Ruhnkenius, werd
toegevoegd. Professor David Ruhnkenius zelf was zijn leermeester op het gebied
der letteren en onder dezen, mede onder leiding van zijn ‘ephorus’ maakte Fagel
zulke goede vorderingen, dat hij het latijn en grieksch niet alleen grondig verstond,
sprak en schreef, doch ook de schoonheid der oude schrijvers ten volle kon genieten.
Als zijn lievelingsauteurs worden genoemd Xenophon en Tacitus, doch ook Homerus,
Theocritus en Horatius deelden in zijn genegenheid. Zijn hoofdstudie echter,
waarvoor hij de academie bezocht, was de rechtsgeleerdheid en nadat hij zijn graad
van meester in de rechten had behaald, na verdediging, 23 Juli 1759, van een diss.
de Guarantia Foederum, verliet hij de hoogeschool. Hemsterhuis bleef met Fagel
bevriend, óók Ruhnkenius. De eerste droeg hem zijn Lettre sur l'homme et ses
rapports - de laatste (in 1786) zijn Rutibus Lupus op. Na de voltooiing zijner studiën
vertrok Fagel naar Lausanne, bereisde daarna Zwitserland, Italië, Frankrijk en
Engeland en zette zich in zijn geboorteplaats metterwoon neder, waar hij 11 Maart
1767 als ‘second griffier’ aan zijn vader werd toegevoegd.
Hij was een man van zeldzame talenten, een
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sieraad van zijn geslacht en voorzien van alle eigenschappen om een uitstekend
diplomaat te worden. had niet de dood hem in den bloei des levens weggerukt.
Fagel huwde te Velsen 15 April 1764 met A n n a M a r i a B o r e e l , geb. te
Amsterdam 26 Nov. 1739, overl. te Pyrmont 16 Juli 1781, dochter van Mr. J a c o b
en van A g n e t a M a r g a r e t h a M u n t e r . Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen,
waarvan de vijf zoons allen op hun naam in dit deel (kol. 389-394) voorkomen. De
twee dochters waren jkvr. A g n e s M a r g a r e t h a geh. met D i e d e r i k J a c o b
baron v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n , den russischen gezant te Washington,
en jkvr. C a t h a r i n a A n n a , echtgenoote van den luit.-gen. jhr. W i l l e m
François Boreel.
Zijn portret bij J.J. baron Fagel, huize Avegoor bij Ellecom.
Zie: Description philosophique du caractère de feu M. Fagel 1773, par F r a n ç o i s
H e m s t e r h u y s (opgenomen in de Oeuvres philosophiques de F.H., uitgegeven
door L.S.P. M e y b o o m , II, 213-220); v a n K a m p e n , Vaderl. Karakterkunde II,
791-800; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland I, 346, 347; II, 581; d e z ., Gesch. en
Letterk. Mengelwerk IV st. 2, 5-24.
Regt

[Fagel, François Willem]
FAGEL (François Willem, baron), geb. te 's Gravenhage 4 Oct. 1768, gedoopt
Kloosterkerk 9 Oct.; ongehuwd overl. aldaar 15 Febr. 1856, zoon van den voorg.
en van Anna Maria Boreel.
Hij trad op zeer jeugdigen leeftijd in zeedienst en nam op twaalfjarigen leeftijd in
den rang van adelborst deel aan den bekenden slag bij Doggersbank, aan boord
van de ‘Admiraal-Generaal’, een oorlogsschip van 74 stukken onder commando
van kapitein van Kinsbergen. Hij diende later andermaal onder dezen kommandant,
die van hem getuigde, ‘dat hij zich zeer wel had toegelegd op zijn métier.’ Vervolgens
onder de kapiteins Staring, Tulleken en den eersten luitenant Job Seaburne May,
met wien hij in britschen dienst overging. In 1807 bezorgde zijn broeder Hendrik (3)
hem een ambt aan de Kaap. Zijn papieren, in het huisarchief Fagel bewaard, zijn
als zoodanig niet zonder belang voor de geschiedenis dier verloren volkplanting.
Onder den souvereinen vorst in het vaderland teruggekeerd, verkreeg hij den rang
van kapitein en was een der meest verdienstelijke officieren der nederlandsche
marine, die hij na een diensttijd van omstreeks veertig jaren, 1 April 1817, verliet.
Hij werd wel gepensionneerd, doch stond dit pensioen ten dienste van het vaderland
af. Behalve met het eereteeken van Doggersbank was hij versierd met de Milit.
Willemsorde 3e klasse.
Ongemeen weldadig van aard, steunde hij op onbekrompen wijze
hulpbehoevenden en liefdadige instellingen van alle gezindheden.
Zie: Alg. Handelsblad, 19 en 20 Febr. 1856; Je Maintiendrai II, 295 vv.
Regt

[Fagel, Hendrik (1)]
FAGEL (Hendrik) (1), geb. te 's Gravenhage 13 Juni 1617, overleden te 's
Gravenhage 11 Febr. 1690, zoon van François (2) en van Maria Rosa. Hij werd 19
Maart 1635 te Leiden ingeschreven voor de studie der rechten en der philosophie.
In 1648 was hij advocaat voor het Hof van Holland, doch zette zijn studie voort en
werd 27 April 1661 opnieuw in het studentenalbum te Leiden ingeschreven. Daarna
werd hij raadsheer in het Leenhof van Brabant, de gewone voorpost voor hoogere
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benoemd tot griffier der Staten Generaal, welke betrekking hij tot zijn dood bekleedde.
Bij reso-
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lutie van 26 Aug. 1672 gelijktijdig met den commies J o h a n S p r o n s s e n
benoemd, werd hij belast met de behandeling der buitenlandsche zaken. Hij deed
30 Aug. den eed. Na den dood van Spronssen werd 12 Juni 1680 bepaald, dat
Fagel het griffierschap in zijn geheel zou bekleeden, waarop zijn zoon François (4)
tot commies werd aangesteld. Deze werd 3 Sept. 1685 medegriffier zijns vaders.
Na diens dood kwam ingevolge resolutie van 13 Febr. 1690 het geheele griffiersambt
in de handen van François, met aanstelling van diens broeder H e n d r i k (1669-1728)
tot commies. Van hem wordt getuigd, dat hij een man was van groote bekwaamheid,
die door zijn wijsheid en ijver veel invloed op den gang der zaken uitoefende en als
de andere leden van zijn geslacht uit volle overtuiging de belangen van het
Oranjehuis was toegedaan.
Hij was in Oct. 1648 te 's Gravenhage gehuwd met zijne nicht M a r g a r e t h a
R o s a , geb. te 's Gravenh. 23 Maart 1629, aldaar overl. 15 Febr. 1706, dochter van
Mr. C o r n e l i s en van C o r n e l i a v a n H o o g e v e e n . Hieruit twaalf kinderen.
Vermoedelijk bij of althans kort na zijn benoeming tot griffier nam hij zijn intrek in
een huurhuis, staande aan de westzijde van het Noordeinde te 's Gravenhage, en
toebehoorende aan Jhr. Justus van Egmond van der Nyenburg. Althans volgens
het belastingcohier van 1674 woonde hij dáár. In Mei 1680 kocht hij dit huis met
nog twee belendende perceelen van genoemden eigenaar, waarbij zijn zoon François
in 1707 door aankoop nog een ander voegde. Al deze panden werden omstreeks
1707 tot één fraai geheel verbouwd door den beroemden bouwmeester Daniël Marot
en het nu verkregen huis werd gedurende bijna een eeuw door de Fagel's bewoond.
Zijn portret bij J.J. baron Fagel, huize Avegoor bij Ellecom.
Zie: S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. I, 347; II, 581; T h . v a n R i e m s d i j k , De
griffie van H.H.M. (Haag 1885) 12; Notulen Hop en Vivien (uitg. J a p i k s e , Werken
Hist. Gen. III: 19) 294 v.; J. v a n B r e e n , in Jaarb. Die Haghe 1913, 144 e.v.
Regt

[Fagel, Hendrik (2)]
FAGEL (Hendrik) (2), zoon van Corn. Gerrit Fagel en Elis. Dierquens (kol. 384),
geb. te 's Gravenhage 7 Dec. 1706, gest. aldaar 19 Nov. 1790. Reeds in 1728 werd
hij commies ter griffie van de Staten-Generaal; in 1742 verkreeg zijn oom, François
(4), de griffier, zijne benoeming tot tweeden griffier en zoo was zijne plaats bereid,
toen zijn oom in 1744 aftrad. Hij heeft het ambt van griffier 46 jaar lang bekleed, tot
zijn dood, sinds 1787 bijgestaan door zijn kleinzoon en naamgenoot, die hem ook
in 1790 is opgevolgd. Gedurende dien langen tijd heeft hij echter nimmer een grooten
invloed geoefend, daar hij geen sterke persoonlijkheid was. Wel werd hij in alle
belangrijke zaken gehoord door Willem IV, de Gouvernante, Brunswijk en Willem
V; onder de beide eersten was hij lid der ‘conférence’, een raad voor de buitenl.
zaken; zijn ambt bracht dit mee en bovendien was hij, zooals van een Fagel niet
anders te verwachten was, een warm aanhanger van het huis van Oranje, ook ten
volle overtuigd, dat zoowel het belang der Republiek als dat van het huis van Oranje
nauwe aansluiting bij Engeland eischten; doch kracht en leiding gingen van hem
niet uit. Dat hij door Brunswijk werd gekend in het opstellen der Acte van
Consulentschap, zal ook wel daarom geschied zijn, dat de hertog van hem geen
ernstige bezwaren
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verwachtte; en de wijze, waarop de engelsche staatslieden van hem spreken, geeft
den indruk, dat zij voor zijne gezindheid jegens Engeland erkentelijk zijn, maar niet
hoog tegen hem op zien. Hij was gehuwd te 's Gravenhage 1 November 1733 met
C a t h . A n n a S l u y s k e n , geboren te 's Gravenhage 11 Juli 1714, overl. aldaar
5 Febr. 1783, dochter van Mr. W i l l e m en van M a r i a A d r i a n a v a n d e r
Heim.
Uit dit huwelijk, behalve 5 dochters, één zoon, François (6).
Zijn portret bij J.J. baron Fagel, huize Avegoor bij Ellecom.
Zie: Archives d.l. Maison d' O.N. 4e en 5e série; Gedenkschriften van G.J. van
Hardenbroek; C o l e n b r a n d e r , De Patriottentijd.
Bussemaker

[Fagel, Mr. Hendrik, baron (3)]
FAGEL (Mr. Hendrik, baron) (3), geb. te Amsterdam 21 Maart 1765, gedoopt N.Z.
kapel 29 Maart; overl. te 's Gravenhage 22 Maart 1838, oudste zoon van Mr. François
(6) en van Anna Maria Boreel. Hij werd reeds op 13-jarigen leeftijd (‘annos
academicos habens’!?) 12 Sept. 1778 te Leiden student. Den jeugdigen leerling
werd als ‘ephorus’ toegevoegd F r e d e r i k G e r v i n u s , een leidsman van 34 jaar,
geboortig uit Tweebruggen. Op 22 Aug. 1785 opnieuw aldaar ingeschreven, ditmaal
als jur. cand., promoveerde hij 7 Sept. 1785 te Leiden op diss. de Foederum
Sanctitate.
Vervolgens diende hij de vergadering der S.G. één jaar, buiten bezwaar van 's
lands schatkist, en werd in 1787 op voorstel van Willem V aan zijn grootvader en
naamgenoot als tweeden griffier toegevoegd. Na diens dood werd hij griffier en was
alzoo sedert 1672 de zesde in zijn geslacht, die met dit gewichtig ambt werd bekleed.
Doch ook de laatste.
In 1788 werd hij als extraord. ambassadeur met van de Spiegel naar Engeland
gezonden om een verbond tusschen de Republiek, Engeland en Pruisen te sluiten.
Deze alliantie kwam tot stand en waarborgde wel het erfstadhouderschap, doch
voordeel bracht het ons land niet aan. Het was bij die gelegenheid dat beiden de
aanzienlijke geschenken van Engeland van de hand wezen, deels om het vaderland
geen verplichtingen van dergelijken aard op te leggen, deels omdat zij het beneden
hun waardigheid achtten voor zich zelf voordeelen te genieten ter gelegenheid van
een tractaat, waaruit het land geen voordeel trok.
In October 1794 werd Fagel opnieuw naar Engeland gezonden om Pitt de
noodzakelijkheid aan te toonen, waarin men zich hier bevond, om met de
bewindvoerders in Frankrijk te onderbandelen, tevens om dezen tot
gemeenschappelijke handeling met de franschen te overreden. Het vaste besluit
van Pitt om met deze laatsten in geen vergelijk te komen, deed deze zending op
niets uitloopen. Intusschen bezweek de Republiek. Fagel bleef in Engeland; zijn
goederen in Holland werden geconfisqueerd, zijn briefwisseling onderschept en
achtergehouden. Hij zelf werd tot zijn groot ongenoegen gepasseerd, toen Willem
V een ‘homme d'affaires’ noodig had voor het verkeer met de engelsche regeering.
Daarvoor werd de gewezen gezant der Republiek van Nagell gekozen en Fagel
verliet Engeland. Hij vestigde zich op het vasteland, te Hamburg en in Zwitserland,
doch keerde op uitnoodiging van de prinses van Oranje in 1798 naar Engeland
terug, waar hij zijn kennis en doorzicht opnieuw aan de leden van het Oranjehuis
wijdde. Gesteund door een
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aanzienlijk jaargeld, hem toegelegd door de engelsche regeering en verwant aan
vele hooggeplaatste personen in het Vereenigd Koninkrijk, kon hij zich beter in zijn
lot schikken dan de andere nederlandsche ballingen. In 1804 werd hij in Engeland
genaturaliseerd, in 1810 eeredoctor van Oxford. Fagel belastte zich met het toezicht
op de opvoeding van den erfprins, die de universiteit te Oxford bezocht en hield
steeds de belangen van de Oranjes in het oog. In 1813 verkreeg de prins mede
door zijn bemiddeling de toestemming van Engeland en daardoor van de
mogendheden om zich in Nederland aan het hoofd der zaken te stellen. Met Willem
keerde hij in dat jaar in het vaderland terug, werd wegens zijn vele diensten in den
adelstand verheven met den titel van baron en 28 Aug. 1814 beschreven in de
ridderschap van Holland.
Van 1813 tot 1824 was hij gezant in Engeland, voornamelijk met het oog op de
koloniale aangelegenheden. In 1824 werd hem als extraord. ambassadeur Falck
toegevoegd, die hem nog in hetzelfde jaar als gezant verving. Na zijn terugkeer in
het vaderland werd hij lid der gedeputeerde staten van Holland, staatsraad en
minister van staat.
10 October 1790 was hij te 's Gravenhage gehuwd met A g n e t a M a r g a r e t h a
C a t h a r i n a B o r e e l , geb. te 's Gravenhage 8 Maart 1770, grootmeesteres der
prinses van Oranje (Anna Paulowna), overl. te Parijs 8 Juli 1824, dochter van Mr.
W i l l e m en van M a r i a T r i p .
Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: V r e e d e , Inl. tot de Nederl. diplomatie II B, bijlagen 132; Tijdspiegel 1899,
393; Je Maintiendrai, II, 295-330; Over zijn woning in het Noordeinde te 's
Gravenhage: Jaarb. Die Haghe 1913, 145.
Regt

[Fagel, Jacob baron]
FAGEL (Jacob baron), geb. te 's Gravenhage 9 Nov. 1766, overl. te Genève 24
April 1835; zoon van Mr. François (6) en van Anna Maria Boreel.
Hij werd 9 Nov. 1778, op twaalfjarigen leeftijd, te Leiden student en 12 April 1786
opnieuw aldaar ingeschreven, om er 15 April van dat jaar op theses te promoveeren
tot Dr. in de rechten. Hij werd 15 Juli 1793 buitengewoon gezant van H.H. Mog. aan
het Hof van Denemarken. Bij de omwenteling van 1795 van zijn post ontheven,
vertrok hij naar Engeland, werd in 1799 met een belangrijke zending bij den erfprins
belast en genoot sedert Aug. 1803 als een der aanzienlijkste leden van de
Oranjepartij met eenige anderen een geldelijke toelage vanwege het engelsche
gouvernement. Later naar Nederland teruggekeerd, woonde hij in 1813 te 's
Gravenhage, waar hij vanwege het voorloopig bestuur met generaal de Perponcher
de vereerende opdracht ontving zich naar Engeland te begeven om den prins van
Oranje uit te noodigen zich hier te lande aan het hoofd der zaken te stellen. De
bekende gehechtheid der Fagel's aan het Oranjehuis en de warme genegenheid
die de stadhouderlijke familie voor dit geslacht gevoelde was aan de keus van Jacob
Fagel voor deze zending niet vreemd. Hij werd door koning Willefn met zijn familie
in den adelstand verheven, zelf tot lid van den Raad van State benoemd en in 1824
door denzelfden als ambassadeur naar Frankrijk gezonden.
Fagel huwde te Amsterdam 1 Febr. 1815 met Jkvr. J a c o b a M a r g a r e t h a
B o r e e l , geb. te Amsterdam 31 Dec. 1794, overl. te 's Gravenhage 17 April 1858,
dochter van Jhr. Mr. J a c o b , heer van Hogelanden, en van M a r g a r e t h a
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J o h a n n a M u n t e r . Uit dit huwelijk sproten vier kinderen, waarvan het oudste
ongehuwd overleed; de anderen waren: jkvr. M a r i a C a t h a r i n a A n n a
J a c o b a , in 1837 gehuwd met Mr. A e n e a s , baron M a c k a y , heer van Ophemert
(sedert 2 Juni 1875 Xe L o r d R e a y , baron in Schotland), jkvr. W e n d e l a
F r e d e r i c a F r a n ç o i s e , in 1855 gehuwd met Jhr. G u i l l a u m e A l b e r t
C h a r l e s H e r m a n v o n G o e d e c k e , en Mr. F r a n ç o i s R e n é H e n d r i k
R o b e r t F a g e l (1828-1890), de bekende opperhofmaarschalk en opperintendant
der koninkl. paleizen (meer in het bizonder van het Loo). Uit het huwelijk van dezen,
14 Juli 1855 te Raalte gesloten, met W i l h e l m i n a A n n a M a r i a barones
B e n t i n c k (1831-1903) spruiten alle thans nog levende leden van het geslacht
Fagel.
Zie: Je Maintiendrai II, 297, 300; Geneal. Herald. Bladen als voren; Wapenheraut
VI, 400; W i l d e m a n e n d e B l o c q u e r y , Geneal. Kwartierstaten; E l i a s , De
Vroedschap van Amsterdam I, 539.
Regt

[Fagel, Nicolaes]
FAGEL (Nicolaes), heer van den Ouden Tempel (gem. Berkel) geb. te 's Gravenhage
21 Juli 1620, overleden te Nijmegen 1 Dec. 1694; derde zoon van François (2) en
van Maria Rosa.
Na de verheffing van Willem III tot stadhouder van Gelderland, werd hij door dezen
in de regeering van Nijmegen geplaatst. Of hij zelf véél tot die verheffing heeft
kunnen bijdragen, valt te betwijfelen: de politieke richting der familie Fagel en zijn
verwantschap met den beroemden raadpensionaris was aan de benoeming tot lid
der nijmeegsche regeering zeker niet vreemd. Hij werd schepen 1675-83 en 85-88;
burgemeester 1675, 76, 78, 80-82, 85, 86, 90, 91 en 94, en was, vanwege de stad
Nijmegen, gecommitteerde in de Staten van Gelderland.
Door bemiddeling van zijn broeder Casper verkreeg hij in 1677 het door velen
begeerde ambt van Postmeester-generaal van Gelderland, dat hij tot zijn dood
bekleedde. Hij huwde (vermoedelijk te Utrecht) in Juli 1652 met E l i s a b e t h
R o b b é , overl. te Nijmegen 21 Sept. 1689, dochter van N i c o l a a s en van
C a t h a r i n a v a n L i n s e n i c h (Hunne huwel. voorw. d.d. 10 Juni 1652 bevinden
zich in het Huisarchief van Wassenaer, Rijksarchief). Uit dit huwelijk sproten drie
kinderen, t.w. M a r i a E l i s a b e t h , de echtgenoote van H e n d r i k C u p e r ,
landschrijver van Overbetuwe, François Nicolaas (zie I kol. 843), en C a t h a r i n a ,
die met D i r k , baron v a n E c k v a n P a n t h a l e o n huwde.
Zijn portret bij J.J. baron Fagel, huize Avegoor bij Ellecom.
Regt

[Fagel, Robert baron]
FAGEL (Robert baron), geb. te 's Gravenhage 10 Maart 1771, gedoopt Kloosterkerk
15 Maart; overl. te Parijs 26 Dec. 1856, begr. te 's Gravenhage; zoon van Mr.
François (6) en van Anna Maria Boreel.
Fagel had, terwijl andere broeders hun studiën aan de leidsche hoogeschool
volbrachten, de militaire loopbaan gekozen; in 1784 trad hij als cadet bij de garde
in dienst, werd 17 Juli 1788 luitenant bij de holl. gardes te voet met den rang van
kapitein, en 20 Febr. 1794 eerste luitenant. In 1793 en 94 maakte hij als adjudant
van den Erfprms den Posten-oorlog in Vlaanderen mede, volgde de Oranje's in
1795 naar Engeland, vergezelde den stadhouder en diens zoon op hun reizen en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

lotgevallen op het vasteland, streed aan de zijde van den erfprins onder aartshertog
Karel bij Wagram en droeg, toen deze laatste aan het been gekwetst werd, de
uiterste zorg om hem uit het
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gewoel van den slag naar veiliger plaats te geleiden. In 1809 door prins Willem naar
Engeland gezonden met de opdracht aan de regeering een buitengewone geldelijke
tegemoetkoming te vragen, te vernemen hoe de erfprins, die aan de universiteit van
Oxford studeerde, het maakte, en tevens om over de belangen van het Oranjehuis
in verband met de europeesche staatkunde te spreken. Van deze drievoudige
opdracht kon hij slechts de tweede naar wensch volbrengen; voor de eerste liet men
hem zeven maanden wachten, voor de laatste hoorde men hem niet of
ternauwernood. Na den gelukkigen ommekeer in 1813 keerde hij in het vaderland
terug. Fagel die den rang van majoor en kolonel-adjudant had bekleed, werd 31 Juli
1814 bevorderd tot luitenantgeneraal; 6 October 1840 werd hem nog de
generaalsrang toegekend. Bij Kon. Besl. d.d. 16 Sept. 1815 in den Nederl. adelstand
verheven met den titel van baron, werd hij lid der ridderschap van Holland. In 1814
werd hij door koning Willem benoemd tot minister-plenipotentiaris bij het Hof van
Frankrijk. Bij de verschillende regeeringen, die elkaar in Frankrijk hebben afgewisseld,
heeft hij dit ambt, vaak onder de moeielijkste omstandigheden, op buitengewoon
verdienstelijke wijze vervuld. Met ‘Monsieur Fagel’ was aldaar in iederen beschaafden
kring het denkbeeld vereenzelvigd van rondheid en goede trouw. Hij was lang de
oudste van het corps diplomatique in de fransche hoofdstad. In 1854 verzocht hij,
wegens zijn hoogen leeftijd, zijn ontslag. Het werd hem op de meest eervolle wijze
verleend. Nog twee jaren had hij genot van zijn rust; toen overleed hij, ongehuwd,
te Parijs, waar hij was blijven wonen.
Zijn portret is gelithographeerd door Duval de Mercourt.
Zie: S i r t e m a d e G r o v e s t i n s , Biographie du Baron Fagel ('s Gravenh.
1857); Alg. Handelsblad 29 Dec. 1856; B o s s c h a , Neerl. Held. te land III, 33; Je
Maintiendrai II, 306, 307, 311; portret in Je Maintiendrai a.v. en in de Gen. Her.
Bladen I.
Regt

[Fagel, Willem Jacob Hendrik]
FAGEL (Willem Jacob Hendrik, baron), geb. te 's Gravenhage 16 Januari 1774
(enfant posthume), overl. voor Lissabon 17 Nov. 1822, zoon van Mr. François (6)
en van Anna Maria Boreel.
Op jeugdigen leeftijd in militairen dienst getreden als cornet-surnumerair in het
regiment ‘Oranje-Friesland’, had hij al spoedig gelegenheid zich te onderscheiden.
Als jong officier maakte hij n.l. den Postenoorlog in Vlaanderen mede en gaf bij
Roncq, 6 Sept. 1793, aan het hoofd van een detachement hollandsche gardes te
paard blijken van moed en beleid. Al spoedig daarna ging hij in den rang van
adelborst over in zeedienst, klom op tot luitenant-ter-zee, doch moest in 1795 wegens
de omwending van zaken zijn demissie nemen. Hij schijnt daarna bij voortduring in
het buitenland vertoefd te hebben, vermoedelijk bij zijn broeders in Engeland, en
wel tot 1813, wanneer hij bij de herstelling van nederl. onafhankelijkheid in het
vaderland terugkeerde. Met de andere leden van zijn geslacht in den adelstand
verheven, werd hij gezantschapsattaché te Londen, daarna secretaris bij zijn broeder
Hendrik (3) aldaar, en eindelijk door koning Willem benoemd tot minister-resident
bij het Hof van Portugal. Als zoodanig overleed hij ongehuwd op weg naar zijn
eersten zelfstandigen post.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te land III, 48, noot 1.
Regt

[Fallee, Bernardus Antonius]
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FALLEE (Bernardus Antonius), waarschijnlijk geboren in de 2e helft der 18e eeuw.
De Tooneel-
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kundige brieven’ (Amst. 1808), bl. 136 deelen mee dat hij ‘direkteur eener reizende
troep (is) geweest; heeft ook by Bingley en by van Dinsen gespeeld, doch bevindt
zich nu in eene tot het tooneel geheel vreemde betrekking’. Volgens H. F r i j l i n k ,
Arend Fokke Simonsz. (Amst. 1884), was F. te Amsterdam ‘van wege de politie met
alles belast wat met de drukpers in betrekking stond’. Hij is bekend als bewerker
van een aantal tooneelstukken uit het fransch en duitsch zonder dat evenwel steeds
de naam van het oorspronkelijke op het titelblad is vermeld. Met F.'s naam
verschenen de volgende geschriften: Carolina en Walmond of de geboette misstap,
tooneelspel (Den Haag 1802); De blinden van Franconville, zangspel, naar Arm.
Croizette en Chateauvieux (Den Haag 1803); De verbanning, tooneelspel; na het
hgd. (Den Haag 1803); De gelofte of het uur der wraak; het hgd. gevolgd (Den Haag
1803); De kloosterroof of de graaf van Silbach; blyspel, naar het hgd. (Amst. 1803);
De verrassching in den nacht, of de gelieven in den tuin: blyspel naar het hgd. (Amst.
1804 en 1869). De vermomde gelieven. Blyspel, naar het fransch (Les amans
Prothée (van I. P a t r a t ) (Den Haag 1804); De verwoesting van Lissabon.
Tooneelspel naar het fransch (Rott. 1805); De Mooren van Grenada of het vermogen
der kindschheid. Tooneelspel naar het fransch (Den Haag 1805); Het gevaarvol
kasteel, of de woestijn in Polen. Tooneelspel naar het fransch (Den Haag 1805);
De vesting aan den Donau; tooneelspel naar Guilbert de Pixerécourt (Amst. 1805);
De vrouw in drie gedaanten of de Venetiaansche huurbenden, tooneelspel naar
Boirie en Frédéric (Amst. 1806); De zucht tot schitteren, blyspel n.L.B. Picard (Amst
1807); Dago, of de Spaansche bedelaars, tooneelspel, J.G.A. Cuvelier vrij gevolgd
(Amst. 1807); Raoul, Heer van Crequi, zangspel naar Monve (Amst. 1807) (volgens
de voorrede vertaald omdat de bewerking van 't zelfde stuk door H. Kup niet voor
een tooneelopvoering vatbaar was). Josephine Mannequin of het beweegbare beeld.
Blyspel; het fransch vrij gevolgd (Amst. 1807). Het geheim huwelyk, vrolyk zangspel
naar de fransche vert. der ital. opera Il matrimonio segreto (Amst. 1808); De misleide
voogd of het bedrog door gelykenis. Blyspel naar De Cailhava. Amst., 1808. Het
huwelijk van Jocrisse, blyspel naar het fransch (Amst. 1810); Vadertrouw, of het
verbond tusschen armoede en deugd, tooneelspel, het hgd. vrij gevolgd (Amst.
1811); Hariadan Barbarossa, groot admiraal van Soliman II. Tooneelspel. Naar het
fransch (van St. V i c t o r en C o r s s e ). 2e verb. druk (Amst. 1812); De gewaande
graaf, of de familie van Artignes. Historisch tooneelspel. Naar het fransch (Amst.
1812) (met een plaat: C. Rombach in het karakter van Arnold Dutell); volgens de
voorrede ontl. aan P i t a v a l , Causes célèbres; De jonkman van zestig jaren. Blijspel,
Brazier en Merle vrij gevolgd (Amst. 1813 en 2e druk z.j.). De staart van den duivel
of de toovergeest, klugtig tooverspel. Vrij naar Ribié en Martainville (Amst. 1812 en
1816); De oude tante of de nabestaande, blijspel n.L.B. Picard. Amst., 1816. De
hussaar van Felsheim. Blyspel met zang, vrij naar F. de Villeneuve, Ch. Dupenty
en ***. (Amst. 1828 en 1868); Dertig jaren of het leven van een dobbelaar,
tooneelspel, vrij naar V. Ducange en Dinaux (Amst. 1828 en 1848). En eindelijk een
opstel in proza: Mijne verantwoording aan het volk van Nederland, wegens de zoo
veel geruchts gemaakt hebbende zamenzwering in Febr. 1813, voorgevallen binnen
Amsterdam. Door B.A. Fallee, medebeschuldigde in deze zaak (Amst. 1813). Door
F. en d e Q u a c k samen zijn bewerkt de volgende
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stukken: Adelle of de hut. Blyspel naar het fransch (Den Haag 1804); De blinde
Cassander, of het concert van Arlequin. Blyspel met zang, naar het fransch (van
C h a z e t en M o r e a u ) (Den Haag 1804); De drie Fanchons, of dit zal nooit
eindigen. Blyspel met zang naar het fransch (van B o n e l en J o r r e fils) (Den Haag
1804); De prins op het bal, of de chineesche lantaarns. Blyspel met zang; het hgd.
vry gevolgd (Den Haag 1804); De Fandangomanie of de dans in proces. Blyspel
met zang, naar het fransch (Amst. 1809); Mijnheer en mevr. Denis of heugt het u
nog wel? Blyspel met zang. Naar het fransch (Amst. 1809); De wedloop van eene
vrouw of de zes uren afstand. Blyspel. Naar het Fransch (Amst. 1809); Geld is de
ziel van alle zaken, blyspel naar het hgd. (Amst. 1810); Lantara, of de schilder in
de herberg, blyspel naar het fransch (Amst. 1810); De zangzieke kleermaker,
zangspel naar (Le bouffe et le tailleur van) Armand-Gouffé en Villiers. (Amst. 1812);
De gewaande schat of het gevaarlijke van aan de deur te luisteren. Zangspel. Naar
het fransch van D. Hoffman. (Amst. 1813). Met C. A l e x . v a n R a i j schreef F.:
De toovenaar zonder tooverij. Zangspel (Amst. 1813).
Ebbinge Wubben

[Fariaux, Jacques de]
FARIAUX (Jacques d e ), vicomte de Maulde, beroemd krijgsman uit de 17e eeuw;
geb. 8 Jan. 1627 te Bergen in Heneg., overl. 26 Apr. 1695 te Ath. Op jeugdigen
leeftijd trad hij in spaanschen krijgsdienst en onderscheidde zich bij het beleg van
Valenciennes in 1656, gedurende de expeditie in Portugal in 1662 en bij het beleg
van Villa Viciosa in 1667. Hij werd achtereenvolgens kolonel van een regiment
Infanterie en ‘général de bataille’. Bij commissiebrief van 28 Mrt. 1673 werd hij door
prins Willem III benoemd tot gouverneur van Maastricht, welke stad hij heldhaftig
verdedigde tegen Lodewijk XIV. Bij capitulatie van 1 Juli 1673 ging Maasticht aan
de Franschen over; den volgenden dag vertrok Fariaux aan het hoofd van het
staatsche garnizoen naar den Bosch. Hij heeft in zijne militaire loopbaan
deelgenomen aan drie groote veldslagen en 19 belegeringen; Karel II benoemde
hem tot Ridder van het Gulden Vlies en tot lid van den krijgsraad. Zijne goederen
te Maulde werden in 1679 verheven tot een burggraafschap.
In 1690 werd hij benoemd tot gouverneur van Ath; waar hij in de kerk Saint Julien
begraven werd.
Zie: Biographie nationale i.v.; L. v a n d e r L e u r , Het beleg van Maastricht in
1673 in Publications Limbourg XLV.
Dyserinck

[Feddes, Pieter]
FEDDES (Pieter), werd, volgens het onderschrift van zijn portret door van
Geilenkerken gegraveerd, in 1586 te Harlingen geboren. Van zijn levensloop is
weinig bekend; alleen weet men, dat hij een vriend van Starter was, aan wiens
Friesche Lusthof hij een lofdicht wijdde, dat in den eersten druk van dit werk (1621)
voorkomt. Uit Winsemius blijkt, dat hij in 1622 te Leeuwarden woonde; Eekhoff geeft
aan, dat hij hier van 1612-1623 verblijf hield. Daar zijne platen meestal het jaartal
dragen, waarop zij vervaardigd zijn, en zijne laatste gravure - het titelblad van de
Chroniek van W i n s e m i u s - uit 1622 gedateerd is, mag men veronderstellen, dat
hij omstreeks 1623 is gestorven.
Pieter Feddes (meestal voegde hij, naar zijne geboorteplaats ‘Harlingensis’ bij
zijn naam), was schilder en graveur. Ofschoon er geene schilderij van hem tot ons
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gekomen is, lijdt het toch geen twijfel, of hij heeft het penseel ter hand genomen.
Dit blijkt zoowel uit het onderschrift van zijn portret door van Geilenkerken, als uit
de onder-
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teekening van het lofvers op den Frieschen Lusthof en uit de inscriptie van het
portret, dat hij van den predikant Bogerman maakte: ‘Petrus Harlingensis ad vivum
pinxit, sculps. et excud. 1620’.
Talrijk zijn daarentegen de gravures van zijne hand. Hij doet zich daarin als een
zeer verdienstelijk kunstenaar kennen; zijne compositie is smaakvol en sober; zijne
figuren zijn krachtig en vast geteekend. Ph. van der Kellen noemt niet minder dan
14 schilderijen en 117 gravures van zijne hand. Onder zijne schilderijen, waarnaar
nog gravures bestaan, behooren eene voorstelling van den Barmhartigen Samaritaan
en de portretten van Willem Lodewijk van Nassau, Hero van Inthiema en Johannes
Bogerman. Tot onderwerp voor zijne gravures koos hij voornamelijk tafereelen uit
de bijbelsche of wereldlijke geschiedenis en portretten. Ook bracht hij drie kaarten
in het koper, nl. de plattegronden van Leeuwarden en Franeker en eene kaart van
Friesland. De platen, welke voor het werk van H a m c o n i u s , Frisia, seu de viris
rebusque Frisiae illustribus (1620), gediend hebben en vele der afbeeldingen van
de vorsten, die in de Chroniek van Winsemius voorkomen, zijn eveneens door Pieter
Feddes gegraveerd.
Zie: P h . v a n d e r K e l l e n , Le Peintre-Graveur Hollandais et Flamand;
N a g l e r , Künstler-Lexicon IV, 261; l e B l a n c , Manuel de l' Amateur d'Estampes
II, 221.
Visscher

[Feenstra, Thijs]
FEENSTRA (Thijs), geb. 17 Aug. 1765 te Franeker, overl. 23 Nov. 1840 te
Veenwouden, legde zich toe op den handel, huwde met R i n s k e S c h e l t i n g a ,
vestigde zich te Dokkum, was bevriend met Stuart, Westerbaan, de Crane,
Siegenbeek, H. en T. Schonegevel, beoefende wis-, natuurkunde en geschiedenis
en deed in de plaats van zijn inwoning veel voor het schoolwezen. Hij klom op van
provisioneel volksrepresentant tot lid van het intermediair administratief bestuur
(1798) en werd 1802 lid van het departementaal bestuur. Na de omwenteling in
1813 werd hij lid van den Raad der stad Leeuwarden; hij werd in 1821 tot
burgemeester benoemd, in welke betrekking hij in 1824 bij de nieuwe organisatie
van het bestuur aan het hoofd der stadsregeering geplaatst werd. Hij gaf zich veel
moeite tot het herstel der stedelijke financiën en werkte mede aan vele belangrijke
ondernemingen, zooals de vernieuwde bestrating, de verbeterde straatverlichting,
het wegbreken der poorten, den aanleg van plantsoenen, kade, veemarkt en de
stedelijke begraafplaats. In het begin van 1840 kreeg hij eervol ontslag, bracht nog
eenige maanden van rust door op zijn buitenverblijf ‘de Schierstins’ en ontsliep daar.
Wumkes

[Ferf, Horatius Arends]
FERF (Horatius Arends), geb. 16 Mrt. 1790 te Leeuwarden en overl. 7 Apr. 1850 te
Hindeloopen, zoon van A r e n d F. en S i j t s k e S c h o u b u r g . Hij studeerde in
de letteren en de theologie aan de academie te Groningen, die hij in Juli 1809 als
proponent verliet. Nog in datzelfde jaar werd hij als predikant naar Terkaple in Friesl.
(gem. Utingeradeel) beroepen; het volgend jaar naar Wommels e.a. en in 1813 naar
Hindeloopen, waar hij in datzelfde jaar tevens tot rector van de daar bestaande
latijnsche school benoemd werd. Bij zijn dood werd dat rectoraat opgeheven; de
school telde al sinds lang geen of weinig leerlingen meer. Ferf schreef een
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Nederduitsche Woordenlijst, dienende tot het Handwoordenboek der Grieksche taal
van J.T. B e r g m a n (1826).
Hij was gehuwd met H i j l k j e H i l v e r d a .
Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1851, 137.
Zuidema
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[Ferwerda, Abraham]
FERWERDA (Abraham), ged. te Leeuwarden op 5 Febr. 1716, begr. aldaar op 30
Juli 1783, uitgever en boekhandelaar, trouwde te dezer stede op 5 Juni 1740
M a g t e l t j e B o r g r i n k , uit welk huwelijk zes kinderen sproten. De oudste dochter
M a r i a huwde G e r r i t T r e s l i n g ; de tweede, D o e t j e , dr. A b e l u s S i c c a m a ,
die zich beiden eveneens als boekverkoopers en uitgevers te Leeuwarden vestigden.
Naast verscheidene herdrukken, waaronder T r o m m i u s ' Concordantie des
Bijbels, verschenen van Ferwerda's pers tal van oorspronkelijke werken, waaronder
die van D. Hamerster, E.M. van Burmania, ds. C. Blom, O.Z. van Haren, S.U. van
Iddinga, J.H. Knoop e.a. In 1750 en 1751 gaf hij met medewerking van den
waalschen predikant J.A. C o u r t o n n e en de luthersche leeraars P.L. S t a t i u s
M u l l e r en J.G. M u l l e r de weekbladen: De Wysheit Salomons, De Nederlandsche
Criticus en L'Observateur Hollandois uit, welke meer verlichte denkbeelden
verspreidden. Deze bladen konden zich echter niet staande houden, zoodat Ferwerda
in 1752 eene nieuwe onderneming op touw zette: de Leeuwarder Courant, die thans
nog bloeit. Deze courant, waarvan het eerste nummer op Zaterdag 29 Juli 1752
verscheen, werd eerst eens per week en sedert 11 Mei 1759 tweemaal per week
uitgegeven, nadat in 1756 een nieuwe poging om een maandblad: De Politieke
Verrekijker op het observatorium van natuur- en staatszaken en twee
volksweekbladen: De verstandige Snapsters en Philantrope in het leven te roepen,
mislukt was.
Niet alleen als uitgever, ook als bibliograaf en genealoog deed Ferwerda zich
kennen, terwijl hij zich tevens op letterkundig en historisch gebied verdienstelijk
maakte. Van zijne groote boekkennis en onvermoeiden arbeid getuigt zijne:
Algemeene Naamlijst van boeken met de prijzen, of de boeknegotie benevens de
kennisse en waarde derzelver gemakkelijk gemaakt. Met prijzen uit catalogen van
1709-1771. Beginnende van de uitvinding der drukkonst tot deeze tijd, welke in 24
klein 8vo deeltjes verscheen. Zijn Adelyk en Aanzienelyk Wapen-boek van de zeven
Provincien, en genealogien van voornaame familien, dat, met vele wapens versierd,
van 1760-1781 in drie deelen verscheen, wordt nog steeds geraadpleegd. Voorts
redigeerde hij De Honig- Bij, eene bloemlezing uit vroeger en latere dichters, waarin
ook verzen van zijne hand voorkomen; (1765-1771; 6 deeltjes) en De Honig-Bije in
proza (1773, 3 dln.), welke als weekblad werd uitgegeven. Ook schreef hij: Verheugd
Leeuwarden, zijnde een verhaal van de blijde inkomst van Prins Willem V en zijne
Gemalin (Leeuw. 1777) en gaf Levensbeschrijvingen van eenige voorname personen,
waaronder eenige der eerste Hervormers (Leeuw. 1755). In 1760 droeg Ferwerda
zijn boekhandel over aan zijn schoonzoon G. Tresling en behield alleen zijne
drukkerij.
Zie: W. E e k h o f f , Geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden 437; J. v a n
L e e u w e n , Catalogus der provinciale bibliotheek van Friesland; en Catalogus der
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, 86, 182, 211 en 265.
Visscher

[Feugueray, Guillaume]
FEUGUERAY (Guillaume), F e u g e r a e u s , de eerste hoogleeraar in de
godgeleerdheid aan de leidsche hoogeschool, werd geboren te Rouaan, was
predikant te Longueville tijdens de vervolgingen van den Bartholomaeus-nacht,
week uit naar Londen en werd door de Villiers, die zelf te Rouaan de woede der
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Sinds Februari 1575 gaf Kaspar Kool-
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haes lessen over den Galaten-brief, maar het was noodig een vasten hoogleeraar
aan te stellen. Feugueraeus meldde zich bij den prins aan en deze zond hem naar
de heeren van der Does en Hoogeveen, curatoren, met een brief, d.d. Dordrecht
22 April 1575, waarin hij voorstelt ‘mons: Feugeret’ voor zijn jaarlijksch onderhoud
ƒ 600 toe te leggen ‘boven sijn huyswooninghe’, benevens vergoeding van zijne
kosten voor verhuizing en verblijf sinds 3 Maart. Hij zal ‘theologia lesen’, waartoe
de prins hem, door veler getuigenis, zeer bekwaam acht. Vóór de benoeming
geschieden kon, moesten eerst de geldmiddelen der hoogeschool geregeld worden,
wat 2 Juni geschiedde, toen de Staten aan burgemeesters en curatoren ƒ 5000
jaarlijks uit onderscheiden kloostergoederen toestonden ten behoeve der Universiteit,
met terugwerkende kracht op 1 Mei. De aanstelling van ‘doctor Wilhem Feugeray’
volgde toen 17 Juli op ƒ 500 en nog ƒ 100 bovendien, ‘volgende 't beliefven van zijne
F.G.’ met ingang van 1 Juli voorleden. Naast hem kreeg hij als theologisch
ambtgenoot Ludovicus Capellus. Reeds was hij, bij de vaststelling der Statuten van
de Universiteit op 2 Juni, voor het jaar 1575 tot assessor benoemd (art. II, nederl.
tekst noemt hem bij vergissing: Johan). Het volgend jaar, 8 Februari 1576, werd hij
rector en onder hem o.m. ingeschreven Justinus van Nassau (26 Februari), dien
Oranje in 't bijzonder aan zijne zorgen had toevertrouwd. F. behoorde ook tot die
protestantsche theologen, die in Juni 1575 het voorgenomen huwelijk van Oranje
met Charlotte van Bourbon (gesloten 12 Juni van dat jaar) wettig en goed keurden,
ook al was de van overspel overtuigde Anna van Saksen nog in leven. Het ‘Avis de
M. Feugheran touchant le mariage du Prince’ somt de gronden op, ‘qui semblent
plus que suffisans pour satisfaire à ce que sembleroit avoir defailly a la formalité
dont il est question.’
Reeds vóór zijne eigenlijke benoeming had hij, begin Juni 1575, zich voor het
onderwijs verdienstelijk gemaakt door het opstellen van zijne Institutionis hypotyposis,
een leerplan voor de lagere en hoogere school, berekend op een leergang van 14
jaren, gedrukt (behalve thans in M o l h u y s e n 's Bronnen t.d. gesch. d.L. univ. I,
39-43) achter sommige exemplaren van 's mans Lugdunensia opuscula (L.B. 1579).
Nog N.C. Kist schreef het stuk toe aan Capellus, voor 't nadere waaromtrent ik
verwijs naar mijn art. in het L. Jaarb. De eerste zeven jaren omvatten het
voorbereidend onderwijs met grammatica en rhetorica, mathesis, fysica en ethiek;
dan splitst de leergang zich (aan de hoogeschool) in theologie, rechtsgeleerdheid
of geneeskunde. Feugueray toont zich hier (als Erasmus, Mosellanus e.a.) vóór de
kennis der Drie Talen. hij keurt de spitsvondige, scholastieke disputaties af, maar
wil vooral kennis van O. en N.T. Hij leert zijne studenten voordragen, proefpreeken
houden en hij raadt aan, dat dezen, vóór zij zich tot het predikantsambt begeven,
een poos lang de leiding genieten zullen van een ‘insignis pastor’, die hun de practijk
van het besturen eener gemeente leeren zal. De brieven van een zijner leerlingen,
Henricus Geisteranus, onlangs uitgegeven, bewijzen, dat zijne studenten deze
voorschriften ook opvolgden. Aan het kerkelijk leven nam F. op velerlei wijze deel.
Hem was door curatoren en burgemeesteren opgedragen des Zondagsmorgen te
preeken in de fransche taal, wat, gelijk later prins Willem schreef, ook zeer dienstig
was ‘dengenen willende leeren de voors. Franchoische spraecke’. Het nederlandsch
leerde hij nimmer, zooals
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Coornhert ons verhaalt. Bij het twistgesprek, 15 April 1578, tusschen hem en Arent
Cornelisz, met Donteclock was ook F. tegenwoordig. Toen de
regeeringscommissarissen Coornhert beschuldigden van overtreding van de regelen
voor het debat, mengde F. zich in de zaak. ‘Immers’ vertelt C., ‘een francoysche
doctor theologie, ick meyn hij Figureus heet, maeckte zich oock op met clachten
aen de commissarissen over mij, om die namen ghenoemt te hebben van die twee
heerlijcke mannen (Calvijn en Beza), alleenlijck, so hij seide, niet te weten wat ick
daer met ghewilt hadde als die gheen neerlantsch en verstont etc. Ick antwoorde
den doctor in francoyscher spraecke ..’ Hij was het, die ter waalsche synode van
Dordrecht in 1577 (dáár heet hij mons. d e P h a u g r e t ) voorstelde en zag
aangenomen, dat geene leidsche leerlingen tot de Evangeliebediening zouden
worden toegelaten dan na raad en oordeel hunner hoogleeraren, wat nog wijst op
eene goede (later verergerde) verstandhouding tusschen school en kerk. Hij was
het, eindelijk, die uit naam der (thans hollandsche) synode te Dordrecht van 1578,
curatoren verzocht dr. Joh. Bollius, sinds 16 Nov. 1577 theol. prof. te Leiden, tijdelijk
of voor goed aan de gemeente zijner vaderstad, Gent, te willen afstaan, wat dan
ook 6 Nov. is geschied. Mons. Feugret (zooals hij thans weêr heet!) woonde, met
de Villiers en Taffin, als afgevaardigde der Waalsche kerk deze synode bij. Weldra
zou hij zelf ons land verlaten. Reeds zeer spoedig was de lust daartoe bij hem
opgekomen. Van 21 Februari 1576 al is er een brief van hem aan Adriaan van der
Mijle, lid van den Raad van State, den ‘senatori apud principem arausinum’, waarin
hij hem vraagt den ‘quaestor academiae’ (Claes Dircxz. van Montfoort, aangesteld
10 Juni 1575) bij de Staten te willen helpen tegen den Raad der stad, die de
traktementen maar niet wilde uitbetalen. Zelfs uit de eerst toegestane gelden ad ƒ
5000 hadden de hoogleeraren nog niets ontvangen. Op deze manier is de dag niet
verre, vreest F., ‘ut nullam academiam habeamus’. De Staten hebben toen
waarschijnlijk uitlegging dezer onregelmatigheid gevraagd, althans burgemeesteren
van Leiden hebben die gegeven. Zij beweerden, dat, door eene vergissing van een
klerk ter secretarie, F., bij zijne aanstelling, aan den brief ook de clausule had
toegevoegd gevonden, dat met de uitbetaling van het traktement zou gewacht
worden, totdat de Staten daaromtrent eene regeling getroffen hadden. Wel hadden
Burgem. aanstonds de fout hersteld, maar ‘deselve goede heere’ had daarmede
geen genoegen genomen en hun verklaard, dat hij zich nu vrij achtte en wilde
vertrekken. Tevergeefs hadden zij gepoogd hem tot andere gedachten te brengen.
Nog herinnerden zij er aan, dat zij hem als rector hadden geduld, ofschoon hij tegen
de statuten in met die waardigheid was belast. F. was bovendien nog gebelgd,
omdat de vreemde hoogleeraren bij benoemingen werden voorbijgegaan, wat
Burgem. weder ‘ongefundeert’ noemden, gemerkt de statuten de keuze van een
rector voorschreven uit een drietal ‘van duytsche spraicken’. Zij bedoelden art. III
en waren daaraan inderdaad gebonden. Nog had F. gezegd, dat hij zich slechts
voor een half jaar als tot rector benoemd beschouwde en daarom meende tegen 8
Augustus 1576 te mogen vertrekken. Tot 1579 bleef F. in zijn zeker niet met vollen
lust bekleed professoraat. Toen, het was 14 Febr., legde hij den Senaat een brief
der fransche kerk over, waarbij zij hem terugriep en vroeg òf weigering van ontslag
bij openbaren geschrifte òf verlof tot heengaan. 23
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Maart werd hem eervol ontslag verleend. Toch - zijn heengaan was een verlies.
Daarom vroegen de Staten 27 April aan C. en B., wat zij dachten van een verzoek
aan de fransche kerk om F. nog eenigen tijd te mogen behouden? Maar daarover
waren deze heeren uitermate verwonderd. Professor F. had zoo nadrukkelijk
verklaard, dat hij na drie jaren dienst vertrekken wilde, dat zij hem niet langer
begeerden vast te houden. Reeds waren zij bezig in Duitschland, door Beza's
bemiddeling, naar een geschikten opvolger te zoeken en zouden daarin zeker
slagen, gelet alleen reeds op de ‘heerlicke viatica ende wedden’, welke de Staten
aanboden. Dus waren zij van oordeel, dat het best was te blijven bij wat nu eenmaal
na rijp beraad besloten was. Bij dat advies hebben toen de Staten zich neergelegd.
Maar Oranje, van die herhaalde wisselingen, de derde in vier jaren, alleen in de
theologische faculteit, terecht nadeel voor zijne stichting vreezende, richtte zich 9
Mei tot ‘Curateurs ende andere v.d. Universiteyt’ met verzoek F. alsnog te willen
houden, ja een tweeden hoogleeraar naast hem te benoemen. Wel heeft de prins
vernomen, dat men moeite doet om Zanchius te krijgen, maar noch deze, noch
andere geleerde mannen zullen gedurende de tegenwoordige troebelen veel lust
hebben, over te komen. Daarom, schreef de prins, moest men alle moeite doen
Feugueray te behouden ‘ende alsoo t' ontgaan de blame ende opspraecke, dat de
voors. universiteyt soude (voor so vele aengaet de professie der Godtheyt, ten
aensienne vande welcke deselve meest gefondeert ende opgerecht is) bijnae alsoo
rasche vergaen zoude, als dieselve is opgestelt geweest.’ Hij hoopt ernstig, dat
curatoren zich ook nog eens tot de fransche kerk zullen richten, waarbij zij gebruik
mogen maken van den bode, dien hij daartoe opzettelijk afvaardigt. Maar zelfs dit
pogen heeft niet mogen baten. Feugueray is vertrokken, als afscheidsgroet den
prins zijne genoemde Opuscula opdragende, geteekend te Antwerpen 15 October
1579, op weg reeds naar zijn vaderland. 5 Aug. te voren hadden Burgem. Arnold
Crusius (den voortreffelijken en invloedrijken Arend Cornelisz.) van Delft aangezocht
om tijdelijk de colleges te willen geven, zoo de uit Duitschland verwachte theologen
bij den aanvang van den nieuwen cursus nog niet gekomen mochten zijn. Wat
Feugueray aangaat, hij heeft de gemeente te Rouaan nog tot zijnen dood, 1613,
gediend.
Hij schreef: Propheticae et apostolicae i.e. totius divinae et canonicae scripturae
thesaurus (Lond. 1574, Bern 1601, Genève 1624; een compendium van dit werk
(te Genève 1613); B e r t r a m i presbyteri de corpore et sanguine Domini liber ad
Carolum magnum imperatorem G.F. opera emendatus et commentario illustratus
(Lugd. Bat. 1579); Opuscula lugdunensia (L.B. 1579); Novum testamentum, latine,
ex versione et cum annotationibus Th. Bezae, paucis etiam additis ex Joachimi
Camerarii notationibus, studio Petri Loselerii Villerii et nunc postremo G.F. opera
(Londen 1587).
Zie: Bronnen t.d. geschiedenis d. Leidsche Universiteit uitg. P.C. M o l h u y s e n
I (1913) 2 vlgg. 6, 8 vlg. 12 vlg. Bijl. 18, 23, 24, 27, 39 vlgg., 52 n. 1, 50, 57, 63, 65
vlg. 76; D.V. C o o r n h e r t , Werken III, 176v.; S i e g e n b e e k , Gesch. d.l. hoog.
Toev. en Bijl. 54; G r o e n , Archives V, 216-220; L. K n a p p e r t in Leidsch Jaarb.
1909, 73-79; Brieven van H. Geisteranus, uitg. L. K n a p p e r t in Ned. Arch. v.
Kerkg. VIII, 81-96; Ned. Arch. v. Kerkel. gesch. IX
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(1849) 198, 203; Epistolae ad Belgas (L.B. 1617) 682 ss.; G l a s i u s , Godgeleerd
Nederland I s.v.
Knappert

[Feylingius, Jacobus]
FEYLINGIUS (Jacobus), Hoogduitscher van geboorte, werd in 1648 bij de invoering
van de Reformatie in de Meierij van den Bosch als eerste predikant van Mierlo en
Stiphout beroepen en bevestigd, en overleed in zijn pastorie 13 October 1656.
Tijdens den 30-jarigen oorlog was hij predikant te Sluchtern in het graafschap Hanau.
In 1639 werd hij door vijandelijke benden gevangen genomen, maar wist in een
donkeren nacht zijn kerker te ontvluchten en na drie dagen zijn huisgezin te bereiken.
De graaf van Hanau verzekerde hem, ‘dat 3000 mannen hem zooveel hulpe niet
souden hebben konnen doen als de Heere door syne voeten hadt gewrocht’. F.
heeft eenige schriften o.a. predikaties tegen de roomsche religie in het licht gegeven.
Op zijn ziekbed werd hij bezocht door Petrus Bruxelius, Jezuïet te Emmerik en uit
Mierlo geboortig. Deze redetwistte met hem over het geloof en verkondigde in een
predikatie te Weert (naar Matt. XXII, 1-15), dat hij bij den predikant van Mierlo was
geweest en hij niet anders vertrouwde dan dat hij katholiek zoude sterven, dat hij
hem op Zaterdag weder zoude hebben aangesproken, doch dat hem de zoon een
hinderpaal was geweest. Deze zoon, Johannes Feylingius, die hieronder volgt, heeft
de laatste levensdagen van zijn vader beschreven in zijn Triumph der Christenen.
De broeder van F. was kamerling van den graaf van Hanau en sneuvelde voor
Maastricht in 1632.
H.N. Ouwerling

[Feylingius, Johannes]
FEYLINGIUS (Johannes), zoon van den voorg. en broeder van H e n d r i k , chirurgijn
aan Diemer Brugge 1664, werd als proponent tot predikant beroepen te Budel 6
April 1653, te Deurne 11 Mei 1659 en te Maarheeze 24 Aug. 1664, waar hij in 1696
overleed.
Als predikant te Budel schreef hij: De Christelijcke Swanen-Gesangh over de
eerstelingen Canaans; dat is, Het blijde eynde der gheloovighen over den
voorsmaeck der eeuwige saligheydt. Naer het leven vertoont in het doorluchtigh
exempel van Den ouden Simeon. Hierbij vindt men in denzelfden band uitgegeven
de ‘eerste vrucht van (z)ijn hersenen’, het merkwaardige traktaatje waarin hij het
afsterven van zijn vader behandelt, getiteld: Een brief vervattende den Triumph der
Christenen, over alle hare vijanden; met Sonnestralen getoont in het exempel van
den eerwaardigen, Godsaligen en Godsgeleerden D. Jacobi Feylingii, in sijn leven
Dienaer Jesu Christi tot Mierlo en Stiphout, in de Meyery van 's Hertogenbosch,
Zijnde op syn doodt-bedde hevigh besprongen geweest, door een Jesuyt van
Emmerick, Petrus Bruxelius. Beide zijn uitgegeven te Amsterdam bij J. Kok. 1656,
12o.
Als predikant te Maarheeze bracht hij o.a. ter perse: Twee Hemelen te gelijk met
den weg tot deselve (Amst. 1665, 12o.); De Macrocosmus, en Microcosmus, Ofte
De Wonderen van de Groote en Kleyne Werelt, Met allerhanden Historien verligt.
Dat is: Een Tractaetjen, vertonende het gebouw van Hemel en Aerde, en hare
Heyren, met haer nuttigh gebrujk, en besonderlyck den mensche, als het
voortreffelijkste schepsel van alle, kortelyck ontledigende; ten dienste van reysende
Lieden, en andere. (t' Amsterdam bij Samuel Imbrechts, 1665. 12o, Opgedragen
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prins Willem Hendrik, den lateren stadhouder Willem III); Het Bloem-Hofje der
Gedichten, Vervattende allerleye Sinnebeelden, op Goddelicke Materien gepast,
voor Reysende Lieden, en andere. Mitsgaders: Het Bloem-Hofje van allerleye
Sinnebeelden, op Seedelicke, Huysse-
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licke, Politieke, ende Militaire Materien passende. Als mede Het Bloem-Potje van
eenige Geestelijke Liedekens, Gedicht-Gebeden ende Danck-seggingen. ('s
Gravenhage, bij Baren Beeck 1683. 12o. opgedragen aan Joannes Vollenhoven,
Daniel de Lobell, Guilielmus Saldenus en Henricus Troye, predikanten te 's
Gravenhage); Swanengezang 12o., Op de aenstaende Uyt-tocht van de
Nederlandsche Zee-macht, onder het beleyd van ... M. de Ruyter en C. Tromp.
(Amst. Wed. J. Bruyning in fol. 1 bld. 1675). (Zie: Pamflet Knuttel no. 11285).
Als dichter behoort F. tot de school van Cats. Hooge verheffing is bij hem niet te
vinden. Zijn gedichten zijn meestal kort en eenvoudig, de taal zeer zuiver. Als
prozaschrijver heeft hij iets gezwollens, gelijk o.a. blijkt uit zijn Triumph der
Christenen.
De werken van dezen schrijver zijn alle zeer zeldzaam.
Als predikant te Deurne heeft Feylingius veel bijgedragen tot een goede
verstandhouding tusschen Roomschen en Gereformeerden binnen die heerlijkheid.
De politieke toestand aldaar werkte in niet geringe mate er toe mede. De heer, baron
Rogier van Leefdael, die, om de heerlijkheid Deurne te kunnen koopen, omstreeks
1660 van Katholiek, Protestant was geworden, lag met de ingezetenen overhoop
en domineerde zoowel in gemeente als in kerk. De zaken liepen zoover, dat de
Classis van Peel en Kempenland 9 Febr. 1662 een extra-ordinaire vergadering in
de kerk te Deurne hield, bij welke gelegenheid de Classis het voor den predikant
opnam en deze in 't gelijk stelde.
Zie: S a s s e n in Jaarboekje van Noordbr. Geschiedenis, Taal en Letterkunde,
1890, 367 en volg.; H.N. O u w e r l i n g , Uit de Noord Brabantsche Schoolwereld
96 e.v.; d e J o n g h , Naaml. Pred. uit Class. v. Gelderl. 301; v.d. A a , Nieuw W.B.
van Ned. Dicht. II, 155-157.
H.N. Ouwerling

[Feylingius, Johannes Wilhelmus]
FEYLINGIUS (Johannes Wilhelmus), geb. te Deurne en gedoopt in de groote kerk
aldaar op Dinsdag 3 Juli 1659, zoon van den volgende. Peter bij den doop was
ridder William Throckmorton, drossaard der baronie van Cranendonk, wiens gemalin
het kind ten doop hield. Bij deze plechtigheid werd er door Ds. F. gepreekt naar
aanleiding van Gal. III, 27.
Feylingius studeerde in de godgeleerdheid, werd in 1685 predikant te
Bergambacht, in 1709 garnizoenspredikant te Rijssel, in 1713 te Yperen, en in 1715
te Venlo, waar hij overleed 18 April 1739.
Hij schreef o.a.: Geschetste Catechismus (Utrecht 1705 8o. herdrukt Amst.);
Waarheit der Christelijke Religie (Amst. 1710 8o.); Over den Catechismus (Leiden
1740, 4o.); Uitgezochte Kerkredenen (Leid. 1742, 4o.).
Zie: Doopboeken der N. Herv. kerk Deurne in 't gemeentearchief aldaar d e
J o n g h , Naaml. Pred. uit Class. v. Gelderl. 301; Boekzaal der Geleerde wereld
1739 I, 69-73.
H.N. Ouwerling

[Flament, Charles Sulpice]
FLAMENT (Charles Sulpice), geb. 18 Jan. 1758 te Grivesnes in Picardië (Dép. de
la Somme), overl. 23 Sept. 1855 te 's Gravenhage. Hij was de zoon van A n t o i n e
en B a r b e L e v a s s e u r . Van zijn jeugd is mij niets bekend. Hij moet echter reeds
vroeg blijken van meer dan gewonen aanleg hebben gegeven, want op jeugdigen
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leeftijd was hij hoogleeraar aan de godgeleerde faculteit der Sorbonne te Parijs, na
den graad van doctor in de godgeleerdheid te hebben behaald. Toen in 1791 door
de gevolgen der Revolutie de Sorbonne te niet ging, kwam hij
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buiten betrekking en moest, als geestelijke, die den eed aan de constitutie niet wilde
afleggen, gedurende het schrikbewind in 1793 zich verbergen, als wanneer, gelijk
Dr. Campbell, zijn tweede opvolger, mij verhaalde, in korten tijd zijn haar grijs werd
van doorgestanen angst.
In 1794 vluchtte hij over Vlaanderen naar Nederland en vestigde zich het eerst
te Utrecht, toen een der brandpunten van de patriotsche beweging in Nederland,
waar, in verbond met de fransche republikeinen, die zich toen nog hevig
vervolgingsgezind tegen de emigranten betoonden, de revolutie moest uitbreken.
Weldra verliet hij dan ook deze stad en vestigde zich te 's Gravenhage, waar hij,
onder den schuilnaam van F e l t m a n , uit zijn naam gevormd, eene ondergeschikte
betrekking als vertaler bij het departement van Buitenlandsche Zaken vervulde, in
een toestand, die verre van benijdenswaardig was. Hij woonde er, althans later, op
het Hofje van Nieuwkoop.
Toen men in 1798, in dit land waar vroeger geen rijks-boekerijen bestaan hadden,
naar een bibliothecaris zocht, werd Flament als een der weinige geschikte personen
aangesteld. Deze bibliotheek, toen ‘Nationale’ genoemd, waarover hij met den titel
van custos was aangesteld, was gevormd, op voorstel van den burger-representant
Verbeek, en bij besluit van de Eerste Kamer van 29 Sept. en decreet der Tweede
Kamer van 8 Nov. 1798, uit de bibliotheken van den laatsten stadhouder en zijne
beide zonen, van het voormalige collegie der Staten-Generaal en dat van
Gecommitteerde Raden van het voormalig gewest Holland.
Onder koning Lodewijk Napoleon bekwam hij den titel van bibliothecaris des
Konings, en werd in 1807 diens secretaris.
In zijn laatste werk over W. Bilderdijk, 's Konings eerebibliothecaris, zegt dr. Wap
van hem op het jaar 1808: ‘Bilderdijks groote voorstander bij den koning was de
eigenlijke bibliothecaris van den vorst, de eerw. abbé Flament, destijds wonende
te Amsterdam, in den Engelschen Bijbel (à la Bible anglaise) op het Rokin’. Voor
zijn geloofsgenooten maakte Flament zich verdienstelijk door het aandeel, dat hij
nam in de zaak van de benoemingen tot pastoor en vicaris, welke koning Lodewijk,
tot groot ongenoegen der katholieken, zich, bij besluit van 20 Februari 1807, had
voorbehouden, Intusschen was hij in 1809 weer naar zijn bibliotheek teruggekeerd,
toen de koning hem een pensioen had toegekend, opdat hij zich meerdere rust zou
kunnen gunnen en zijne werkzaamheden geheel aan de bibliotheek wijden.
27 Juni 1811, nadat koning Lodewijk in 1810 had moeten aftreden en ons land
bij het fransche Keizerrijk was ingelijfd, werd bij keizerlijk besluit de bibliotheek, die
onder voornoemden koning den naam van ‘Koninklijke’ had gedragen, aan de stad
's Gravenhage in eigendom overgegeven en werd hij 15 Mei 1812 als
stadsbibliothecaris benoemd, welken laatsten titel hij weder voor dien van
bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek verruilde, toen, 19 Juni 1814, de bibliotheek
door den magistraat van 's Gravenhage aan den Souvereinen Vorst was aangeboden
en als rijkseigendom aanvaard. Meerdere betrekkingen heeft de koninklijke
bibliothecaris nog bekleed; in 1811 werd hij inspecteur der leidsche Académie en
in het kleed van die waardigheid, was hij in 1835 door Eekhout geschilderd voor
mevr. de wed. van Voorthuisen, welk portret later het eigendom werd van den met
Flament bevrienden haagschen boekhandelaar en boekenkenner A.D. Schinkel,
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wiens erfgename het in 1864, volgens de intentie van den erflater, aan de Koninklijke
Bibliotheek ten geschenke gaf, waar het nog wordt bewaard. Zijne meer dan
oppervlakkige kennis der nederlandsche taal, die hem in staat stelde onze beste
prozaschrijvers en dichters met oordeel en smaak te lezen, wordt door Siegenbeek
geprezen.
Nog nam hij, door den aartspriester Cramer daartoe aangesteld, van 6 Juli tot 2
Augustus 1822 tijdelijk het ambt waar van pastoor der S. Theresiakerk te 's
Gravenhage, in het belang van het behoud der statie, die toen een pastoor vorderde,
die andere inkomsten had dan de kerk hem kon verschaffen.
Zie: P.G. B o n g a e r t s , de St. Theresiakerk; A l l a r d , Antonius van Gils (1870)
124; A.J.A. F l a m e n t in Geschiedk. bladen II: 1 (1905) 194-208 en de bronnen
daar aangehaald.
Flament

[Florenz, Gerard]
FLORENZ (Gerard), geb. te Gouda 26 Juli 1568, Jezuïet 7 Mei 1596 te Doornik,
priester 1599, gest. 21 Maart 1616 te Antwerpen. Fl. had, alvorens Jezuïet te worden,
de rechten bestudeerd te Leiden en te Douai en den graad van licentiaat behaald.
Daarna woonde hij nog 2 jaar als advocaat te 's Gravenhage, zoodat hij eerst op
zijn 28ste jaar in de societeit van Jezus trad. Gedurende een tiental jaren bekleedde
Fl. in de zuidelijke Nederlanden den post van leeraar en fungeerde in eenige
huiselijke bedieningen, tot hij in 1608 te Alkmaar een vaste Jezuïetenstatie oprichtte.
Deze plaats werd, sinds 1592, wel bij wijlen door Jezuïeten bezocht, doch Fl. achtte
het beter Alkmaar als middelpunt te nemen om van daaruit Hoorn en 15 omliggende
dorpen te verzorgen. Met vurigen ijver was hij onder de katholieken werkzaam, maar
een vroegtijdige dood verraste hem, toen hij voor eenige dagen te Antwerpen
vertoefde.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem IV, 429.
Derks

[Fock, Leonardus Cornelis Everardus Eusebius]
FOCK (Leonardus Cornelis Everardus Eusebius), geb. te Utrecht 19 Aug. 1815,
overl. te Bussum 3 Juli 1904. Na zijne promotie tot Doct. med. vestigde hij zich te
Helmond (1839-41) later te Amersfoort (1841-95) en daarna te Bussum.
Niet enkel als dokter is hij door een veeljarige praktijk velen ten zegen geweest,
maar ook door zijn maatschappelijken arbeid. Zoo was hij gedurende 12 jaren lid
van den Geneeskundigen Raad voor Utrecht en Gelderland; 25 jaren directeur en
secretaris van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid (afd. Amersfoort), en
30 jaren lid van het Regenten-college over de gevangenissen te Amersfoort. Daarbij
was hij een man van wetenschap in den vollen zin. De medische wetenschap heeft
hij aan zich verplicht door zijne geschriften: Het zenuwstelsel en deszelfs ziekten
in haar grondvormen en wijzigingen, naar het Engelsch van M a r s h a l l H a l l (Utr.
1845); De beginselen der Materia medica en der Therapie, naar het Engelsch van
J. P e r i e r a (de 200 platen teekende Fock zelf); De Hysterie en hare genezing
(1853); Natuur- en geneeskundig etymologisch woordenboek (1855); De
physiologische werking en het therapeutisch gebruik der geneesmiddelen; Versuch
einer rationellen Behandlung des Kropfs (Struma) (1897). Verder leverde hij tal van
bijdragen in natuur- en geneeskundige tijdschriften, waaronder vooral te vermelden
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is: Onderzoekingen voor een vergelijkende parasitologie van het bloed naar Prof.
D a n i l e w s k i (in het Maandbl. voor Natuurwetenschappen (1889 no. 7 en 8).
Langen tijd hield hij zich bezig met microscopisch onderzoek en proeven op kleine
schaal der zijdecultuur, en schreef een Handleiding voor de
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cultuur der zijderuspen, die in 1873 door de Nederl. Maatsch. t. bevordering der
Nijverheid met haar tweede gouden medaille bekroond werd.
Als katholiek in woord en daad verdedigde hij zijn kerk; er verscheen van hem
een strijdschrift: Alessandro Manzoni, de zedeleer der Roomsche Kerk. Naar het
Italiaansch (Utr. 1844). Voor het tijdschrift De Katkoliek bewerkte hij uit het Russisch,
dat hij op 68-jarigen leeftijd nog aanleerde, Een Russisch pleidooi voor de Roomsche
kerk (XCII, 86 v.v.)
Zie: Kath. Illustr. 1903/04, 274.
van der Heijden

[Fockesz, Barent]
FOCKESZ (Barent), Fries van geboorte, had de O.-I.C. reeds een twintigtal jaren
gediend, toen hij in 1676 met de ‘Kroonvogel’ thuisvoer. Hij stelde voor, een galjoot
te doen bouwen, die voor verschillende doeleinden zoude kunnen dienen, zooals
het kruisen op de retourvloot, het voorzeilen bij uitgaande schepen, het overbrengen
van dépêches zoowel naar de Kaap als naar O.I. enz. en hem daarop op een vast
traktement te laten dienen. De bewindhebbers keurden dit goed en reeds 3 November
van het volgende jaar bracht hij gewichtige stukken aan de indische regeering over
met de ‘Snobber’, waarmede hij de reis naar Batavia in 5 maanden en acht dagen
volbracht. Ter gedachtenis hieraan werd een houten standbeeld van hem in friesche
kleederdracht, op het eiland Kuiper (Poeloe Boerong) nabij Onrust opgericht, maar
dat in 1806 door de Engelschen vernield is. De terugreis was nog voorspoediger;
10 Mei 1679 kwam hij via Ceilon ter reede Texel aan met een brief, dd. 21 Dec. te
voren, van den gouverneur-generaal van Goens en raden van Indië. Daar hij
minstens twintig jaren lang voor het toezicht op het bouwen van en als kapitein op
snelvarende schepen door de O.-I.C. is gebruikt en vermoedelijk door zijne gelukkige
reizen veel naijver heeft opgewekt, is hij de legendarische ‘Vliegende Hollander’
geworden, die o.a. als onderwerp voor Richard Wagner's Opera heeft gediend.
Zie: P.A. L e u p e , Barent Fockesz (1676-1702) in Tijdschrift voor T.L.V.v.N.I. 2,
II, 371-377 (1859).
Mulert

[Fodor, Antoon]
FODOR (Antoon), componist, clavecimleeraar en muziekdirecteur, volgens de
hieronder aangehaalde bronnen geb. te Venlo, zoon van een hongaarsch officier,
maar niet in de doopboeken te Venlo te vinden, ondanks alle nazoekingen, evenmin
als de doopakte zijner 2 hierna volgende broeders, (alleen is gevonden C a r l
A n t o o n ged. 12 April 1768, zoon van C a r o l u s J o d o c (u s ) e n E l i s a b e t h
M e s s e m a e c k e r , doopgetuigen Joseph Fodor en Maria Minjou). Antoon overleed
te Amsterdam 23 Febr. 1849. Hij ontving onderricht in het clavecimspelen van een
uitstekend meester, van Manheim, vestigde zich 1790 te Amsterdam en leidde
gedurende 25 jaren de toen zoo geroemde concerten der societeit Felix Meritis. Hij
was onder koning Lodewijk benoemd tot lid van het Kon. Instituut, richtte met anderen
de Dinsdag-concerten op in het lokaal de Munt en volgde in 1811 Schmidt op als
directeur der duitsche opera. Zijne compositiën voor de piano vindt men in de
hieronder eerste opgegeven bron. Ook componeerde hij eene opera Numa Pompilius.
Lit. zie bij Karel Fodor.
Flament
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[Fodor, Joseph]
FODOR (Joseph), broeder van den vorige, componist en violist, geb. te Venlo (?)
in 1752 (?) overleden te St. Petersburg 3 Oct. 1828. Zijn eerste leermeester was
een organist van Venlo en misschien wel Messemaecker, organist in de parochiekerk
en gesproten uit een familie
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van organisten van vader op zoon. Op veertienjarigen leeftijd ging hij te Berlijn
studeeren onder de leiding van Frans Benda, een beroemd artist, en vertrok in 1787
naar Parijs, waar hij beroemd werd, en in 1794 naar St. Petersburg. Zijn werken
zijn volledig vermeld in de hieronder (bij Karel Fodor) eerste opgegeven bron. Het
zijn vioolkwartetten, trio's, duo's en solo's.
Flament

[Fodor, Josephine]
FODOR (Josephine), dochter van den volgende, geb. 1793 te Parijs en aldaar
overleden. Zij kreeg het eerste onderricht van haar vader. Reeds op elfjarigen leeftijd
vergezelde zij dezen op concerten, waar zij harp en piano speelde en op
veertienjarigen leeftijd begon zij in het openbaar te zingen, maar haar eigenlijk
debuut dagteekent van 1810 in den keizerlijken schouwburg van St. Petersburg. In
1812 huwde zij M a i n u e l l e , een franschen acteur aldaar. Daarna zong zij te
Stockholm en Kopenhagen en sinds 1814 te Parijs. Daar overwon zij de
moeielijkheden van haar uitspraak, waardoor haar zoo welluidende stem nog meer
succes had. Na aan de italiaansche opera, toen onder bestuur van Mad. Catelani,
gezongen te hebben in 1816 kreeg zij te gelijk met de andere zangers en
zangeressen verschil met Mad. Catelani, wegens de onaangename wijze waarop
deze hen behandelde en ging met hen naar Londen; vervolgens zong zij in de opera
te Venetië, waar men ter eere van haar een gouden medaille sloeg, daarna weer
te Parijs, in 1819 vooral in stukken van Rossini. Voor herstel van eene maagziekte
ging zij naar Italië, zong te Napels, daarna te Weenen, was te Napels, in 1823 weer
te Weenen. Een keelaandoening noodzaakte haar weer het zachte klimaat te Napels
te gaan opzoeken, maar zij zag zich weldra genoodzaakt voor goed van het tooneel
afscheid te nemen en ging te Fontainebleau rust nemen. Zij schreef daar een
merkwaardig boekje getiteld: Réflexions et conseils sur l'art du chant (Paris, Perrote
1857) vol wijze lessen en juiste opmerkingen.
Zie: F e r d . L o i s e in Biogr. nationale de Belgique VII (1880-83) 141-150.
Flament

[Fodor, Karel]
FODOR (Karel), broeder van de beide eerstgenoemden, clavecimleeraar en
componist, geb. te Venlo(?) 1754 (?), overl. te Parijs 1799, waar hij zich vestigde
en tot zijn dood les gaf. Hij heeft voor de piano symphonieën van Haydn, stukken
van Pleyel en vele ouverturen gearrangeerd en componeerde Sept Pots-pourris,
ook stukken voor de piano.
Zie: F e r d . L o i s e in Biogr. nationale de Belgique VII (1880-83) 139-141; E d .
A. M e l c h i o r , Wetensch. en biogr. Woordenb. der toonkunst (Schiedam) 205-206.
Flament

[Foec, Bruno]
FOEC (Bruno), F o e c k , geb. te Utrecht uit oud geslacht (zie andere leden daarvan
II kol. 452), overl. aldaar (volgens overlijdensregister van Utrecht) 25 Juli 1642. Hij
studeerde te Leiden, waar hij 18 Dec. 1593 werd ingeschreven, en later (1595) te
Orleans. Hij verkreeg in 1598 de prebende van het kapittel van St. Marie,
opengevallen door den dood van Jacob van Rumelaer (zie II kol. 1242) en werd 2
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Nov. 1604 geadmitteerd tot alle kapitulaire rechten. In 1603 huwde hij te Utrecht
met C h a r l o t t e v a n B r e d e r o d e .
o

Zie: Archief Aartsb. Utrecht XII, 194; rijksarchief Utrecht, Inv. St. Marie 21, f 9
(waar zijn dood op 15 Juli 1640 wordt gesteld).
van Kuyk

[Foeck, Everardus]
FOECK (Everardus). Bij V a l . A n d r . Bibl. Belg. 271 en na hem bij anderen komt
hij voor onder den naam van F r i e c k , hetgeen een schrijffout zijn zal, daar deze
naam niet voorkomt op de lijst der dekens van St. Salvator te Utrecht. Hij overl.
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8 Apr. 1418. Hij werd deken van genoemde kerk 1383. Door zijn testament werd hij
een groot weldoener zijner kerk. Op aansporen van Geert Groote schreef hij:
Conclusiones, quibus vitam in communi degentium multis argumentis approbat et
tuetur.
Zie: F o p p e n s . Bibl. Belg. 271; B u r m a n , Traj. Erud. 101; M a t t h a e u s , Anal.
II, 552.
van der Heijden

[Fol, Franciscus]
FOL (Franciscus), geb. te Ichteghem in W. Vlaanderen 28 Febr. 1782, Jezuïet 15
Juli 1814, gest. te Amsterdam 2 Febr. 1849. In 1814 kwam hij naar Amsterdam en
volgde in 1819 pater Luyten als overste van ‘de Krijtberg’ op. In kalmte en
zachtmoedigheid arbeidde hij aan het welzijn van zijn gemeente en trok in 1835 het
oude gebouw bijna geheel nieuw op, vergroot met eenige belendende perceelen.
Wiselius schreef over hem aan minister C. van Maanen in 1826: ‘pater Fol uit de
Krijtberg is een brutale, boosaardige vent, de stoutste van alle hier aanwezige
monniken, wiens sermoenen boven alle verbeelding hatelijk, vervolgzuchtig en
oproerig zijn.’ Hoe eenzijdig Wiselius in dezen over F., die de biechtvader was van
bijna geheel de amsterdamsche geestelijkheid, was ingelicht, blijkt uit hetgeen De
Godsdienstvriend (LXII, 160) bij diens afsterven schreef: ‘Pater Fol was een waardig
zoon van den H. Ignatius, een priester van den ouden stempel, vriendelijk, werkzaam.
.... Lang zullen de gasthuizen, waarin hij vroeger zoo werkzaam was, van hem
gewagen, de .... geestelijkheid verliest in hem een trouw raadsman....’
Zie: H.J. A l l a r d , De Fr.-Xaveriuskerk te Amsterdam (Amsterdam 1904) 149-157.
Derks

[Fonck, Johannes]
FONCK (Johannes), F u n c k i u s , V o n c h i u s , geboren te Amersfoort, overl. 10
Oct. 1585 in Spanje (volgens E p p e n s ' Kroniek te Antwerpen). Man van groote
kunde en vurig katholiek, tegelijkertijd van ruim geweten, speelde hij een rol van
beteekenis in den aanvang van den tachtigjarigen oorlog. Na hooger onderwijs
genoten en 1546 aan de hoogeschool te Bologna den doctorstitel in de beide rechten
verkregen te hebben, vertoefde hij lange jaren te Rome, waar hij aan de pauselijke
kanselarij werkzaam was. Hij werd 25 Dec. 1556 ingeschreven als lid der
Anima-Stichting te Rome, waarvan hij meermalen provisor was. In 1559 werd hij
‘pro natione Germanica’ opgenomen onder de clerici van het kardinaalscollege.
Onder het pontificaat van Pius IV, Pius V en Gregorius XIII vervulde hij als pauselijk
gezant verschillende zendingen. Langzamerhand steeg zijn invloed, behalve een
kanonikaat van Oudmunster te Utrecht verkreeg hij de proosdij van St. Severijn en
St. Maria ad Gradus te Keulen en in 1570 de proosdij van St. Marie te Utrecht.
Veelvuldig vertoefde hij te Keulen, waar hij veel invloed had. Tijdens de landvoogdij
van Alva en Requesens was hij in de Nederlanden, werd in de belangrijkste
staatszaken meer en meer gekend en vervulde verschillende gezantschappen, o.a.
in 1569 naar Engeland ten einde de loslating te bewerken van inbeslaggenomen
spaansche en nederlandsche schepen. Spoedig werd hij lid van den Raad van State
en van den Geheimen Raad (1570). Viglius noemde hem in een brief van dat jaar:
‘vir non contemnendus, et qui non inutilem operam Regi Reipublicaeque nostrae
praestare posse videtur.’ In 1572 was hem opgedragen met den aartsbisschop van
Trier en den bisschop van Luik de onderhandelingen te voeren over de oprichting
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van het bisdom Luxemburg (instructie dd. 22 Jan. 1572). In 1575 belastte Requesens
hem met de behandeling der zaken en moeilijkheden, die nog
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bestonden in verband met de oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden,
zulks wegens zijn bekendheid met de inzichten van Rome. Na Requesens' dood
werd hij door den Raad van State uit zijn midden afgevaardigd naar den nieuwen
landvoogd en reisde hij Don Juan naar Luxemburg te gemoet. In 1579 was hij
tegenwoordig bij den vredehandel te Keulen en tevens in correspondentie en
onderhandeling over den vrede met Jhr. A. van Dorp. In 1580 werd hij, na den dood
van Joachim Hopper, naar Spanje geroepen ‘ut Consilio rerum Belgicarum
praeesset’. Sinds aangeduid als ‘de President’ of ‘de President in Spanje’, was hij
de eigenlijke raadsman van Filips over de nederlandsche aangelegenheden. Dat
hij als zoodanig in hoofdzaak dezelfde ideeën was toegedaan als Hopper en
Granvelle, blijkt uit een tweetal merkwaardige brieven, dadelijk na zijn komst in
Spanje in Juli 1580 van uit Madrid geschreven en ten zelfden jare gedrukt als:
Diuerses Lettres interceptes du Cardinal de Granvelle, à diuers personnages du
party des Malcontens; Item deux du President Foncq (Anvers 1580), ook in het
nederlandsch verschenen als: Afgheworpene Brieven, enz. (Antw. 1580) (= Pamflet
Knuttel no. 535 en 536). De gedachtengang is deze: De Koning heeft ons willen
gelieven door het vertrek der Spanjaarden en de herstelling der oude privilegiën en
costumen, ‘waerom en doen wy nu oock niet dierghelijcke?’, maar blijven ons
verzetten en verkiezen, ter wille van de regeerzucht van Oranje, armoede en
benauwdheid. Dat hij Oranje haatte is vanzelfsprekend: in hem ziet hij het groote
struikelblok om tot verzoening te komen. Als hij in 1582 verneemt, dat de aanslag
op den Prins is mislukt en het ook door hem gesteunde plan om den graaf van Buren
tot gouverneur van Holland aan te stellen zal moeten mislukken, schrijft hij
openhartig: ‘je veulx encoires espérer qu'il soit mort, pour me donner à moy-mesme
ce contentement’. Teekenend is het verhaal ons door E p p e n s overgeleverd als
zoude Fonck van den Prins hebben gezegd, dat geld noch moeite gespaard zou
worden om hem van het leven te berooven, hoe of waar ook: ‘Men wolden und
solden den Prince wol doersceten’. In bijzondere persoonlijke gunst des konings
staande, benoemde deze hem, als opvolger van Viglius, tot kanselier van de orde
van het Gulden Vlies.
Zie: 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) 343; G. B r o m , Archivalia in Italië, I no. 595, 596, 1288, 2040; II no.
4; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A. 283; M i r a e u s , Opera Diplom.
IV, 125 v.; Archief Aartsb. Utrecht VI, 349; XXIII, 361; XXIV, 120; D o d t , Archief II
(1839) 145; Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde II (1886)
305, 430, 448; IV (1887) 197, 198, 326, 338; G a c h a r d , Correspondance de
Philippe II, III, 313; G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives VI, 340; VII, 195; VIII,
103, 133; Brieven .... van Jhr. A. van Dorp (Werken Hist. Gen. N.S. 44) 280 v.v. en
287; De Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t (Werken Hist. Gen. III: 27-28)
I, 350; II, 227; A. l e C o s q u i n o d e B u s s y , Het ontstaan der satisfactie van
Utrecht (Amst. 1910) 150 v.; G.J. H o o g e w e r f f , Beschr. in Italië (R.G. Publ. kl.
serie 12) reg.
van Kuyk

[Fontaine, mr. Joan]
FONTAINE (mr. Joan), geb. te Amsterdam, 8 Juli 1682 als zoon van den
Muider-Drost M a r t i n u s (1645-1690) en E v a C a t h a r i n a V a l c k e n i e r
(1655-1704), overl. aldaar 19 Januari 1731. Hij vestigde zich als advocaat in zijne
geboortestad, doch legde na zijn huwelijk met
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P e t r o n e l l a C a l k o e n (1680-1753), eene dochter van het lid der Vroedschap
Cornelis (kol. 195) de praktijk neder, en nam in 1718 zitting in de bank van
commissarissen van Kleine zaken. In 1720 werd hij kapitein der schutterij en in 1723
lid der vroedschap, terwijl hij bovendien verschillende andere regeeringsambten
vervulde. In 1729 werd hij ontvanger van het Last- en Veilgeld. Zijne weduwe, die
sinds 1737 regentes van het Leprozenhuis was, stichtte bij uiterste wilsbeschikking
van 6 Maart 1746 het Fontaine's Hofje op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht,
in 1912 door regenten verkocht en overgebracht naar een nieuw gebouwd perceel
in de Valeriusstraat.
Zie: E l i a s , De Vroedsch. v. Amsterdam.
Breen

[Foppens, Wilhelmus]
FOPPENS (Wilhelmus) geb. te Brussel 1634. Na de voleinding zijner studiën te
Leuven, werd hij priester gewijd en trad hij als pastoor op te Hemelum in 1658. Door
vervolging verdreven, trad hij in 1659 op als pastoor te Haringkarspel, waar hij
verbleef tot 1674, toen hij benoemd werd tot pastoor te Leeuwarden en aartspriester
van Friesland. Hij bleef daar vol ijver werkzaam tot zijn dood, 24 Juni 1699.
Van zijn hand verschenen: S. Franciscus van Sales, Onderwijs oft aenleydingh
tot een godtvruchtigh leven, van nieuws overgeset (Leuven, Haarl.; in ditzelfde werk,
verschenen te Antwerpen 1696, schreef hij de voorrede); Zerbolt van Zutfen. Een
godlijk en uytstekend boek, verdeelt in twee deelen, I van de waere Hervorming des
inwendigen mensch of den Krachten van de siel, II van de geestelijke opklimmingen.
Uyt het Latijn in 't Nederduyts vertaelt. (Antw. 1688).
Hij vertaalde: Roomsche Catechismus ofte kort begrip van het Christen en
Catholiek gheloof (Antw. 1701).
Zijn portret komt voor op den inventaris van de goederen der Jansenistische
gemeente te Leeuwarden, opgemaakt in 1855.
Zie: De Katholiek (1842, I, 416; 1872, II, 254; 1883, II, 103; Naamlijst der Fr.
geestel. na de Hervorming. (Ms. Prov. Bibl. Leeuw.) Annotat. A n d r e a e T i a r a e
ed. G.H.v. B o r s s u m W a a l k e s ; Archief Aartsb. Utrecht XIX, 302; XX, 226 noot;
Bijdr. Bisd. Haarlem XII, 447.
Gasman

[Foramine, Gijsbertus de]
FORAMINE (Gijsbertus d e ), wiens nederl. naam v a n d e r G a e t was, overl. als
pastoor te Venray in 1493, waar hij 1462 al in functie was. Hij was ook pastoor te
Rotterdam in de St. Laurentius kerk ald., onder zijn pastoraat gebouwd, en die
gelijkenis toont met de kerk te Venray, welke ook in den zelfden tijd werd gebouwd
of verbouwd. Te Rott. was hij geen waarnemend pastoor, maar zoogenaamde
persona of erfpastoor en heeft hij met pauselijke goedkeuring deze beide ambten
vereenigd. Trouwens hij stond bij Pius II in groote gunst en was blijkens den
aflaatbrief voor het herstel der Venraysche kerk (waarin deze Paus hem aldus
betitelt), als zijn kamerling, secretaris, huisgenoot, bestendigen dischgenoot, kanunnik
van Lubeck en collector der Apostolische Kamer. Ook is hij kanunnik van het
Oudmunster of van St. Salvator te Utrecht geweest. Het zou der moeite waard te
zijn te weten te komen hoe en waar Foramine tot den beroemden Paus in betrekking
heeft gestaan. De graftombe van dezen man in zijn tijd beroemd en van beteekenis
en die eertijds het graf op het hoogekoor dekte, ligt thans vergeten onder den toren.
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Zie: A.J.A. F l a m e n t in de Maasgouw 1891 blz. 191; J. H a b e t s , De kerken
van Rotterdam en Venray in Nederl. kunstbode 1879, 193-194.
Flament
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[Forstner van Dambenoy, Hendrik Frederik Christoph baron]
FORSTNER VAN DAMBENOY (Hendrik Frederik Christoph baron) geb. 15 Aug.
1792 te Maastricht, overl. 23 Maart 1870 te Utrecht. Hij trad in 1811 in
wurtembergschen dienst als cadet. In 1812 werd hij tot 2den luitenant, in 1815 tot
1sten luitenant bevorderd. Na de veldtochten van 1814 en 1815 tegen Frankrijk te
hebben meegemaakt ging hij in 1816 als 1ste luitenantadjudant bij den generalen
staf van het nederlandsche leger over. 28 December 1826 tot kapitein bevorderd
was hij van 1831-1833 werkzaam bij de Koninklijke Militaire Academie. In den
Tiendaagschen veldtocht deed hij dienst als chef van den staf bij de 2e brigade,
kolonel Bagelaar, der 2e divisie infanterie (Saksen-Weimar) en werd in 1834 tot
majoor aangesteld. Van 1835-1838 was hij toegevoegd aan den Erfprins en werd,
begin 1839, tot chef van den staf der 2e divisie infanterie aangesteld. 15 Dec. 1840
kwam hij aan het hoofd van den staf van den Prins van Oranje en werd in 1841 tot
luitenant-kolonel bevorderd, om twee jaren later belast te worden met de hoofdleiding
van het topografisch burau. Een nieuwe onderscheiding viel hem te beurt, toen hij
in 1849 benoemd werd tot gouverneur van 's konings zonen en meer bijzonder van
den Prins van Oranje, welk ambt hij bekleedde tot 1850, in welk jaar hij den titel
kreeg van Intendant voor de opvoeding van 's konings zonen. Inmiddels was hij, 5
Oct. 1845, bevorderd tot kolonel, in 1852 tot generaal-majoor en in 1854 tot
luitenant-generaal. 10 Juli 1852 trad hij op als (anti-revolutionnair) minister van
oorlog in het eerste ministerie-Thorbecke, in 1853 in het ministerie-van Half; na zijn
aftreden werd hij op 2 Jan. 1858 benoemd tot adjudant-generaal des Konings, na
alvorens gepensionneerd te zijn. D. was ridder M.W.O. 4e klasse; hij stond bekend
als een zeer bekwaam, ijverig en hoogst ontwikkeld officier, van groote beschaving.
Hij huwde 20 Mei 1836 M a r g a r e t h a C o r n e l i a barones d'A b l a i n g v a n
Giessenburg.
Zie: B l o k , Gesch. Nederl. Volk (1e dr.) VIII 124, 142, 154 B o s s c h a , Neerl.
Heldendaden te Land III, 530.
Eysten

[Fortman, Jacob Cornelis Henricus de Gaay]
FORTMAN (Jacob Cornelis Henricus d e G a a y ), praeceptor a.d. latijnsche school
te Zwolle, geb. 25 Dec. 1804 te Leiden en overl. 28 Sept. 1851 in eerstgenoemde
stad. Zijn vader, overl. in 1821, was predikant. Hij bezocht de latijnsche school zijner
geboorteplaats, studeerde er toen aan de hoogeschool en werd in 1828
huisonderwijzer bij een aanzienlijke familie in den Haag. In 1831 trok hij mee te
velde tegen de Belgen, werd daarna secondant in de oude talen aan het instituut
van 't Hoen te Hattem en promoveerde 22 Jan. 1835 te Leiden op een diss. de
Hierone Hieroclis filio Syracusano. In 't zelfde jaar werd hij tot praeceptor te Zwolle
benoemd.
De Gaay Fortman schreef een Leerboek der Grieksche taal (1840; 3de dr. 1851),
dat langen tijd op de Lat. scholen en gymnasiën van ons land gebruikt werd.
Zie: Bijdr. Nederl. Gymn. 1851, 210.
Zuidema

[Fox, Willem]
FOX (Willem), geb. te Amsterdam 1657, overl. 27 Febr. 1713. Hij studeerde te Rome
aan het Urbanuscollege, waar hij 26 Oct. 1676 werd ingeschreven. Na voltooide
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studiën werd hij aldaar priester gewijd en in 1685 gepromoveerd tot doctor theologiae.
In hetzelfde jaar keerde hij naar het vaderland terug en werd pastoor te Amsterdam
in de ‘drie Papengaaitjes’ in de Kalverstraat en 11 Apr. 1695 in de St. Anna parochie
op Kattenburg. In 1690 koos hij de partij van Codde, doch
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keerde zich later van hem af, en schreef een werkje tegen hem: Beknopte
verdediging over de hedendaagsche Verschillen rakende den Brief van den Paus
(1703). Hij stond in hooge achting bij den provicaris de Cock, die hem in 1704
aanstelde tot zijn commissaris voor Noord-Holland. Van Arnhem naar Amsterdam
huiswaarts keerend, geraakte hij door een rukwind te water en verdronk. Door
voorbijgaande schippers werd zijn lijk opgehaald en te Diemen begraven.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. X, 288, 352; XIX, 301; Bijdr. Haarl. II, 131; XVII, 70; d e
C o c k , De Petro Coddaeo 98; Batavia Saera II, 409.
van der Heijden

[Francken, Aegidius]
FRANCKEN (Aegidius), zoon van Henricus en Catharina van Esch (kol. 414), geb.
te Dordrecht 1 Maart 1676, was predikant te Rijsoord 1704, te Maassluis 1713 en
overl. aldaar 16 April 1743. Hij was blijkens zijn talrijke geschriften een echt volgeling
van Gisb. Voetius. Zijn bekendste werk is Heilige Feeststoffen (een bundel
leerredenen, 2 dln., Dordrecht 1742).
Zijn portret is in koper gesneden door W. Jongman naar J. Volleven jr., 1730, met
een vierregelig vers van F.G. W e s t h o v i u s , die ook in verschillende werken van
Francken lofdichten op hem plaatste, naar het gebruik van dien tijd.
Zie: Boekzaal 1743, I, 466, 589, 610; S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I, 497;
G l a s i u s , Godgeleerd Nederl. I, 471 met bibliographie; M u l l e r , Catal. van
portretten n. 1723
van Dalen

[Francken, Ahasueros]
FRANCKEN (Ahasueros), geb. 31 Oct. 1790 te Nijmegen, overl. 29 Juli 1857 te
Doorn; zoon van W a l r a v e n F r a n c k e n en A n n a C h r i s t i n a v a n G o o r .
Hij studeerde te Utrecht theologie (ingeschr. 1808), werd 1812 proponent, 1813
predikant te Slijk-Ewijk, 1817 te Muiden, 1821 te Doetinchem, 1822 te Delft en 1826
te Utrecht. Hij werd 1854 emeritus. F.was meermalen lid der Synode; in 1844 en
'45 was hij voorzitter; zeer verdienstelijk maakte hij zich als lid der commissie voor
de uitgave der Evangelische gezangen. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a
G e e r t r u i d a v a n R o s s e m ; uit dit huwelijk sproten twee dochters en twee
zonen, Cornelis Marinus en Walraven, die volgen.
Een bundel Gedichtjes gaf zijn zoon Walraven (Utrecht 1858) uit met eene
herinnering aan den ontslapene door S.G. J o r i s s e n (bl. 1), een bibliografie (bl.
VII) en klein portret.
Zijn portret werd gelithographeerd door F. Schröder en door G.G. Haanen.
Molhuysen

[Francken, Carel Hendrik Joseph]
FRANCKEN (Carel Hendrik Joseph), 15 Aug. 1801 te Emmerik geb. en 22 Oct.
1849 te Boxmeer overl. Hij studeerde aan de hoogescholen van Leuven en Leiden
in de letteren en promoveerde hier 2 Mrt. 1836 summa cum laude op een Diss.
exhibens fragmenta M. Terentii Varronis, quae inveniuntur in libris S. Augustini de
Civitate Dei. Na eerst eenigen tijd aan het gymnasium te Assen werkzaam geweest
te zijn, vestigde hij zich als privaatdocent te Leiden en werd later rector der latijnsche
school te Boxmeer. Francken was lid van de Prov. Commissie tot opsporing en
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bewaring van monumenten en oudheden in Noord-Brabant en bestuurslid van het
Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen in dat gewest. Hij schreef een
Verhandeling over het Dualisme in de natuurgodsdienst der oude Germanen in zijn
verband met de Oud-Perzische en beantwoordde een door bovengenoemd
genootschap uitgeschreven prijsvraag over de Cimbren, welk antwoord bekroond
werd.
Zie: Miscellanea Phil. et Paedag. 1850, 211.
Zuidema
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[Francken, Cornelis Marinus]
FRANCKEN (Cornelis Marinus), geb. 8 Dec. 1820 te Muiden, gest. 4 Juli 1900 te
Utrecht, was de zoon van Ahasueros en Catharina Geertruida van Rossem, en de
broeder van Walraven (kol. 415). Hij bezocht 1833-'38 het Utrechtsch gymnasium
onder den rector Dornseiffen en den conrector Ekker, studeerde aldaar en
promoveerde in 1845 op een proefschrift De Aeschyli scholiis. Hij werd in 1847
benoemd tot rector te Amersfoort, trad in 1848 in het huwelijk met mej. P. B r u i n s
(overl. 1886) en werd in 1851 rector te Leeuwarden als opvolger van Boot, waar hij
zich zeer verdienstelijk maakte op philologisch en paedagogisch gebied. In Nov.
1856 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de classieke talen te Groningen, welk
ambt hij aanvaardde met een latijnsche rede over de wenschelijkheid om ook in
onzen tijd de studie van het latijn niet te verwaarloozen. Hij had daar te onderwijzen
Grieksch en Latijn, historia litteraria, grieksche metriek en paedagogie! In 1877 werd
hij benoemd tot hoogleeraar te Utrecht voor het Latijn alléén en hij aanvaardde dat
ambt met een toespraak over De Grieksche en Romeinsche letterkunde in aard en
grenzen. In 1891 legde hij het neer wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd.
Francken was, zooals ook zijn opvolger en biograaf van der Vliet verzekert, een
man van verstand, geleerdheid, arbeidskracht, plichtgevoel en rechtschapenheid.
Zijne werken: latijnsche redevoeringen tijdens zijn rectoraat te Leeuwarden,
bijdragen in de Miscellanea, het tijdschrift van ‘Het genootschap van leeraren aan
Nederl. gymnasia’ en later geheeten ‘Bijdragen tot de kennis en den bloei der Nederl.
gymnasia’. Verder De Grieksche Spraakleer vooral van het Attisch taaleigen, later
onder den titel Grieksche Rudimenta opnieuw uitgegeven, eene brochure Prometheus
en Pandora, eene bijdrage tot de kritiek van Hesiodus (1864) en de Commentationes
Lysiacae (1865), zijn beste werk op het gebied van het Grieksch. Voor het Latijn
vele critische studiën over latijnsche auteurs - vooral L u c i l i u s en V a r r o - in de
Mnemosyne (1873-1900) en in de Verslagen en Meded. der Kon. Akad. v. Wet. Zijn
hoofdwerk echter is de monumentale uitgave van M. A n n a e i L u c a n i Pharsalia
(Lugd. Bat. 1897).
Zie verder: J. v a n d e r V l i e t , Levensbericht van C.M.F. in Jaarboek d. Kon.
Akad. v. Wetensch. 1902; J.E. S a n d y s , A history of class. scholarship 1908 III,
282.
Damsté

[Francken, Franciscus]
FRANCKEN (Franciscus) of F r a n c u s , vermoedelijk uit Antwerpen afkomstig,
werd in 1562 predikant bij de St. Stephanuskerk te Bremen. Om moeilijkheden ten
opzichte van Doop en Avondmaal werd hij er tegen Paschen van het jaar 1565
echter weer ontslagen. Van de twee beroepen die hij kreeg bedankte hij voor het
eerste (dat naar de kerk van Langstraat in Waterland) maar nam het tweede, dat
van de nederduitsche vluchtelingengemeente te Londen, althans in zoo ernstige
overweging, dat hij er zich ter kennismaking zelfs heen begaf. Toch is er ten slotte
van aannemen niet gekomen. Liet het zich aanvankelijk aanzien - waar hij door
beide partijen in de zeer verdeelde gemeente verlangd werd - dat zijn werk er niet
zonder vrucht zou kunnen wezen (reden waarom de kerk van Emden ook gaarne
tot zijn overkomst meewerking had verleend), toen hij goed en wel was aangekomen
was de ontvangst van de zijde van den kerkeraad zóó onvriendelijk, dat hij maar
spoedig op zijn schreden terugkeerde en via Emden waarschijnlijk weer naar Bremen
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ging. In 1568 bevond hij zich op het Convent te Wezel. April 1569 gaf hij gehoor
aan een op hem uitge-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

414
bracht beroep van de kerk van Larrelt in Oostfriesland. Het daarop volgend jaar
verruilde hij die standplaats weer voor Geertsweer. Volgens H a r k e n r o h t zou hij
daar in 1576 overleden zijn. Maar juist kan dat bericht wel moeilijk wezen. Want
reeds twee jaar eerder is hij alweer verhuisd. Als predikant van Naaldwijk toch
(ofschoon op dat oogenblik tot werkeloosheid gedoemd, omdat het spaansche leger
destijds bijna geheel Middel-Holland bezet hield) was hij in 1574 aanwezig op de
provinciale Synode van Dordrecht.
Dezen Francken te identifieeren met F r a n c i s c u s V r a n c k schijnt mij gewaagd;
hem in 1561 ‘minister’ te Londen te noemen lijkt mij een onjuiste exegese van
H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. II (Cantabr. 1889) 150.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het Kerkverband der
Nederlandsche Gereformeerde kerken in de 16e eeuw (Gron. 1911) 161-163, 239;
A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw ('s
Grav. 1908) register in voce.
van Schelven

[Francken, Henricus]
FRANCKEN (Henricus), zoon van G e r a r d F r a n c k e n , geb. te Amsterdam 1634;
studeerde theologie te Utrecht (ingeschr. 1652), werd in 1658 proponent en beroepen
te Wognum, vanwaar hij in 1662 naar Dordrecht ging. Hier huwde hij met
C a t h a r i n a v a n E s c h en overl. er 5 Febr. 1704.
Gedichten van zijn hand komen voor in het Verheerlijkt Nederland en in het Swart
Tooneelgordijn opgeschoven voor de gebroeders de Witt, bl. 26. Zijn zoon Aegidius
gaat vooraf (kol. 412); een andere zoon, P e t r u s , was 1695-1728 predikant te
Geertruidenberg.
Zie: S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I, 497, 541.
van Dalen

[Francken, Jacob]
FRANCKEN (Jacob), krankbezoeker, kwam 12 Juni 1756 met het O.I. schip
‘Keukenhof’ te Batavia aan, vertrok kort daarna met het schip ‘Naarstigheid’ van
Bengalen naar Nederland. Na in de eerste maanden van 1757 door stormweder ter
hoogte van Madagascar veel schade aan romp en tuig geleden te hebben, hield
men af naar de Delagoa-baai en ankerde nabij de sinds 1735, verlaten nederlandsche
vestiging aan de Rio do Marques, waar de opvarenden door de ons nog altijd
goedgezinde bevolking vriendschappelijk ontvangen werd. Door een van de Kaap
gezonden hoekerschip daar gevonden zijnde, vertrok men, na 26 maanden
vertoevens, over de Kaap naar het vaderland met het O.I. schip ‘Scholtenburg’. Hij
schreef: Rampspoedige reize van het O.I. schip de Naarstigheid in de terugreize
enz., waarvan de schepelingen zijn thuisgekomen den 13en Juni 1760 met 't schip
Scholtenburg enz. nevens eene beschrijving van den aart des lands en der volken
enz.’ met plaaten. (Haarlem 1761). Het boek vormt als het ware een vervolg op J.
B u c q u o y 's Zestienjaarige reize met diens Waterwereld in 1757 bij denzelfden
uitgever verschenen, aangezien het niet alleen bijzonderheden bevat betreffende
Calcutta (den oorlog van de Engelschen met den Nawab) maar ook over landtochten,
door eenige schipbreukelingen vruchteloos tot in Natal ondernomen, ten einde zich
met onze vestiging aan de Kaap in verbinding te stellen.
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Zie: C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Krankbezoekers in Ned. O.I.
(Amst. 1902); P.A. T i e l e Ned. Bibliographie van Land en Volkenkunde (Amst.
1887).
Mulert

[Francken, Jan]
FRANCKEN (Jan), geboortejaar onbekend, gest. 17/27 Mei 1664, is het meest
bekend als kamerdienaar van den landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt. Toen
aan dezen was vergund een
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zijner dienaars in de gevangenis tot zijn beschikking te hebben, koos hij Francken
uit; deze liet zich gewillig bij zijn meester opsluiten en herkreeg eerst zijn vrijheid
op den dag van de terechtstelling van den advocaat, 13 Mei 1619; hij keerde toen
naar de familie Oldenbarnevelt terug. Van zijn ervaringen tijdens zijn verblijf in de
gevangenis stelde hij twee verhalen op, het eerste van de gevangenneming van
zijn meester tot den laatsten Zondagmiddag van diens leven (12 Mei), het tweede
vandaar tot en met diens terechtstelling. Dit laatste, het verhaal van Oldenbarnevelt's
laatsten levensdag, is reeds gedrukt in de Warachtige Historie vande ghevanckenisse
..... van wijlen Johan van Oldenbarnevelt (Pamflet Kon. Bibl. no. 3069), dat in 1620
verscheen. Het verhaal van Oldenbarnevelt's gevangenschap is uitgegeven door
R. F r u i n in de Kronyk van het Historisch Genootschap, 1874, 734 vlg. Het
handschrift van beide stukken was in 1874 in ongenaakbaar privaatbezit; een kopie
van de hand van A. Stolker berust in de bibliotheek der Remonstrantsche Gemeente
te Rotterdam (Cat. no. 585). Beide verhalen zijn gebruikt door den schrijver van de
Historie van het Leven en Sterven van den Heer Johan van Olden-Barnevelt ....
o

beschreven door een Liefhebber der waerheyt (1648, 8 .; herdrukken, 1658, 1669,
1670). De verhalen van Jan Francken hebben groote waarde en zijn voor
verschillende feiten betreffende de gevangenschap en de executie van
Oldenbarnevelt de eenige bron. De schrijver is daarna niet lang meer in den dienst
der familie gebleven. In het laatst van October 1620 werd hij door de ambachtsvrouw
van West-Souburg aangesteld tot secretaris, vendumeester en rentmeester van die
heerlijkheid. In Juni 1624 nam hij vrijwillig zijn ontslag, nadat moeilijkheden met de
ambachtsvrouw waren ontstaan. Hij schijnt toen naar Amersfoort te zijn getrokken,
waarschijnlijk uit relatie tot de Oldenbarnevelt's. Den 2den Mei 1626 komt hij daar
voor als wachtmeester, 4 April 1631 en 23 November 1646 als collecteur van het
sluisgeld, 17 Februari en 3 Maart 1651 als schout van Stoutenburg, een heerlijkheid
der Oldenbarvelt's. Bij zijn dood, 17/27 Mei 1664, wordt hij majoor der stad
Amersfoort genoemd. Hij huwde 16 September 1620 in den Haag met C a t h a r i n e
de Molijn.
Zie: F r u i n , Verspreide Geschriften VII, 500 vlg. en de daar aangehaalde
litteratuur.
Brugmans

[Francken, Walraven Azoon]
FRANCKEN (Walraven Azoon), geboren te Doetinchem 4 Sept. 1822, overleden
16 Jan. 1894, zoon van Ahasueros F. (kol. 412) en Catharina Geertruida van
Rossem. Hij ging te Utrecht ter latijnsche school, en volgde er de lessen der
hoogleeraren in de letterkundige en theologische faculteit. 1 Juni 1844 werd hij
predikant aan de Vuursche, vanwaar hij vier jaren later vertrok naar Waddingsveen,
om reeds na twee jaren te Rotterdam te worden beroepen, waar hij tot 1888
werkzaam bleef, om die stad na zijn emeritaat met Utrecht te verwisselen. Na eerst
gehuwd te zijn geweest met zijne nicht A l i d a G e e r t r u i d a v a n R o s s e m ,
overl. 1859, hertrouwde hij in 1862 met mej. M. W y n a e n d t s , twee jaren na dien
overleden.
Francken behoorde tot de evangelische richting en was in 1867 medeoprichter
van het tijdschrift Geloof en Vrijheid, hetwelk zes jaren bestond naast het door de
groningsche hoogleeraren van Oordt, Hofstede de Groot en Pareau in het leven
geroepen tijdschrift Waarheid in liefde, en thans nog het orgaan van genoemde
richting is. Eveneens redigeerde hij het tijdschrift Licht, liefde,
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leven, van 1854-1859. Ook schreef hij het Levensbericht van zijn collega van der
Pot in 1891.
Had van Koetsveld de inaugureele oratie van Opzoomer over De wijsbegeerte
den mensch met zichzelf verzoenende in drie leerredenen, onder den titel: Het
geloof den mensch met zichzelf verzoenende bestreden, Francken gordde zich in
1849 tegen de voorlezingen van Opzoomer over Het wezen der deugd aan, door
zijn: Het wezen der deugd volgens het evangelie. Nevens zijne uit homiletisch
oogpunt geprezen leerredenen gaf Francken menige bijdrage, vooral in Geloof en
Vrijheid, het laatst een artikel over Boëthius. In een bundel Uit de verstrooiing
saamgebracht zijn vele zijner pennevruchten verzameld. Daarnevens staat zijn:
Bijwerk, op het gebied van kunst en geschiedenis. Na een bezoek aan Dillenburg
gaf hij eene uitgewerkte beschrijving van deze geboorteplaats van prins Willem,
terwijl aan zijn krachtig optreden de medewerking van het nederlandsche volk aan
de oprichting van het gedenkteeken aldaar vooral te danken is. Zijne onderzoekingen
te dier plaatse gaven weder aanleiding tot de studie over De moeder van P.P.
Rubens.
In 1886 bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan der utrechtsche hoogeschool
werd hij honoris causa doctor theologiae. Aan den Senaat wijdde hij zijne studie
over De getuigenis van Jezus omtrent God.
Met grooten ijver heeft hij zich steeds gewijd aan de zending, ook als
hoofdbestuurder van het Ned. Zendelinggenootschap. Het Zeemanshuis te Rotterdam
heeft mede aan zijn optreden veel te danken.
Zie: J. C r a a n d i j k in Levensb. Letterk. 1894, 218, en de daar genoemde
litteratuur over Francken.
Herderscheê

[Franquinet, Guillaume Désiré Lambert]
FRANQUINET (Guillaume Désiré Lambert), geschiedkundige en archivaris, geb.
te Maastricht (waar zijn vader apotheker was) 1 Mei 1826 en aldaar overl. 11 Febr.
1902.
Hij studeerde te Leuven in de rechten en promoveerde te Brussel 1846, werd
advocaat in zijn geboortestad, in 1850 gemeentearchivaris en in 1866 provinciaal
archivaris, tot hij in 1881 districtsschoolopziener te Maastricht werd; tevens was hij
sinds 1867 een tijd lid van den gemeenteraad aldaar. Behalve eenige gedichten in
tijdschriften en jaarboekjes, skaldische liederen en noordsche litteratuur in het
tijdschrift van het genootschap Met tyd en vlyt der leuvensche studenten van
1845-1846 en bijdragen over gotische literatuur, vertalingen van O s s i a n enz.,
Proeven van woordafleidingen in het Belgisch Museum (Gent 1846), Proeve van
woordafleidingen in het Archief van d e J a g e r 1850, meest alle van minder belang,
schreef hij in laatstgenoemd tijdschrift 1852, nog: Proeve over 't taaleigen der stad
Maastricht; Maastrichtsche legenden in den Alm. voor Nederl. Katholieken 1869;
St. Servatiuslegenden in de Dietsche Warande 1864. Van meer geschiedkundigen
aard was hetgeen hij in de Annales de la société hist. et archéologique à Maestricht
1852-1855 uitgaf en in de Publication, ... de Limbourg, alles uitvoerig te vinden in
de Tables générales van laatstgenoemd werk, 1908 verschenen. In het kort zijn de
titels, van de bijdr. in de Annales: Notice biographique d' Adrien Louis Pelerin I, 16;
Notice sur la dernière enceinte de la ville de Maestricht, I, 87-101; Etudes sur
quelques noms de lieux situés dans le duché de Limbourg et sur les Eburons I,
113-134; Histoire des convents de l'ordre de St. Dominique dans le Limbourg I,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

139-182; Le siéges de Maestricht en 1407 et 1408 avec annexe I, 205-254; Analectes
Limbourgeois I, 257-297 en II, 167-170; Siége de
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Maestricht en 1748, II, 1-104; Hospitaliers de Saint-Servais à Maestricht II, 178; in
de Publications: Les appels (des seigneuries et justices du Limbourg) à la cour
impériale d' Aix-la-chapelle IX (1872) 296-310, Les Schoonvorst-Documents inédits
XI (1874) 229-335, Supplément à la notice des Schoonvorst XI, 422-432; Glanes
historiques XIV (1877) 102-181; Venlo en de fossa Eugeniana XXVIII (1891) 229-234.
In het Jaarboekje voor Limburg (Maastr. Leiter - Nypels) schreef hij: Plaatsnamen
in Limburg I, (1867, 68, 69, 70, 71, 73), Geschiedk. aanteekeningen over Maastricht
1395-1396 (1868); Geschiedk. aant. over Maastricht onder Jan van Beyeren (1869).
De nieuwe plaats te Wijk en de triumf van St. Servaas (1870); Geschiedk. aant.
over Maastricht onder Jan van Beyeren. Beleg van Maastr. in 1407 en 1408 (1870),
De geldersche successie-oorlog en de slag van den Kollenberg bij Sittard (1872);
De oude stadhuizen van Maastricht (1874).
Zijn beste werk zijn de inventarissen op de archieven resp. van de Predikheeren
te Maastricht, van het kapittel van Onze Lieve Vrouw aldaar (2 dln.), van de adellijke
proosdij Houthem-St. Gerlach. van de abdij Kloosterrade, en op een zeer klein deel
van het archief der adellijke abdij Thorn, alsmede op de gemeentearchieven in
Limburg (kort overzicht doch uitvoeriger voor die van Sittard en Venlo) en van het
gemeentearchief te Maastricht resp. 1869-77, 1881, 1872 en 1852 verschenen te
Maastricht. In jaarboek voor het hertogd. Limburg 1850, 273. Notice sur la grande
commanderie de l'ordre teutonique de Vieux-joncs. In Bouwkundige Bijdragen
(Amst.) 10, 254, K 1-20; Francis Roman bouwmeester uit de 17e eeuw.
Zijn overige werken en werkjes zijn aangegeven in de hieronder genoemde
bronnen.
Zie: J.G. F r e d e r i k s en F. J o s . v a n d e n B r a n d e n ; Biogr. Woordenb.
der N.- en Zuid- Ned. letterk. 2e druk. (Amst. 1888) 259; A.J.A. F l a m e n t , Catal.
der stadsbibl. van des Maastricht, de aangehaalde Tables générales des Publ. de
Limb. J.M. N u y t s , Levensbericht van Fr. in Levensber. Letterk. 1902.
Flament

[Franquinet, Guillaume Henri]
FRANQUINET (Guillaume Henri), geb. te Maastricht in 1785 en in 1854 te New-York
overleden. Historieschilder, leerling van Herreyns te Antwerpen, later leeraar aan
de école centrale te Maastricht. Hij bereisde Nederland en Duitschland in 1815; in
1816 vestigde hij zich te Parijs, waar hij het schilderen opgaf en met J. C h a b e r t
uitgaf: Galerie des peintres, ou Collection des portraits, biographies et dessins des
peintres les plus célèbres de toutes les écoles (Paris 1822 vv.).
Zie: Biographie nationale VII, 283.
Flament

[Fransz, Andries]
FRANSZ. (Andries), van Rotterdam, komt van 1602 tot 1606 voor onder de
hollandsche zeekapiteins. Hij diende het land bij het beleg van Sluis en ontnam in
het voorjaar van 1605 in open zee den vijand een welbeladen koopvaardijschip.
Soms wordt hij genoemd A.F. v a n d e r M o n d e of v a n D e r m o n d e . In
December 1605 nam hij op het schip van Moy Lambert deel aan een gevecht tegen
de Duinkerkers, waarin het schip van den Duinkerker admiraal vermeesterd werd.
In Jan. 1606 vertrok hij met de vloot onder Willem de Soete, heer van Haultain,
admiraal van Zeeland, naar de kusten van Spanje om den vijand daar te bestoken
en het binnenkomen der spaansche W.-I. vloot en het uitloopen der O.-I. vloot te
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beletten. Nadat zij hun doel bereikt hadden, veel buit gemaakt en verschillende
dorpen en kasteelen op de kust geplunderd hadden, keerden de hollandsche schepen
in Juni 1606 huiswaarts. Andries Fransz. moet op dezen
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tocht of kort daarna overleden zijn, want in Aug. van dat jaar wordt zijn weduwe
genoemd. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h J a c o b s .
Zie: v a n M e t e r e n (1611) II, 193 v., 204 en Archief Admiraliteit op de Maas.
Moquette

[Fredericx, Christiaan Damianus Lodewijk]
FREDERICX (Christiaan Damianus Lodewijk), artillerie-officier, geb. te Venlo 17
Juli 1793, overl. te Luik 23 Nov. 1866. Hij nam dienst in het nederlandsch leger 17
April 1815 als cadet bij het 4e bat. van artillerie te voet, werd onderluitenant 21 Juni
na de slagen van Quatre-Bras en Waterloo, waarin het Nederlandsch leger zich
zoozeer had onderscheiden. Door de ontploffing van een kanon bij de proefneming
in de kon. gieterij van kanonnen te Luik zwaar in de heup getroffen moest hij den
dienst verlaten en werd hij, op zijn verzoek, verbonden aan deze militaire inrichting,
waarvan zijn oom, de geleerde kolonel Huguenin, de directeur was. Fredericx eervol
ontslagen door den koning der Nederlanden, in April 1830, nam dienst in het belgisch
leger als kapitein-commandant, en werd onder-directeur aan gem. inrichting en nam
in October van dat jaar het voorloopig bestuur er van op zich. In Augustus 1830
werd hij majoor en in Juni 1837 directeur, wat hij bleef tot zijn ontslag in Maart 1859.
Hij bracht de kanongieterij tot een grooten bloei en verzekerde ook den uitvoer naar
het buitenland. Oostenrijk, Spanje, Pruisen, Sardinië zonden hunne officieren naar
de luiksche kanongieterij om zich in te wijden in de wijze van vervaardiging. Leopold
benoemde hem dan ook 1841 tot luit.-kolonel, 1845 tot kolonel en twee maanden
na zijn ontslag (1859) tot generaal-majoor titulair. In 1836 was hij lid van de
commissie van openbaar onderwijs, sinds 1847 was hij een der bestuurders van
de commissie der Annales des travaux publics, sinds 1847 lid der commissie van
statistiek der provincie Luik. In 1844 had de bekende Société d'Emulation hem aan
het hoofd geplaatst van haar comité des arts et manufactures en de vereeniging
van tuinbouw telde hem sinds haar ontstaan onder de leden van haar raad van
bestuur.
Zie: P. H e n r a r d in Biogr. nat. de Belgique VII (1880-83) 291-94.
Flament

[Frederikszone, Willem]
FREDERIKSZONE (Willem) was geboren nabij Alkmaar. Op ongeveer 20-jarigen
leeftijd nam hij in West-Vlaanderen deel zoowel aan de oproerige beweging onder
Jan Denys, die met de nederlaag te Waterloo eindigde, als - in het gevolg van de
predikanten Sebastiaen Matte en Pieter Hazaert (I kol. 1037) - aan den beeldenstorm.
Dientengevolge werd hij in de lente van 1567 te Grevelingen gevangen genomen
en naar Hondschoote gevoerd, waar hij 7 Apr. 1567 tot den strop werd veroordeeld.
Naar het schijnt heeft hij zich voor zijn dood weer met de Roomsche kerk verzoend.
Voor zijn gevangenneming had hij ook nog te Rijssel gewoond.
Zie: E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles Religieux dans la Flandre Maritime IV
(Bruxelles 1884) 165 v.v., 255, 299.
van Schelven

[Fremery, Jacobus Petrus de]
FREMERY (Jacobus Petrus d e ), burgemeester en notaris te 's Gravenzande, waar
hij 12 Aug. 1874 op zijn landgoed ‘Ouwendijck’ overleed. Geb. 25 Febr. 1800 te
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Leiden, als oudste zoon van C a s p a r u s d e F. en U r s u l e H o r t e n s e
S p r e c h e r d e B e r n e g g (de vader was van lotharingsche, de moeder van
zwitsersche afkomst), ontving hij een zorgvuldige opvoeding, bezocht eerst de
Nutschool, daarna het gymnasium zijner geboortestad en werd op zijn 17de jaar
student aan de leidsche hoogeschool. Als kind was hij 12 Jan. 1807, bij 't springen
van het buskruitschip op 't Rapenburg, deerlijk ge-
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wond, iets wat jaren lang een nadeeligen invloed op zijn gezondheid heeft
uitgeoefend.
Als student beantwoordde de F. in 1819 een letterkundige, door de gron.
hoogeschool uitgeschreven prijsvraag (over achter- en voorvoegsels in de ned. taal,
in 't Latijn gesteld), welk antwoord met goud bekroond werd. Het volgend jaar legde
hij met goed gevolg het candidaatsexamen in de letteren af en promoveerde 26
Juni 1823 in de rechten op een proefschrift: Observationes juris ad quaedam Nepotis
loca in vita Attici. De voortzetting en voltooiing zijner letterkundige studiën werd hem
om zijn gezondheid ontraden. Na in laatstgenoemd jaar zich in den Haag als
advocaat gevestigd te hebben, werd Mr. J.P. de Fremery in 1824 schout, later
burgemeester, van 's Gravenzande en in 1826 notaris aldaar, welke betrekkingen
hij tot zijn dood met veel toewijding heeft bekleed. Ook andere betrekkingen vervulde
hij; o.a. was hij van 1840 tot 49 lid der Staten van Zuid-Holland, terwijl hij sedert
1831 een werkzaam lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. was.
Zelf vermogend, werd hij dit nog meer door zijn huwelijk (1824) met S a r a
J a c o b a H e s t e r N e d e r b u r g h , dochter van den staatsraad Mr. S.C.
Nederburgh, vroeger commissarisgeneraal van Ned. Indië, die hem acht kinderen
schonk en in 1864 overleed. Van zijn studententijd af was de F. gedurende meer
dan 50 jaren door trouwe vriendschapsbanden met den bekenden staatsman Groen
van Prinsterer verbonden, wiens beginselen hij met overtuiging was toegedaan.
Geschriften, behalve zijn bovengenoemde dissertatie, heeft hij niet nagelaten; des
te meer is zijn naam in herinnering gebleven door de werken zijner groote
liefdadigheid.
Zie: Levensber. Letterk. 1875, 155.
Zuidema

[Fremery, James de]
FREMERY (James d e ), geb. te 's Gravenzande, 17 Februari 1826, zoon van den
voorg. en Sara Jacoba Hester Nederburgh, overl. te Coolidge in Colorado 28 Mei
1899. Na lager en voorbereidend hooger onderwijs te hebben doorloopen, begaf
hij zich in den handel. In 1847 vertrok hij naar New-York, waar hij als eenvoudig
bediende een loopbaan begon, die hem grooten naam en fortuin zou schenken.
Reeds in 1849 richtte hij te San Francisco de firma Gildemeester, de Fremery en
Co. op, weldra een der eerste der stad voor den commissiehandel op Europa,
Zuid-Amerika en China. In 1855 werd de firma James de Fremery en Co.; haar
hoofd was de stichter der groote spaarbank, president der kamer van koophandel,
consul der Nederlanden enz.; op economisch gebied schreef hij Mortgages in
California, a practical essay (1860). In 1891 keerde hij als vermogend en geëerd
burger naar zijn vaderland terug; hij wijdde zich sedert aan de geschiedenis met
name die der middeleeuwen van ons land. Geschiedkundige studiën heeft hij alleen
over chronologie geleverd; maar van zijn hand verschenen zeer gewichtige
bronnenpublicatiën: Cartularium der abdij Marienweerd ('s Grav. 1890), dat nog
vóór zijn definitieve terugkomst was voorbereid; vervolgens en vooral tal van uitgaven
van hollandsche en zeeuwsche oorkonden, na zijn dood vereenigd als
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis.
Supplement ('s Grav. 1901). Hij was in 1853 gehuwd met mej. H e r c k e n r a t h .
Zie: B l o k in Levensb. Lett., 1900/1, 106 vlg.
Brugmans

[Fremery, Nicolaas Cornelis de]
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FREMERY (Nicolaas Cornelis d e ), geb. 10 Jan. 1770 te Overschie, overl. 15 Nov.
1844 te Utrecht; eenige zoon van P e t r u s I s a ä c u s d e F r e -
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m e r y en A n n a C a t h a r i n a v a n T h i e l . In 1785 werd hij te Leiden als student
ingeschreven, waar hij 20 Maart 1790 werd bevorderd tot doctor phil. op een
dissertatie de Fulmine. Drie jaren later (21 Sept. 1793) behaalde hij den titel van
doctor in de medicijnen op een dissertatie de Mutationibus figurae pelvis, praesertim
iis, quae ex ossium emollitione oriuntur. Hij vestigde zich nu als medicus te Haarlem,
waar hij in het laboratorium van Teyler's Stichting met M. van Marum samenwerkte.
25 Sept. 1795 werd hij te Utrecht, als opvolger van Steven Jan van Geuns (I kol.
932), beroepen tot hoogleeraar in de medicijnen, chemie, pharmacie en natuurlijke
historie, welk ambt hij 18 Dec. aanvaardde met een Oratio de arctissimo, quo chemia
cum physicis scientiis conjungitur, vinculo (Lugd. Bat. 1796). Als rector magnificus,
welke functie hij tweemalen vervulde, hield hij een tweetal redevoeringen
respectievelijk de Studio historiae naturalis, egregio ad formandum bonum civem
adminiculo (1801) en de Chemia et arte pharmaceutica ad majorem perfectionem
in Belgio evehendis (1822). In verband met zijn hoogleeraarsambt oefende hij de
geneeskundige praktijk uit. Verder nam zijn zittingnemen in verschillende commissies,
waarin hij benoemd werd, veel tijd in beslag. Toch behield hij lust en tijd voor
wetenschappelijk onderzoek, dat voornamelijk op anatomisch en natuurhistorisch
gebied ligt. Een lijst zijner publicaties, naar aanleiding hiervan in het licht gegeven,
treft men aan in H e r m a n B o u m a n 's Oratio, 3 April 1845 te Utrecht uitgesproken
(Traj. ad Rhen. 1845), waarin men ook een aantal bijzonderheden over de Fremery
vermeld vindt. Van de door hem uitgegeven vertalingen (van aanteekeningen
voorzien) mogen worden genoemd die van de bekende Grondbeginselen der
scheikunde van L a v o i s i e r (vertaald in samenwerking met P. v a n W e r k h o v e n ,
1800) - waardoor hij het beter bekend worden van Lavoisier's denkbeelden hier te
lande heeft helpen bevorderen - en die van een werk van C h a p t a l , over
Grondbeginselen der scheikunde op de kunsten toegepast (1808).
In de lijst voorkomend in B o u m a n 's Oratio ontbreekt een verhandeling Over
den invloed van de nieuwere scheikundige theorie ook op de beoefening der
geneeskunde (Nieuwe Konst- en Letterb. 1799, I, 60) en het verslag (met C.G.C.
R e i n w a r d t en S. S t r a t i n g h uitgebracht) over Het scheikundig onderzoek van
het aqua Binelli (Alg. Konst- en Letterb. 1834, I, 98).
Zijn portret is gelithographeerd door W.J. Paling en door Van de Weyer.
8 Dec. 1795 was hij gehuwd met H e n r i e t t e H e s t e r W i l l e m s e , dochter
van J o h a n n e s W i l l e m s e G z . en C a t h a r i n a v a n d e r L a a n .
Een dictaat over zijn pharmaceutische en chemische lessen naar aanleiding van
de Pharmacopaea Batava, geschr. door O. Prillevitz, 1823, is in de Bibl. v.d.
Maatschappij van Geneeskunde te Amsterdam.
Zie verder ook: A. K o p s in Nederl. Lancet VII, 495.
Jorissen

[Frentrop, Arnoldus]
FRENTROP (Arnoldus), geb. te Amsterdam 23 Oct. 1802, gest. te 's-Gravenhage
19 Juni 1865. Fr. begon zijn latijnsche studiën aan 't gymnasium te Amsterdam en
zette ze voort in het seminarie te Kuilenburg, tot dit in 1825 bij koninklijk besluit werd
opgeheven. In den zomer van 1826 begaf hij zich naar Brigg in Zwitserland en werd
er opgenomen in de Societeit van Jezus. In 1834 priester gewijd, kwam hij in 1836
naar Amsterdam,
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waar hij door zijn onvermoeid optreden ter bevordering der katholieke belangen een
der pioniers is geweest van het ontwakend catholicisme. Ook buiten Amsterdam
trad hij in vele plaatsen op als missionaris in religieuse gestichten, in inrichtingen
van opvoeding en onderwijs. Fr. muntte uit niet enkel door zijn redenaarstalent,
maar ook door zijn bijzonderen aanleg voor wetenschap en leiding van anderen,
zoodat zijn biechtstoel als bestormd werd. Ter ondersteuning van armen en
hulpbehoevenden riep hij: ‘De Vereeniging van Weldadigheid’, waarvan hij de eerste
algemeene directeur was, in het leven.
Deze vereeniging schonk, behalve aan een aantal scholen, het aanzijn aan het
Pius- en Aloysiusgesticht, waartoe de landbouwkolonie ‘De Heibloem’ behoort. Fr.
was het ook, die, onder bedenkelijk hoofdschudden van sommigen, den bekenden
Israëliet, Mr. S.P. Lipman, in het katholiek geloof onderrichtte en in 1852 in de
katholieke kerk opnam. In hetzelfde jaar werd Fr. naar 's Gravenhage verplaatst.
Lipman heeft een rede van Fr. Over de Wereldlijke Macht van den Paus uitgegeven,
met een voorwoord, waarin hij Fr. prijst als: ‘waardig medelid van onze geëerbiedigde
priesterschap en van de door kwaadwilligheid en onwetendheid alleen miskende
Societeit van Jezus, wiens navolging in al zijn doen en streven heerlijk uitblonk.’ In
14 kleinere geschriften heeft Fr. de katholieke kerk verdedigd; hij voerde een
polemiek met Dr. Capadose en J.C. Zaalberg, en wekte zijn bekeerling Lipman op
tot het schrijven zijner 10 meesterlijke brieven over De R.-K. kerk en de Hervorming
door een R.-K. Leek.
Zie: H.J. A l l a r d , De Franc.-XavKerk te Amsterdam (Amsterdam 1904), 159-164;
C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1891-1898) III,
963, 964.
Derks

[Fuentes, Pedro Enriquez de Acevedo]
FUENTES (Pedro Enriquez d e A c e v e d o , graaf v a n ) zoon van J a c o b
G u s m a n , graaf van A l v a d e L i s t e en C a t h a r i n a d e T o l e d o P i m e n t e l
geb. te Zamora 1535, overl. te Milaan 22 Juli 1610. Hij werd voor den krijgsdienst
bestemd en toonde zich reeds op jeugdigen leeftijd een bekwaam aanvoerder. Met
den hertog van Alva ging hij 1580 naar Portugal en nam deel aan de verovering van
dit land. Na te Milaan als generaal der spaansche cavalerie werkzaam geweest te
zijn, voerde hij in Portugal het bevel over de troepen tijdens het bestuur van
aartshertog Albertus van Oostenrijk. Door zijn beleid had de poging der
engelsch-nederlandsche vloot onder John Norris, Francis Drake, Nicolaas van
Meetkerke e.a. om Antonio, prior van Crato, op den portugeeschen troon te doen
verheffen, weinig gevolg (voorjaar 1589).
Koning Philips II zond hem met eene belangrijke opdracht (3 Juni 1592) naar de
Nederlanden. De markies van Cerralvo, die 20 Febr. was afgevaardigd, om den
landvoogd Alexander Farnese, hertog van Parma, die in ongenade was gevallen,
terug te roepen, was onderweg overleden. Fuentes trad in zijne plaats; hij moest
aan Parma een brief van den koning overbrengen, waarin deze hem beval onverwijld
naar Spanje te vertrekken. Bij weigering moest Fuentes aan de hoofden van het
bestuur berichten, dat Parma op bevel van Philips als landvoogd ontslagen was en
moest hij zelf als zoodanig optreden.
Parma overleed (2 Dec. 1592 te Atrecht), voordat deze tijding hem bereikte.
Fuentes kwam 19 Nov. in de Nederlanden aan en bevond zich 4 Dec. te Brussel.
Nu de landvoogd niet meer in leven was, toonde hij zijn lastgeving niet, alleen den
geloofs-
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brief, waarbij den nederlandschen bewindvoerders gelast werd, zich naar de bevelen,
die Fuentes in 's konings naam uitvaardigde, te gedragen. Hij bevestigde derhalve
Peter Ernst, graaf van Mansfeld, voorloopig als Parma's opvolger, maar regeerde
inderdaad zelf met Estevan de Ybarra, wien het beheer der financiën werd
opgedragen en die door Philips tot secretaris van den toekomstigen landvoogd
(Ernst van Oostenrijk) was aangewezen. Alleen spaansche raadslieden werden in
bestuurs- en oorlogszaken geraadpleegd. De nederlandsche en italiaansche
raadslieden van Parma, zooals Richardot en zijn secretaris Cosimo Masi, werden
van hun invloed beroofd. De bepalingen van den vrede van Atrecht werden
zoodoende geheel veronachtzaamd. De geest der nieuwe regeering bleek uit eene
verordening (5 Jan. 1593), waarbij het uitwisselen van gevangenen en het
kwartiergeven werd verboden, terwijl gelast werd, dat alle gevangenen onmiddellijk
moesten worden opgehangen; ook mocht geen afkoop van plundering meer aan
de rebellen worden toegestaan; op het overschrijden van dit verbod werd zelfs de
doodstraf gesteld. Gelukkig bleken deze harde maatregelen niet houdbaar te zijn;
de bedreiging van de Staten van het Noorden, om met gelijke munt te betalen, deed
de spaansche bevelhebbers voor de uitvoering der verordening terugschrikken.
Met Mansfeld, die tot 1 Maart 1593 op eene aanstelling van Philips als tijdelijk
landvoogd had moeten wachten en die zich geheel naar Fuentes moest schikken,
stond deze op slechten voet. Mansfeld vroeg zijn ontslag, maar inmiddels was
aartshertog Ernst van Oostenrijk tot landvoogd aangewezen, dien Fuentes bij zijne
komst in de Nederlanden te gemoet reisde (Jan. 1594). Zijn invloed bleef onder het
bestuur van den zwakken landvoogd even groot als vroeger. In den Raad van State
bleef hij den boventoon voeren, evenals in den Raad van Oorlog, terwijl Ybarra in
den Raad van Financiën alles te zeggen had. Geldgebrek en muiterij onder de
troepen maakten, dat de Aartshertog ook in de krijgszaken niet krachtig kon
handelen. Het telkens opgevatte voornemen, dat Fuentes met een leger zou
oprukken, om Groningen, dat door prins Maurits en Willem Lodewijk belegerd werd,
te ontzetten, kon niet worden uitgevoerd. Eene weinig eervolle rol speelde Fuentes
in een complot, dat voorjaar 1594 ontdekt werd, om koningin Elisabeth te dooden.
Een geneesheer aan het hof der koningin, Dr. Ruy Lopes, had hiervoor 50.000
kronen aangenomen. Het plan lekte echter uit en hij werd met twee handlangers
der spaansche regeering, Ferrara de Gama en Emanuel Luis de Tinoco, ter dood
gebracht. Tevergeefs verlangde Elisabeth, dat Fuentes, Ybarra en anderen, die het
plan hadden begunstigd, zouden gestraft worden. Philips II had er van te voren zijne
goedkeuring aan gehecht. Ook in de aanslagen op prins Maurits, door den priester
Renichon en door Pierre du Four ondernomen, heeft Fuentes wellicht de hand
gehad. De Staten-Generaal van het Noorden, waarmede in dezen tijd tegen Fuentes'
zin onderhandeld werd, noemden hem in een geschrift tot beantwoording der gedane
voorstellen (2 Mei 1594) ook den hoofdaanlegger van een poging door den Portugees
Emanuel Andrada in het werk gesteld, om Hendrik IV van Frankrijk om het leven te
brengen. Zoo wekte Fuentes bij allen wantrouwen. Het verzet tegen zijn invloed
vond uiting op eene bijeenkomst van de leden van den Raad van State en van den
Geheimen Raad en de Vliesridders (Dec.) De hertog van Aerschot, de eerste der
zuid-nederlandsche edelen, maakte bij deze gelegenheid aan-
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spraak op de eerste plaats naast den landvoogd, waarom Fuentes niet tegenwoordig
was, en keurde het bestuur der spaansche raadslieden in krasse bewoordingen af.
Ook Ernst van Oostenrijk verdedigde hen niet. Toch benoemde deze Fuentes op
zijn sterfbed (19 Febr. 1595) tot zijn voorloopigen opvolger, omdat hem werd te
kennen gegeven, dat dit de wensch van Philips II was. Deze bevestigde hem echter
niet als landvoogd, waartoe de protesten van den hertog van Aerschot, van diens
zoon, den prins van Chimay en van de gewesten Artois en Namen zeker veel
bijgedragen hebben. Tot de komst van Albertus van Oostenrijk (11 Febr. 1596) bleef
Fuentes echter de landvoogdij waarnemen. Zijne voornaamste taak was gedurende
dien tijd het bestrijden van Hendrik IV, die 17. Jan. 1595 den oorlog had verklaard.
Hij slaagde er in, de muiterij, die onder het bestuur van Ernst van Oostenrijk was
uitgebroken, te bedwingen en deed Huy, dat door Heraugières voor de met Frankrijk
verbonden Nederlanders was genomen, heroveren. De hertog van Bouillon, die een
inval in Luxemburg had gedaan, werd door Verdugo teruggedreven. Fuentes zelf
veroverde Le Catelet (25 Juni) en knoopte tijdens de belegering onderhandelingen
aan met den heer van Gomeron, bevelhebber van Han, die deze stad aan hem
overgaf. Toen deze echter het kasteel bij Han wilde bezet houden, liet Fuentes hem
gevangen nemen met twee van zijne broeders. Gomeron's zwager, de heer van
Orville, gaf het kasteel daarop aan de Franschen over, doch Fuentes hernam het
en liet Gomeron onthoofden. Vervolgens maakte hij zich meester van Dourlans (31
Juli). Eene poging tot ontzet was geëindigd met eene nederlaag (24 Juli).
De verovering van Kamerijk (9 Oct.) zette de kroon op het werk van Fuentes.
Verschillende gewesten der Zuidelijke Nederlanden hadden hiertoe geld en troepen
geleverd. Hendrik IV was te laat gekomen om de stad te ontzetten. De overgave
was verhaast, doordat de burgerij in verzet kwam tegen den bevelhebber De Balagny
en op de capitulatie aandrong.
Gedurende den veldtocht liet Fuentes met het Noorden onderhandelen door den
markies van Havré, die den schijn moest aannemen, of hij niet namens de regeering
kwam, maar namens ontevredenen uit het Zuiden. Door onderschepte brieven
kwamen de Staten echter te weten, dat dit slechts eene list van Fuentes was en
braken de onderhandelingen af. Na de komst van Albertus van Oostenrijk, dien hij
in Luxemburg kwam begroeten (Febr. 1596), verliet Fuentes met Ybarra de
Nederlanden (Maart).
In Spanje teruggekeerd, verkreeg hij van Philips II den titel van kapitein-generaal
van Spanje (30 Apr. 1597). Koning Philips III verleende hem zitting in den Raad van
State en in den Raad van Oorlog. Met 's konings gunsteling, den hertog van Lerma,
stond hij echter op minder goeden voet, waarom hij tot stadhouder van Milaan
benoemd werd (10 Mei 1600), waar hij Spanje's invloed belangrijk versterkte. Hij
stelde zich in betrekking tot den hertog van Savoje naar aanleiding van diens
geschillen met Frankrijk en had de hand in het verraad van den hertog van Biron
tegenover koning Hendrik IV.
Hij voegde verschillende steden, zooals Novara, Piombino en Castione, de haven
Final en de graafschappen Chiavenna en Bormio aan het spaansche bezit toe. Om
de bewoners van het zwitsersche kanton Graubunderland, door wier gebied de
voornaamste weg van Milaan langs de Adda naar de oostenrijksche landen liep, in
bedwang te houden, bouwde hij een fort (Forte di Fuentes)
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aan het Como-meer (1603). Krachtig trad hij op tegen den overmoed der bandieten
in de spaansche bezittingen. Philips II verleende hem voor zijne verdiensten jegens
de regeering den titel van markies van Voghera (19 Aug. 1907).
Fuentes was een der beste legeraanvoerders van zijn tijd. De krijgstucht
handhaafde hij streng, maar hij wist het vertrouwen der soldaten te behouden. Als
staatsman heeft hij dikwijls eene minder fraaie rol gespeeld; in vele intriges, door
Spanje op touw gezet, had hij de hand.
In zijn hooghartig optreden deed hij denken aan den hertog van Alva, in wiens
leerschool hij zijne krijgsmansloopbaan was begonnen, wiens zwager hij was.
Fuentes was gehuwd met J u a n a d e A z e v e d o , uit een zeer aanzienlijk
geslacht; haar familienaam mocht hij met toestemming van Philips III aan den zijnen
toevoegen. Hij is dikwijls verward met een anderen graaf van Fuentes (Don Carlos
de Heredia) en met een graaf van Fontaines, die in den slag bij Rocroy sneuvelde
(16 Mei 1643).
Portretten in prent door D. Custos, C. de Passe, Nic. Nelli, e.a.
Zie: H e r r e r a , Historia general del mundo (Madrid 1601-1612); M i r t e u s (d e l
R i o ), Commentarius rerum in Belgio gestarum a Petro Henriquez de Azevedo
Comite de Fuentes 1592-1594. (Matriti 1610) en Historia belgica sub Comite
Mansfeldio, Archiduce Ernesto et Duce P.H. de Azevedo, Comite de Fuentes
(Coloniae 1611), vert. als Mémoires sur les troubles des Pays-Bas durant
l'administration de Fuentes door D e l a v i g n e (Brux. 1892); C o l o m a , Las guerras
de los Estados Baxos 1588-1599 (Barcelona 1627); C a r n e r o , Historia de las
guerras civiles 1599-1609 (Brusel. 1625); D e T a s s i s , Commentarius in Analecta
Belgica ed. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t II (Hagae 1743); G a c h a r d ,
Correspondence de Philippe II, II; Actes des Etats-Généraux de 1600 (Brux. 1849);
Relations des ambassadeurs Vénitiens sur Charles- Quint et Philippe II (Brux. 1855);
en 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, 2e S.,
I, 338-341; A. G i u s s a n i , Il forte de Fuentes (Como 1905); C a b r e r a d e
C o r d o b a , Felipe Segondo (Madrid 1876-77); E. G o s s a r t , La domination
Espagnole dans les Pays-Bas (Brux. 1906); El conde de Fuentes y su tiempo.
Estudios de historia militar, (Madrid 1908) IV 192-290; G. B r o m , Archivalia in Italië
II (Haag 1909); F r u i n 's Tien jaren uit den 80-jarigen oorlog en de bekende
geschiedschrijvers over dit tijdvak d e T h o u , v a n M e t e r e n , B o r , M o t l e y
(The United Netherlands).
Tijdschriftartikelen: Bulletin de la Comm. d'Histoire, 2e S. V, 224; 4e S. I, 292-296;
F. D u r o Memorias de la Real Ac.: Don Pedro Enriquez de Acevedo, conde de
Fuentes, gobernator de Milan 1600-1610 in Boletin de la Real Ac. XLVIII 1906,
139-152; P h .v. I s a c k e r in Annales de la Société d'émulation de Bruges, IX (1910)
205-236: J. F u e n t e s , El conde de Fuentes y su siglo in Annales Belges XIII (1911)
111-133.
Haak

[Fuhri, Koenraad]
FUHRI (Koenraad), verdienstelijk uitgever, 6 Sept. 1814 te 's Gravenhage geb., uit
het huwelijk van C o e n r a a d F. en H e n r i e t t e C h r i s t i n a S c h l o s s e r , en
23 Aug. 1858 te New-Orleans (Amerika) overl. Na vroeg zijn vader verloren te
hebben, werd hij door zijn moeder voor het onderwijs bestemd en naar de
Rijkskweekschool voor onderwijs te Haarlem gezonden. Weldra verliet hij echter
deze inrichting, om als leerling-bediende in den boekhandel van W.K.
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Mandemaker in den Haag geplaatst te worden. Van dezen vooral als auctionaris
bekenden boekhandelaar ging hij als bediende naar J.F. Thieme te Nijmegen, wiens
uitgebreide zaak hij gedurende een ernstige ziekte van den patroon een tijdlang
bestuurde. In 1837 nam hij den boekhandel van Mandemaker te 's Gravenhage
over en trad in het huwelijk met C a r o l i n a G e e r t r u i d a T h i e m e , een zuster
van den nijmeegschen boekhandelaar. Begaafd met vele talenten, buitengewoon
werkzaam, ondernemend en eerzuchtig van aard, gaf Fuhri zich met volle toewijding
aan het vak zijner keuze over en was hij een korte reeks van jaren een sieraad voor
den nederlandschen boekhandel, dien hij in nieuwe banen wist te leiden.
Van zijn talrijke uitgaven noemen wij: Tractaatjes voor jongelieden uit den
begaafden stand, onder redactie van C.E. v a n K o e t s v e l d (1839-47); het
jaarboekje Aurora, onder redactie van J.I.D. N e p v e u en S.J. v a n d e n B e r g h
(1840 e.v.); Het leven van prins Willem I, rijk geïllustreerd met platen en portretten
van H.F.C. t e n K a t e e.a., de tekst van Fuhri zelf (1844); de Geillustreerde Courant,
uitgeg. in vereeniging met G.J.A. B e i j e r i n c k (1843); De Tijdspiegel, onder redactie
van B.T. L u b l i n k W e d d i k en K. M e p p e n (1843-52; later voortgezet door
Fuhri's leerling D.A. T h i e m e ); de Kindercourant (1852-56; voortgezet door V a n
H o o g s t r a t e n ); de Kunstkronyk, uitgeg. ter aanmoediging en verspreiding der
schoone kunsten (1840-49; voortgezet door F.'s leerling A.W. S i j t h o f f ); Groot
Nederlandsch Prentenboek, met bijschriften van W.J. v a n Z e g g e l e n en A.
I s i n g , met 700 houtgravuren (1847); Woordenboek in vier talen, door een
vereeniging van taalkundigen (1847; latere uitg. bewerkt door J.M. en N.S.
C a l i s c h ); Omnibus, Nederl. prentenboek voor jongens en meisjes, onder redactie
van J.P. d e K e i j s e r (1849 e.v.); N i e u w e n h u i s ' Woordenboek v. kunsten en
wetenschappen (1850-62, door Fuhri aangekocht van J.F. Thieme te Nijmegen en
door hem verkocht aan A.W. Sijthoff te Leiden); Het Leesmuseum, een bloemlezing
uit de buitenlandsche letterkunde, onder redactie van C.M. M e n s i n g en L.C.
C n o p i u s (1852 e.v.); het Nederl. Athenaeum, Nieuwsblad voor wetenschap, kunst
en letteren, onder redactie van Dr. J. T i d e m a n , A. I s i n g en J.B. R i e t s t a p
(1853); De oorlog; geschiedenis der tegenwoordige krijgsgebeurtenissen in Europa
(Krim-oorlog), onder redactie van A. I s i n g en T. v a n W e s t h r e e n e W z . (1854);
Tooneelen, karakter-schetsen en kleederdrachten van Java's bewoners (1855) en
Atlas van Nederl. Oost- Indië, door J. P i j n a p p e l (1855).
In 1855 vertrok Fuhri, door tegenspoed in zijn al te groote ondernemingen
teleurgesteld, naar Amerika, waar hij te New-Orleans een nieuwen boekhandel
oprichtte, doch reeds drie jaar later op nauwelijks 44-jarigen leeftijd aan de gele
koorts stierf. Zijne zaken in het moederland waren in 1856 te 's Gravenhage
ontbonden.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederl.
boekhandel I (1886), 783.
Zuidema

[Fullenius, Bernard (1)]
FULLENIUS (Bernard) (1), geb. in Westphalen omstr. 1565, gest. te Leeuwarden
omstr. 1636, was theol. dr. en reeds in 1584 als predikant werkzaam. In 1593 werd
hij vast predikant te Leeuwarden en als zoodanig op de synoden van 1595 te
Franeker, 1597 te Dokkum en 1599 te Joure met verschillende commissies belast.
Voor zijne kennis van oostersche talen pleit, dat hij van wege Friesland is benoemd
tot revisor van de vertaling van het nieuwe testament en, in
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plaats van den overleden Lubbertus, in 1628 ook tot die van het oude, in welke
kwaliteiten hij 15 Aug. 1633 te Leiden hon. ergo is ingeschreven. Nogmaals daar
sinds Febr. 1635 vertoevende, is hij echter spoedig in het belang zijner gemeente
teruggeroepen. Hij was gehuwd met A t j e A b b e m a , uit wie twee zonen (zie volg.
art.).
Zie: d e H a a n H e t t e m a e n v a n H a l m a e l , Stamboek Frieschen adel II
(Leeuw. 1846) 100; R o m e i n , Naaml. van friesche predikanten (Leeuw. 1886) 16;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI (Gron. 1897) reg. en W y m i n g a , Festus
Hommius (Leiden 1899) 13, 323, 324.
de Waard

[Fullenius, Bernard (2)]
FULLENIUS (Bernard) (2), geb. te Leeuwarden omstr. 1602, gest. te Franeker 27
Jan. 1657, zoon van den voorgaande en Atje Abbema, werd 28 Mei 1621 te Franeker
ingeschreven als stud. ling., phil. et theol., legde zich onder Amama toe op het
hebreeuwsch en onder Adr. Metius op de wiskunde. In plaats van Amama werd hij
18 Dec. 1629 benoemd tot hoogleeraar in de oostersche talen te Franeker en hield
in Febr. 1630 zijne intreerede, waarna hij 5 Dec. 1632 te Britsum huwde met A e b e l
H i n c k e m a v a n H i n c k e n b o r c h , dochter van den predikant H e n d r i k H.v.H.
en S y t s k e H a r i n x m a v a n D o n i a , van wie een andere dochter A e l t i e
huwde met G o s s e v a n C o e h o o r n , vader van Menno (I kol. 620) en een derde
dochter C a t h a r i n a 28 Dec. 1636 huwde met Bernard's broeder N a t h a n i e l F.,
med. dr. en ontvanger van het westerdeel van Breda. Echter bleef F. ook de wisen natuurkunde beoefenen (zijne verklaring van de werking van den kijker van 1633
is in hs. op het Br. museum, Add. 21524, fol. 253 vv.) en werd na het overlijden van
Metius 28 Mei 1636 aangesteld tot hoogleeraar in de wiskunde aan het athenaeum,
in welke functie hij evenals zijn voorganger tal van ingenieurs en landmeters vormde.
In 1638 hield hij de lijkrede op George Pasor (Fran. 1638); rector is hij geweest in
1640 en 1651. Uit zijn huwelijk sproten drie zonen, die volgen, en een dochter
o

F r o u c k j e , gehuwd: 1 . 11 Dec. 1659 met I d z a r t B l o e m e n d a e l , jur. utr.
o

doct., advocaat en secret. van Dokkum en 2 . 9 Dec. 1666 met Balthasar Bekker (I
kol 277). Arn. Verhel hield op F. de lijkrede. Gedichten op hem zijn vervaardigd door
R e i n i e r N e u h u s i u s , in wiens Epp. fam. cent. I-V ook eenige brieven tusschen
hen zijn afgedrukt. Zijne weduwe overleed 21 Dec. 1670. F. gaf uit: Tabulae in
grammaticam hebraeam (vóór of in 1631) en liet ook J o . D r u s i i Comm. in librum
Coheleth Salomonis en ad librum Jobi met een praefatio opnemen in de Biblia critica;
hij bezorgde voorts een tweede uitgaaf van A d r . M e t i i Manuale arithm. et geom.
practicae (Fran. 1646).
Zie: d e H a a n H e t t e m a e n v a n H a l m a e l a.w. II (Leeuw. 1846) 101
B o e l e s , Frieslands hoogeschool II (Leeuw. 1873) 136-37 met de daar aangehaalde
bronnen.
de Waard

[Fullenius, Bernard (3)]
FULLENIUS (Bernard) (3), geb. te Franeker 16 Mrt. 1640, gest. aldaar 11 Juni 1707,
zoon van den voorgaande en Aebel Hinckema van Hinckenborch, bezocht de
latijnsche school in zijn geboorteplaats, werd daar 15 Dec. 1656 ingeschreven aan
de hoogeschool als stud. iur., doch legde zich, ondanks de maatregelen zijner alleen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3
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bezocht van zijn vaders opvolger Abr. de Grau. Eerst schepen in zijn geboorteplaats,
trok hij als eerste burgemeester daarvan, met zijne broeders Sethus en
F r a n c i s c u s , met 120
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vrijwilligers naar een schans op de grenzen (T e l t i n g in Friesch jaarboekje, 1835,
I-XV); teruggekeerd promoveerde hij te Franeker in de rechten, 30 Apr. 1674. Daarna
ondernam hij een reis o.a. naar Dantzig om kennis te maken met den astronoom
Hevelius en diens instrumenten, was na zijn terugkeer wederom burgemeester van
Franeker en gevolmachtigde ten landdage en blijkt sinds 1684 ook in briefwisseling
te staan met Chr. Huygens. Nadat hem 23 Febr. 1684 als opvolger van de Grau het
professoraat in de wiskundige wetenschappen in zijn geboorteplaats was
aangeboden, deed hij, hoewel noode, afstand van zijne magistraatsfuncties en
aanvaardde zijn nieuw ambt 4 Dec. 1684, waarin hij niet alleen vele landmeters en
ingenieurs vormde, maar ook vestingbouwkundigen volgens de regelen van zijn
neef Menno van Coehoorn, die hij met gebakken modellen verduidelijkte. Terwijl
Stampioen (II kol. 1358), de Volder, Abr. de Graaf en Chr. Huygens de beweerde
vinding van Lieuwe de Graaf uit Harlingen omtrent het vinden der lengten op zee
in den Haag examineerden, mengden ook F. en zijn zwager Balth. Bekker zich in
1689 in den strijd, de eerste met een Brief ... aan een voornaam heer (Leeuw. 1689).
Beiden werden door den uitvinder weersproken door een Waarachtig en onvervalscht
verhaal (1689) met aan het eind een Tegenbericht op Bekker's brief, welk
tegenbericht door F. werd beantwoord met een Brief ... over de vindinge van Oost
en West ... met beright van B. B e k k e r (Amst. 1689, voorbericht van 10 Oct.). Heeft
men van F. nog een Nodig bericht (Leeuw. 1690) (in dit jaar keerde zich ook J a c .
K o e r s m a met verschillende geschriften tegen de Graaf), de uitvinder gaf nog een
Gedwongen verdediging (Leeuw. 1690), waarop F.'s Vergelijking van Lieuwen Wz.
Gedwongen verdediging (1690) betrekking heeft en eerst na 1696 kwamen de
verschillende strijders tot rust. Behalve genoemde geschriften heeft F. niets van zijn
hand in druk gegeven. In de door Coetier op F. gehouden lijkrede (hij bleef
ongehuwd) worden 34 door hem nagelaten handschriften opgenoemd o.a. de
Infinitesimis; in Dioptricam 2 vols.; de Telescopiis et microscopiis; de Pareliis et
coronis; in C r a i g i i Quadraturam; in G r e g o r i i Elementa catoptricae et dioptricae;
in L a H i r e Constructiones aequationum; Doctrina finitorum; Horologia solaria;
Calculus planetarum e tabulis (D i r c k R e m b r a n d t s z ) N i e r o p i i , de Fluxionibus
en Optica et Catoptrica. Chr. Huygens, met wien hij vooral over dioptrische kwesties
in correspondentie had gestaan (Oeuvres complètes de C h r . H u y g e n s VIII (La
Haye 1899), IX (ib. 1901) en X (ib. 1905) reg.) wees hem met den leidschen
hoogleeraar de Volder bij testamentaire opdracht aan om zijne nagelaten
handschriften te schiften en voor de pers gereed te maken, waaraan door beiden
voldaan is door de uitgave van H u y g e n s Opuscula posthuma (Lugd. Bat. 1703).
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Zie: C o e t i e r , Laudatio fun. in mem. Bern. Fullenii (Fran. 1708); S c h i j n e n
M a a t s c h o e n , Gesch. der mennoniten III (Amst. 1745) reg.; v a n d e r L i n d e n ,
Bibliografie van Balth. Bekker ('s Grav. 1869); B o e l e s , Frieslands hoogeschool II
(Leeuw. 1879) 306-9; B i e r e n s d e H a a n , Bibliographie néerl. (Rome 1883) 21,
93, 108, 153; K n u t t e l , Balth. Bekker ('s Grav. 1906) reg., en art. de Graaf (kol.
485).
de Waard

[Fullenius, Sethus]
FULLENIUS (Sethus), geb. te Franeker in 1646, gest. 15 Oct. 1684, zoon van
Bernard F. (2) en Aebel Hinckema van Hinckenborch, studeerde evenals zijne
broeders Bernard (3) en F r a n s F. (geb. in 1650) te Franeker en betrok als luitenant
mede onder den eerste in 1672 een schans op de grenzen, aangevuurd nog door
een toespraak van hun zwager Balth. Bekker (zie I kol. 277). Een neef van hen was
Menno van Coehoorn, wiens zuster S y t s k e huwde met J o h a n n e s F., zoon
vermoedelijk van Nathaniel F. (zie kol. 426) en ontvanger te Bergen-op-Zoom. Nog
in 1672 werd Sethus als candidaat beroepen tot predikant te Wier, waar hij 29 Mrt.
1675 ontslag kreeg, beroepen zijnde naar Ried. Zijn broeder F r a n s werd jur. utr.
doct. en gecommitteerde raad van Friesland, gest. 13 Jan. 1692. Sethus is begraven
in de St. Maartenkerk te Franeker.
Zie: d e H a a n H e t t e m a enz. II, a.w. (Leeuw. 1846) 101; T e l t i n g in Friesch
jaarboekje 1835, I-XV; R o m e i n , Naamlijst van pred. in Friesland (Leeuw. 1886-87)
98, 244.
de Waard

[Furnius, Christiaan]
FURNIUS (Christiaan), rector van de latijnsche scholen te Maastricht in de 16e
eeuw, onderscheidde zich als zoodanig. Hij beoefende ook de latijnsche dichtkunst
en schreef levensbeschrijvingen. Men heeft van hem: Carmina scholastica ad
amplissimum senatum Trajectensem, gedrukt bij Jacobus Batenius (Baten) te
o

o

Maastricht in 1553 (in 4 .); verder: Vitae illustrium medicorum (Parijs 1540 in 8 .).
Zie: J.J. T h o n i s s e n in Biogr. nat. de la Belgique VII (1880-1883), 354-355; L.
S c h o l s , Encore un mot sur Jacques Bathen in Publ. de Limbourg V (1869), 261.
Flament

[Fyck van Hove, Cornelis]
FYCK VAN HOVE (Cornelis), zoon van den rotterdamschen burgemeester Adriaen
F.v.H. (zie I kol. 906), werd magister en baccalaureus legum. In 1511 werd hij met
deze graden te Orleans als lid der germaansche natio ingeschreven onder den
naam C o r n e l i u s d e F i c k . In 1512 behoorde hij tot de officiarii der natie, waarna
hij zijn broeder D i r k opvolgde als vicaris van St. Nicasius te Rotterdam. In de
rekening van den officiaal van den aartsdiaken van den Dom 1518/19 wordt zijn
opvolger vermeld in de door zijn dood opengevallen vicarie.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXXIV (1913) 324.
van Kuyk
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G.
[Gall, Pierre François]
GALL (Pierre François), geschiedkundige, rechtsgeleerde en klassiek-letterkundige,
ged. te Sittard 8 Juni 1763, overl. te Luik 24 Nov. 1841, zoon van J o a n n e s L a m b .
en M a r i a E l i s a b e t h S c h n e y d e r s . Hij begon zijn hoogere studiën aan de
universiteit te Keulen en behaalde daar
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achtereenvolgens de graden van doctor in de wijsbegeerte (welk vak ook de
natuurkunde omvatte), in de rechten en in de geneeskunde. De graaf van Nesselrode,
Karel Frans, Kürpfalzischer geheim Staats- und Conferenzminister, Jülichscher und
Bergischer Kanzler; die naar ik gis, te Dusseldorp
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woonde, benoemde hem tot leermeester zijner kinderen. Na in 1794 zijn taak
geëindigd te hebben, schreef hij eenigen tijd voor boekhandelaren, en trad
achtereenvolgens op in het hooger onderwijs, de administratie en de rechterlijke
macht, zonder zich definitief te vestigen. Tot 1796 was hij hoogleeraar aan de
universiteit te Bonn, daarna, toen de Franschen in de Rijnstreek waren gevallen,
en deze onder hun macht was gebracht, werd hij president der cantonale
administratie of municipaliteit te Brühl, secretaris en tolk der voorloopige commissie
door de fransche regeering belast met het bestuur der veroverde landen op de beide
Rijnoevers, commissaris van het Directoire Exécutif bij het tribunaal te Keulen en,
tegelijk, leeraar in de oude letterkunde aldaar, vervolgens, na 1804, keizerlijk
procureur te Zweibrücken en eindelijk, sinds 1805, censor en leeraar in het Grieksch
aan het keizerlijk lyceum te Bonn.
Toen de Franschen in 1814 de Rijn-provincie hadden ontruimd, omhelsde Gall
de zaak der duitsche onafhankelijkheid en de pruisische autoriteiten besloten van
zijn ijver partij te trekken en zonden hem naar Luik als secretaris-generaal van het
departement der Ourthe, dat toen nog onder het gouvernement van den Neder- en
Middel-Rijn ressorteerde, welks bestuurder, baron Sack, te Aken verblijf hield. Deze
of de gouvernementscommissaris van het voormalig dep. der Ourthe, Piautaz,
benoemde hem tot directeur van het gymnasium te Luik en tot inspecteur van het
openbaar onderwijs in de waalsche provinciën. Dit bleef hij tot 1817, toen Willem I
in België de drie universiteiten van Gent, Luik en Leuven instelde en Gall tot
hoogleeraar te Luik benoemde voor den cursus der oude letteren en dien der
grieksche oudheden. In 1830 hield hij zich buiten de politiek en richtte met zijn
ambtgenooten Jean Dom. Fuss en Rouillé eene vrije faculteit in de wijsbegeerte en
letteren op. Bij besluit van het voorloopig belgisch bewind van 16 Dec. 1831, waarbij
o.a. de Luiksche faculteit in de letteren werd opgeheven, werd hem het emeritaat
verleend, met behoud van het recht om onderwijs te geven. Oorspronkelijke werken
liet hij niet na, wel eene lat. vertaling van het werk van Dr. C h r i s t o p h e L o u i s
H o f f m a n n , sur la sensibilité et l'irritation des parties malades (omst. 1794), eene
duitsche vert. van J. J a n s s e n s , Lettres sur l' Italie (1793-94) en van de vier eerste
deelen van de Romeinsche geschiedenis van S t u a r t (1796-1803). Verder vertaalde
hij het 5e boek der Ilias in Lat. verzen.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Levensbericht in Jaarboekje De Kollenberg te Sittard 1913
en de daar aangehaalde bronnen.
Flament

[Gallitzin, Dimitri von]
GALLITZIN (Dimitri v o n ), geb. te 's Gravenhage op het buitengoed ‘Niet thuis’ 22
Dec. 1770, overl. te Loreto (Pennsylvanië) 6 Mei 1840. Zijn vader was de russische
prins D i m i t r i v o n G., ambassadeur in den Haag, en zijn moeder A m a l i a gravin
v o n S c h m e t t a u . Hij ontving een zeer strenge opvoeding en tot voltooiing
daarvan achtte zijn vader het wenschelijk, dat hij eene groote reis van eenige jaren
zoude maken. Onder geleide van een jeugdig priester, die zich aan het missiewerk
wilde wijden, vertrok hij in 1792 van Rotterdam naar Amerika. Daar kwam hij spoedig
in aanraking met John Caroll, bisschop van Baltimore, voor wien hij
aanbevelingsbrieven had medegekregen. Den grooten geestelijken nood ziende,
waarin zoovelen verkeerden, rijpte bij hem het plan zich geheel en al aan het
zielenheil te wijden en hij besloot priester en missionaris te worden. Reeds drie jaren
later, 16 Mrt. 1795, ontving hij de H. Priesterwijding.
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Als missionaris doorreisde hij de Vereenigde Staten, vooral Maryland, Pennsylvanië
en Virginië, en vestigde zich eindelijk in het Alleghanygebergte. Daar werden door
hem ontzaglijke wildernissen aangekocht, eene kerk gesticht, eene geheele kolonie
gegrondvest, welke hij den naam gaf van Loreto. Bij den dood van zijn vader legde
de russische regeering beslag op diens goederen, en verklaarde zijn zoon uitgesloten
van de nalatenschap, daar zij dezen, wegens zijn officiersdiploma, als deserteur
beschouwde, en wijl hij van de Grieksche kerk (waartoe hij echter nooit behoord
had) tot de Roomsch-Katholieke was overgegaan. Daardoor geraakte hij in grooten
nood, wijl hij op deze gelden gerekend had voor zijne ondernemingen. En deze
nood steeg nog hooger, toen hij door allerlei listen ook uit de nalatenschap zijner
moeder niets ontving. Alleen de opbrengst harer edelsteenen, welke zij bestemd
had voor goede doeleinden, werd hem gegeven. Doch dat was op verre na niet
voldoende, om het tekort te dekken. Hij werd arm en verviel zelfs tot gebrek. Toen
koning Willem I, wiens getrouwe vriend hij reeds in zijne jonge jaren was, zulks
vernam, zond deze hem een som van 5 à 6000 gulden. Na veel inspanning gelukte
het hem zijne schulden af te doen. In 1809 werd hij benoemd tot vicaris-generaal
van het district, dat zes bisdommen omvatte. Ook de bisschoppelijke waardigheid
werd hem door den Paus aangeboden, maar hij wilde liever zijn leven aan de door
hem gestichte kerk blijven wijden. Ook in meerdere geschriften trad hij als verdediger
van de katholieke kerk op. Zoo verschenen van hem: Defence of catholic principles
(Pittsburg 1816); Appellation to the protestant public (1818); On the Holy Writ (1819);
Six letters to the members of the Columbia synode (1834); The Bible verity and
charity (1836). In 1847 werd in het dorp Gallitzin voor het portaal der kerk hem ter
eere een marmeren gedenkzuil opgericht.
Zie: L e m c k e , Leben und Wirken des Prinzen D.A. Gallitzin (Münster 1861);
S a r a h B r o w n s o n , Life of D.A. Gallitzin, prince and priest (New-York 1873), De
Godsdienst Vriend XCVII, 39-46; De Katholiek LXVII, 23-41, 73-109.
van der Heijden

[Ganz, Simon]
GANZ (Simon), geb. in 1789 te Elberfeld, overl. te Rotterdam 22 Mei 1861, was een
zoon van H e r m a n G a n z en H e l e n a S a m s o n . Hij wordt een leerling genoemd
van den in het begin der 19de eeuw te Amsterdam gevestigden violoncellist Rauppe.
In 1819 kwam hij te Rotterdam en stichtte in 1829 met B. Tours (zie II kol. 1450) en
C. Mühlenfeldt de concertvereeniging ‘Eruditio Musica’, waardoor iederen Maandag
een concert gegeven werd, om welke reden de vereeniging bekend was onder den
naam ‘het Maandagsche concert’. Bovendien was hij verbonden aan de muziekschool
der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afdeeling Rotterdam, en stond hij
bekend als een zeer bekwaam violoncellist.
Zie: S i b m a c h e r Z i j n e n in: Rott. in den loop der eeuwen III, 3de ged. 14, 19;
V i o t t a . Onze Hedend. Toonkunstenaars: Daniel de Lange 2, 7.
Moquette

[Gastmann, Albert Ludwig]
GASTMANN (Albert Ludwig), geb. 28 Aug. 1813 te Aurich in Oost-Friesland, en
overl. 21 Juli 1874 te Lochem. Hij bezocht het gymnasium zijner geboorteplaats,
studeerde te Groningen in de theologie en oude letteren en promoveerde in 1845
tot lit. hum. dr. op een diss.: de Methodo philosophandi Aristotelica. Na eerst
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werd hij conrector van het gymnasi-
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um te Kampen. Hier werd hij in 1851 eervol ontslagen en vertrok toen als hoofd van
een op te richten instituut voor opvoeding en onderwijs naar Indië, waar hij vijf jaar
als directeur van het instituut ‘Herwijnen’, boven Buitenzorg, werkzaam is geweest.
Wegens ziekte zijner echtgenoote keerde hij naar Nederland terug, waar hij weldra
tot schoolopziener te Gouda benoemd werd. In 1860, bij de oprichting der
Rijkskweekschool voor onderwijs te Haarlem, werd Dr. A.L. Gastmann tot directeur
dezer inrichting benoemd; tevens werd hij het volgend jaar schoolopziener in 't vijfde
district van Noord-Holland. Beide betrekkingen nam hij waar tot 1869, toen hij zich
in het ambteloos leven terugtrok. Dr. G. was sinds 1854 lid van de Maatsch. der
Ned. Letterk. te Leiden.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h K r i e g e r en had een zoon, Mr. A.L.E.
G a s t m a n n , die later president van 't Hooggerechthof in Ned.-Indië werd.
Zuidema

[Gaubius, Hieronymus David]
GAUBIUS (Hieronymus David), geb. 24 Febr. 1705 te Heidelberg, overl. 29 Nov.
1780 te Leiden. Na in zijn geboorteplaats, en korten tijd te Halle, het voorbereidend
onderwijs te hebben genoten, bezocht hij op raad van zijn oom J o h a n n e s
G a u b i u s , geneesheer en stadsdokter te Amsterdam, de hoogeschool te
Harderwijk, waar hij 1 Juni 1722 als student werd ingeschreven. Na ongeveer 2
jaren begaf hij zich naar Leiden, waar hij o.a. bij Boerhaave zijn studiën voltooide.
Hij promoveerde 24 Aug. 1725 tot doctor medic. op een Dissertatio, qua idea
generalis solidarum corporis humani partium exhibetur, die eenige jaren later werd
herdrukt. Na een jaar lang buitenslands te hebben vertoefd ter beoefening van de
heelkunde (Parijs, Zwitserland en een gedeelte van Duitschland), oefende hij korten
tijd, onder leiding van zijn oom, de geneeskundige praktijk te Amsterdam uit en werd
daarna stads-geneesheer te Deventer. Einde 1727 naar Amsterdam teruggekeerd,
werd hij in 1730, nadat Boerhaave in 1729 zijn professoraat in de chemie en de
botanie had neergelegd, op diens aanbeveling tot lector chemiae te Leiden benoemd,
welk ambt hij 21 Mei 1731 aanvaardde met een Oratio, qua ostenditur, Chemiam
artibus academicis jure esse inserendam (deze rede is met een nederl. vertaling
verschenen in de bijlage op het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1907: Opuscula selecta
Neerlandicorum de arte medica I, 170).
Drie jaren later (20 Sept. 1734) werd hij aangesteld tot gewoon hoogleeraar in
de genees- en scheikunde. Sedert 1764 doceerde hij niet meer de chemie, bleef
echter directeur van het chemisch laboratorium, ook nadat Gualtherus (Wolther)
van Doeveren te zijner assistente als hoogleeraar in de medicijnen te Leiden was
opgetreden (Mei 1771). 20 Mei 1775 werd hem door curatoren ontslag verleend
van zijn professoraat.
Gaubius is tot zijn dood consulteerend geneesheer van prins Willem V geweest.
Zijn naam als geneesheer was zoo groot, dat de russische keizerin Elisabeth
herhaalde, doch vergeefsche, pogingen heeft aangewend, om hem als geneesheer
aan haar hof te verbinden. Drie malen (1746, 1762, 1774) werd het rectoraat der
hoogeschool door hem bekleed. Bij het neerleggen van deze functie sprak hij de
eerste twee malen De regimine mentis quod medicorum est (verschenen 1764), de
laatste keer (9 Febr. 1775) De admirandis divinae providentiae documentis in
condenda, tuenda et amplificanda Academia Lugduno-Batava.
Zijn colleges over scheikunde en geneeskunde werden zeer gewaardeerd. In zijn
laboratorium werd door hem en zijn leerlingen practisch ge-
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werkt; zooals o.a. blijkt uit de volgende dissertaties zijner leerlingen H.
D o o r s c h o d t , De lacte; G.G. t e n H a a f f , De bile; R. F o r s t e n , Diss.
cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens en zijn Adversaria
varii argumenti (1779). Zoo onderzocht hij het water der Noordzee langs onze kusten,
het bij lage temperatuur stollende, vluchtige bestanddeel (stearopten) van vele
etherische oliën, de luxa fixata van den kwakzalver Ludeman (zinkoxyde). Bij
laatstgenoemd onderzoek bezigde hij reeds de blaaspijp. Ook het chloor is hem
reeds bekend geweest, door hem vapor antiloimicus (pestweerenden damp)
genoemd en toegepast tot het zuiveren van huizen en kamers. Hij verkreeg het door
inwerking van wijnazijn en verdund zwavelzuur op een mengsel van salpeter en
keukenzout. Vermeld moge nog worden, dat hij S t a h l 's leer van het phlogiston
heeft aanvaard.
Dat de studie der lagere diersoorten hem ook aantrok, blijkt wel uit zijn vertalen
in het latijn van S w a m m e r d a m 's Bijbel der Natuur of Historie der Insecten; zijn
anatomisch werk o.a. uit de vele praeparaten (betrekking hebbende op de
physiologische, vergelijkende en pathologische anatomie), die na zijn dood zijn
verkocht. Zijn verdiensten als geneeskundige vooral zijn geschetst door G.C.B.
S u r i n g a r (Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. (2) II, 2e afd., (1866) 269 sqq.) Een
groote bekendheid heeft Gaubius' Institutiones pathologiae medicinalis verkregen,
tusschen 1758 en 1784 elf malen gedrukt, zoowel te Leiden als in het buitenland
en ook in het Fransch en in het Duitsch vertaald.
Zijn portret, geschilderd door van der Mij, is in de leidsche Senaatskamer.
Zie verder genoemd opstel van S u r i n g a r en de daar aangehaalde bronnen en
W.P. J o r i s s e n , Het Chem. Lab. te Leiden (Leiden 1909). In laatstgenoemd
geschrift is een portret van Gaubius gereproduceerd.
Jorissen

[Gavel, Cornelis]
GAVEL (Cornelis), geb. te Middelburg 31 Oct. 1739, gest. te Goedereede 16 Apr.
1802, zoon van J a c o b u s G. en E l i z a b e t h v a n H e c k e , was 1753-59 leerling
der latijnsche school te Middelburg, werd student te Leiden en 20 Apr. 1766 predikant
te Goedereede. Hij was gehuwd met L. G o e k o o p . Hij stond o.a. in correspondentie
met den hoogleeraar J.W. te Water (bibl. Zeeuwsch Genootsch.) over studiezaken
en merkwaardige penningen aan het strand gevonden en wordt door zijn
correspondent buitengemeen kundig maar bescheiden genoemd. Men heeft van
hem twee bekroonde verhandelingen, waarvan een Over het eerste hoofddeel van
Salomon's spreukboek in de Verh. van het Bijbelgenootschap I: 1 (Amst. 1778) en
een andere tegen P r i e s t l e y in de Verh. van het Haagsch genootschap tot
verdediging des christendoms (1802).
Zie: Boekzaal 1778, I, 36, 37; 1779, I, 577-80; 1802, I, 550-51; N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen I (Midd. 1893) 249.
de Waard

[Gavel, Johannes]
GAVEL (Johannes), of J e a n G a v e l l e , ged. te Middelburg 26 Aug. 1714, gest.
aldaar 21 Oct. 1757, zoon van J e a n G. en M a d e l e i n e l ' E p i n o i s , bezocht
op kosten van vermogende lieden sinds 1732 de latijnsche school met lof tot 1735,
tot ondersteuning daaraan ook in 1734 tot custos zijnde aangesteld, zoodat hij eerst
19 Sep. 1739 te Leiden is ingeschreven als stud. iur. Onder rector Abresch werd hij
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1 Apr. 1741 praeceptor aan de latijnsche school te Middelburg en begin 1742
conrector. Volgens bericht van een tijdgenoot was hij niet alleen doorleerd in latijn,
grieksch, fransch en italiaansch, maar ook in de
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oostersche talen, vooral arabisch, voorts geen man van de wereld, maar zich
vermakende met vlinders vangen en opzetten, terwijl hij eindelijk zijn bedaagde
dienstbode huwde. Van zijne kennis van grieksch en latijn heeft hij eenige proeven
gegeven in d'O r v i l l e , Miscell. Observ., waar men (IV (1742)) o.a. van hem vindt:
Notae in S t e p h a n u m B y z a n t i n u m de Urbibus.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd. 1893) 249-50; V o e g l e r ,
Gesch. van het middelb. gymn. (Midd. 1894) 142, 147 en K e s t e l o o ,
Stadsrekeningen van Middelburg IX (ald. 1902) 129, 130.
de Waard

[Gebhard, Johan Hendrik]
GEBHARD (Johan Hendrik), boekhandelaaruitgever te Amsterdam, waar hij 8 Nov.
1809 geb. werd en 8 Mei 1884 overl. Na zijn opleiding voor den boekhandel
ontvangen te hebben bij C.G. Sulpke te Amsterdam, vestigde hij in 1837 een eigen
zaak te Leiden, waar hij in aanraking kwam met Opzoomer, Fruin, Kist, de Bruyn
Kops, Kerbert e.a., die hem later de uitgave hunner geschriften toevertrouwden.
Gebhard was een man van meer dan gewone ontwikkeling, met veel smaak voor
wetenschap, letteren en kunst. In onderstaande Bouwstoffen wordt hij geschetst,
niet alleen als een bekwaam, maar ook als een beschaafd en edel mensch.
Na een 12-tal jaren met goed gevolg zijn zaak te Leiden gedreven te hebben,
bracht hij haar in 1849 over naar Amsterdam, waar zij tot nog grooteren bloei en
luister zou geraken. Op schier elk gebied van wetenschap en kunst heeft G. werken
van naam het licht doen zien; zoo op rechtsgeleerd gebied de tijdschriften Economist,
de Juridische Vraagal en de Juridische Correspondent; voorts de werken van
O p z o o m e r , en op letterkundig gebied, die van diens dochter A.S.C. W a l l i s ,
van D o n k e r , van v a n D a m v a n I s s e l t , v a n d e r H o e v e n , S c h r a n t ,
v a n d e r W i j c k e.a. Op 't gebied der geneeskunde noemen we slechts de namen
van K e r b e r t , S u r i n g a r E m m e r t en N e u m a n n ; op dat der geschiedenis
die van F r u i n en W e b e r . Voor het onderwijs herinneren we aan de schoolboeken
van A l b e r d a , B o s c h , D e g e n h a r d t , C o w a n , M a a t j e s , H e l g e en
M e i d i n g e r ; op 't gebied van kunst aan de beroemde plaatwerken van
A l e x a n d e r V e r - H u e l l , die in de jaren 1848-56 bij hem het licht zagen.
Jaren lang was Gebhard de ziel der Vereeniging ter bevordering van de belangen
des boekhandels en bij de viering van het 50-jarig bestaan dier vereeniging, Aug.
1867, was het G. die de feestrede hield. In 1881 onttrok hij zich aan den handel;
drie jaar later stierf hij.
Zie: K r u s e m a n 's Bouwstoffen II, 700, en Nieuwbl. Boekh. 1884, 269.
Zuidema

[Geer, Barthold Reinier baron de]
GEER (Barthold Reinier baron d e ), zoon van B a r t h o l d d e G e e r , heer v a n
J u t p h a a s en J a c o b a G i j s b e r t a B e a t r i x v a n V i a n e n , geb. te Utrecht
22 Mei 1791, ongehuwd overl. te Jutphaas 1 Mei 1840; student in de theologie te
Utrecht 9 Sept. 1809 en aldaar tot Dr. theologiae gepromoveerd 12 Maart 1816 op
een diss. De Bileamo ejusque historia et vaticiniis. Te voren had hij als luitenant bij
een compagnie studenten den veldtocht van 1815 medegemaakt. Hij werd predikant
te Lienden 1817, te Vreeland 1822, en professor te Franeker 1825, waar hij 7 Juni
1826 zijn Oratio de theologia nostra aetate in Belgio feliciter exculta (gedr. in de
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Annales Acad. Gron. 1826/7) hield. Hij doceerde kerkgeschiedenis, hermeneutiek
en theologia naturalis en was in het academiejaar 1828/29 rector.
In 1818 had hij een prijsvraag, uitgeschreven
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door ‘het Gezelschap Bijbelvrienden’, beantwoord, n.l. een Handleiding tot het wel
en vruchtbaar lezen van den Bijbel (Gron. 1818; 2e druk, met het antwoord van
W.G. R e d d i n g i u s , Delft 1824). Ook beantwoordde hij 2 prijsvragen van het
Haagsch Genootschap: Over de geloofs- en zedeleer in de brieven van Paulus aan
de Corinthiërs (1826) en Over het zedelijk karakter der Hervormers in de XV Ie eeuw
enz. (1831).
Wegens een ernstige oogziekte moest hij in en na 1833 herhaaldelijk verlof nemen
en ten slotte ontslag vragen, dat hem 17 April 1839 verleend werd.
Zie: Konst- en Letterbode 1840, I, 324, 325; II, 298, 299; G l a s i u s , Godgel.
Nederland I, 502; III, 657; B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 773; Nederl.
Adelsboek 1909, 130.
Molhuysen

[Geer van Jutphaas, Mr. Jan Lodewijk Willem baron de]
GEER VAN JUTPHAAS (Mr. Jan Lodewijk Willem baron d e ), zoon van B a r t h o l d
d e G e e r , heer v a n J u t p h a a s en J a c o b a G i j s b e r t a B e a t r i x v a n
V i a n e n , geb. te Utrecht 14 November 1784, ongehuwd overleden aldaar 3
November 1857. Hij studeerde in zijn vaderstad in de rechten en in de letteren. 14
Febr. 1810 promoveerde hij onder van Heusde op een Diatribe in politices Platonicae
principia. Hij leefde sedert ambteloos, totdat de omwenteling van 1813 hem in de
provisioneele regeering van Utrecht bracht. Het volgende jaar werd hij benoemd tot
secretaris der commissie voor het hooger onderwijs, in 1815 tot commies van staat
bij den Raad van State, vervolgens tot secretaris bij het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen. 14 November 1817 verkoos de Tweede Kamer der
Staten-Generaal hem tot griffier, welk ambt hij tot 1842 vervulde. Als zoodanig gaf
hij uit Antecedenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1817-1834, Toevoegsels,
1840 en eindelijk Nieuwe Toevoegsels, 1842. 21 October 1842 werd hij door de
Eerste Kamer tot griffier verkozen; als zoodanig verkreeg hij 16 December 1850
niet geheel vrijwillig op zijn verzoek eervol ontslag; sedert leefde hij ambteloos.
De Geer was een man van breede ontwikkeling en ruime belangstelling. Reeds
in 1814 gaf hij een Spicilegium alterum plantarum Belgii Confoederati indigenarum,
cum epistola ad Adrianum de Beyer uit, waarin hij een honderdtal nieuw gevonden
inlandsche planten beschreef. Zijn familiebetrekkingen met Zweden gaven hem
aanleiding tot allerlei publicatiën. Van T e g n é r vertaalde hij Axel, eene legende
uit het Noorden ('s Grav. 1834, 1842), van K i l l i g r e w de ode Christus ('s Grav.
1842), uit het Zweedsch en andere talen Christenzangen ('s Grav. 1842; 2e dr.
Utrecht 1858). Maar zijn belangrijkste werk was gewijd aan zijn grooten voorvader,
wiens leven en bedrijf hij beschreef in zijn boek Lodewijk de Geer van Finspong en
Leufsta, eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Amsterdam ('s Grav. 1834,
8o.; 2e druk 's Grav. 1841, 8o.; 3e druk Utrecht 1852, 4o.).
Zie: Levensb. Letterk. 1858, 20 vlg.; Ned. Adelsboek 1909, 130.
Brugmans

[Geer van Jutphaas, Mr. dr. Barthold Jacob Lintelo baron de]
GEER VAN JUTPHAAS (Mr. dr. Barthold Jacob L i n t e l o baron d e ), geb. te Utrecht
12 December 1816, overl. aldaar 4 Augustus 1903, zoon van jhr. A n t o n y
G u s t a a f d e G e e r en H e s t e r barones v a n L i n t e l o , werd in 1833 als
student aan de hoogeschool van zijn vaderstad ingeschreven. Hij promoveerde 14
Dec. 1838 tot doctor in de letteren op een Spec. hist. de Eumene Cardiano a caeteris
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Alexandri Magni ducibus rite distinguendo (Traj. ad Rhen. 1838) en 4 Mrt. 1841 als
zoodanig in de beide rechten
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op een Disp. hist.-jur. qua Novella CXVIII ex jure pristino explicatur (Traj. ad Rh.
1841). Reeds in 1843 werd hij benoemd tot kantonrechter te Maarssen. Dit ambt
verwisselde hij in 1847 voor dat van buitengewoon hoogleeraar in het Romeinsch
recht en zijn geschiedenis aan de rijksuniversiteit te Utrecht. In 1855 werd hem als
tijdelijk hoogleeraar het onderwijs in de hebreeuwsche, arabische en oostersche
letteren opgedragen. Een jaar daarna werd hij gewoon hoogleeraar in het Romeinsch
recht; dit ambt heeft hij bekleed, totdat hij in 1887 als zeventigjarige aftrad. Intusschen
was hij krachtig genoeg om daarnaast andere openbare ambten te bekleeden.
Reeds lid van den gemeenteraad van Utrecht, werd hij in 1874 verkozen tot lid der
Provinciale Staten van Utrecht; in 1884 werd hij verkozen tot lid der Tweede Kamer
door het district Sliedrecht. Na zijn aftreden als hoogleeraar verkozen zijn medeleden
der Staten hem in 1889 tot lid van Gedeputeerde Staten, welk ambt hij tot zijn dood
toe heeft bekleed. Bovendien zat hij in tal van besturen van wetenschappelijke,
kerkelijke, politieke en schoolvereenigingen. Ook was hij hoogheemraad van den
Lekdijk Benedendams en dijkgraaf van het Over- en van het Nedereinde van
Jutphaas en lid van allerlei staatscommissiën.
De Geer behoorde tot de leiders der confessioneele richting in de Nederlandsch
Hervormde kerk en van de antirevolutionnaire partij. Het eerst trad hij op den
voorgrond bij de groote adresbeweging tegen Thorbecke en de Katholieken in April
1853; het eerste concept-adres is door hem opgesteld. Met kracht ijverde hij voor
christelijknationaal schoolonderwijs; het bijzonder onderwijs van deze richting had
zijn warme sympathie. In 1872 nam hij zitting in het bestuur van het
antischoolwet-verbond, dat later werd opgelost in de organisatie van
antirevolutionnaire kiesvereenigingen, die haar leiding vond in het Centraal Comité
en haar programma in Kuypers' Ons Program van 1878. Als lid der Tweede Kamer
heeft hij medegewerkt aan de grondwetsherziening van 1887 en aan de schoolwet
van 1889. De Geer heeft zeer veel geschreven op velerlei gebied, zoowel op dat
der klassieke en semitische philologie als op dat der vaderlandsche geschiedenis;
vooral de rechtsgeschiedenis trok voortdurend zijn aandacht. Zijn werken staan
verspreid in tal van tijdschriften, zoo in de Jaarboeken voor wetenschappelijke
theologie, de Bijdragen tot de kennis en beoefening van het Nederlandsch Hervormd
kerkrecht, de Nieuwe Bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving, de
Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling
Letterkunde, waarvan hij jaren lang lid was, de Handelingen en de Verslagen en
Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, de Kronijk
en de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, waarvan hij
van 1851 tot 1901 achtereenvolgens tweede en eerste voorzitter was.
Hij was 12 Augustus 1846 gehuwd met jonkvr. A n n a C o r n e l i a
A l e x a n d r i n e L o u i s e v a n A s c h v a n W i j c k , dochter van jhr. mr. Hubert
Matthijs Adriaan Jan en van Kenau Hasselaar (I kol. 1590) geb. te Utrecht 24 Maart
1825.
Zie: R.H. in Utrechtsch Jaarboekje voor 1904, 19 vlg.; Ned. Adelsboek 1909, 131.
Brugmans

[Geertsema, Mr. Johan Hendrik]
GEERTSEMA (Mr. Johan Hendrik), geboren te Groningen 30 Juli 1816 uit een oud
groningsch geslacht, overl. 15 April 1908 te Utrecht. Hij
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ontving zijne opleiding in zijne geboorteplaats, waar hij in 1839 den graad van doctor
in de rechten aan de Hoogeschool verwierf na verdediging eener dissertatie over
de Herroeping van het Edict van Nantes. Hij bleef na zijne promotie in Groningen
de rechtsgeleerde praktijk uitoefenen, en werd in 1845 benoemd tot secretaris van
het Collegie van Curatoren der groningsche Hoogeschool. In 1851 volgde zijne
benoeming tot notaris, ook werd hij in 1853 door de Groninger kiezers tot lid van
den gemeenteraad en in 1859 tot lid van Provinciale Staten gekozen. In 1863 werd
hij door zijne medeburgers tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
gekozen; hij trok in dat staatslichaam dadelijk de aandacht door zijne bekwaamheid
en welsprekendheid. Toen zich in den loop van het jaar 1865 een verschil van
meening omtrent het koloniaal beheer openbaarde in den boezem van het destijds
aan het bewind zijnde ministerie, en wel tusschen het hoofd van dit ministerie Mr.
J.R. Thorbecke en den in Februari 1863 daarin opgetreden minister van Koloniën,
J.D. Franssen van de Putte, schaarde Geertsema zich aan de zijde van
laatstgenoemde.
Nadat dit verschil tot een breuk had geleid, die den val van Mr. Thorbecke
veroorzaakte, nam Mr. Geertsema diens plaats in. Zijn ministerie was evenwel van
zeer korten duur. Nadat de door den Minister Franssen van de Putte ingediende
cultuurwet ten gevolge van de aanneming van een amendement op het eerste artikel
van deze wet was ingetrokken, nam het geheele ministerie zijn ontslag. Mr.
Geertsema, die ten gevolge van zijn ministerschap zijne woonplaats naar 's
Gravenhage had overgebracht en zijne betrekkingen te Groningen had moeten
nederleggen, werd korten tijd na zijn aftreden weder gekozen tot lid van de Tweede
Kamer in het hoofdkiesdistrict Haarlem. Bij de ontbinding der Tweede Kamer in den
winter van 1868 werd hij niet herkozen, doch toen door een dubbele verkiezing van
Mr. Dullert bij dezelfde ontbinding het hoofdkiesdistrict Groningen openkwam, vond
hij daar dadelijk een zetel.
Aan den hevigen parlementairen strijd in de jaren 1866 tot 1868 gevoerd tusschen
de liberale partij in de Tweede Kamer en het Ministerie Heemskerk-van Zuylen, nam
Geertsema een levendig aandeel. Zijn optreden tegen den Minister van
Buitenlandsche Zaken, Graaf van Zuylen, naar aanleiding van een beschuldiging
door dien staatsman uitgesproken tegen Mr. Cremers, die als Minister van
Buitenlandsche Zaken Geertsema's ambtgenoot was geweest, maakte grooten
indruk ook buiten de Kamer en werd in de staatkundige pers zeer besproken. Mr.
Geertsema had voor de verdediging van zijn vroegeren ambtgenoot gebruik gemaakt
van brieven door een onzer buitenlandsche gezanten aan Mr. Cremers gezonden,
waaruit de onjuistheid der geuite beschuldiging bleek. De Minister Heemskerk
meende, dat deze stukken in het staatsarchief behoorden en ten onrechte door den
vroegeren Minister waren behouden. Door de staatkundige gisting van dien tijd
verkreeg deze onbeteekenende vraag een veel grooter gewicht dan zij verdiende.
In Januari 1869 werd Mr. Geertsema benoemd tot lid van den Raad van State.
Drie jaren lang was hij in dit college werkzaam, toen hij wederom werd geroepen
om de plaats van Thorbecke te vervullen.
Deze staatsman toch was als Minister van Binnenlandsche zaken overleden 5
Juni 1872, het ministerie, waarin hij zitting had, was reeds tijdens dit overlijden
wachtende op zijn ont-
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slag en werd een maand later vervangen door een ministerie, gevormd door J.D.
Franssen van de Putte, waarin de portefeuille van Binnenlandsche Zaken aan
Geertsema werd toevertrouwd. Dit ministerie had ten gevolge van het gemis aan
eendrachtige samenwerking bij de liberale partij in de Kamer met veel tegenspoed
te kampen. Na herhaalde nederlagen zag het zich genoodzaakt ten gevolge van
de afstemming eener door Geertsema ingediende wijziging van de kieswet zijn
ontslag te nemen. Een jaar na zijn aftreden in 1875 werd Geertsema door de kiezers
van Arnhem weder in de Tweede Kamer gebracht. Hij bleef daar slechts twee jaren;
in 1877 benoemde de koning hem tot Commissaris des Konings in de Prov. Overijsel.
Nadat hij gedurende een aantal jaren deze betrekking met eere had vervuld, nam
hij zijn ontslag en werd kort daarna in 1894 door de Staten van Groningen tot lid
van de Eerste Kamer benoemd. Hij bleef niettegenstaande zijn hoogen leeftijd in
dit staatslichaam een werkzame rol vervullen tot het jaar 1902, toen hij den tijd
gekomen achtte om rust te nemen. Hij had inmiddels zijne woonplaats uit Zwolle
naar 's Gravenhage en vervolgens naar Doorn en later naar Utrecht overgebracht.
Tot zijn dood, op 15 April 1908, bleef hij zich voortdurend bezighouden met de
belangen van enkele groote instellingen, zooals de Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen en de Nationale Hypotheek-bank, waaraan hij als commissaris
verbonden was. Ook toonde hij nog in de laatste jaren van zijn leven bij verschillende
gelegenheden zijne onverzwakte belangstelling in alles wat in Nederland op
maatschappelijk en staatkundig gebied voorviel. Mr. Geertsema was in 1842 te
Groningen gehuwd met jonkvrouw A. W i c h e r s , die hem heeft overleefd en twee
zoons en drie dochters naliet.
Van zijne hand is het artikel: De Volksvertegenwoordiging in het Gedenkboek
Een halve eeuw (uitg. Nieuws van den Dag, 1898).
Zie: Eigen Haard, 1902, 599, met portret; P e t i t , Repertorium i.v.
de Beaufort

[Geertsema, Willem Jacob]
GEERTSEMA (Willem Jacob), zoon van Mr. J.H. Geertsema (die voorafgaat) en A.
Wichers, geb. te Groningen 31 Maart 1845, overl. te Driebergen 7 Augustus 1902,
gehuwd 31 Maart 1875 te Fort de Kock met A. d u R y v a n B e e s t H o l l e .
Hij ging in 1865 naar Indië, werd te Batavia aangesteld bij de Algemeene secretarie
en daarna benoemd tot adjunct-griffier bij den Landraad, aldaar. In 1869 werd hij
controleur 3e klasse bij het Binnenlandsch Bestuur ter Sumatra's Westkust en ging
achtereenvolgens in de 2de en 1ste klasse over, in welken laatsten rang hij in 1874
toegevoegd werd aan den Militairen en Civielen Bevelhebber te Atjeh. In 1877 nam
hij zijn ontslag uit 's lands dienst en kwam toen aan het hoofd der tabaksonderneming
Djelboek te Bezoeki (Java), waar hij met de Birnie's en anderen, gedurende een
tiental jaren, een der grondleggers van de tabakscultuur in Oost-Java is geweest.
In 1887 in het vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich te Amsterdam en werd
in 1888 te Enschedé gekozen tot lid van de Tweede Kamer, welk mandaat hij in
1891 vernieuwd zag. Hij was een hoog gewaardeerd lid der liberale partij. Ook het
lidmaatschap van den amsterdamschen gemeenteraad en dat van de Staten van
Noord-Holland werden hem opgedragen. Na de Kamerontbinding in 1894 trok hij
zich uit het parlementaire leven terug en ondernam weder eene reis naar Java. Uit
Indië teruggekeerd, koos Amsterdam
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VI hem weder tot lid van de Tweede Kamer, welke betrekking hij bekleedde tot 1901.
Zijn wankelende gezondheidstoestand noopte hem toen zich niet weder herkiesbaar
te stellen.
Hij was bovenal een man van zaken met een open oog voor den practischen kant
van alle dingen, een man van krachtige overtuiging en groote overredingskracht.
Tot aan zijn dood heeft de werkzame man de kracht gevonden om deel te nemen
in en het initiatief te nemen tot allerlei ondernemingen, de Nederlandsche Fabriek
van Werktuigen en Spoorwegmateriaal, de Nederlandsche Bank- en
Credietvereeniging voor Zuid-Afrika, de Nederlandsch-Indische Handelsbank, de
Twentsche Bankvereeniging en tal van andere ondernemingen.
Geertsema

[Geest, Wilbrandus de]
GEEST (Wilbrandus d e ), blijkens zijn Rijmoeffeningen, geb. uit het huwelijk van
J u l i u s d e G. (overl. 25 Mei 1699) en B r e g i t t a v a n B o l t e n (overl. 3 Mei
1699), en denkelijk overleden vóór 1716. Hij was tooneelspeler; zoo hij behoorde
tot het haagsche gezelschap van Rijndorp, zal dit niet langer geweest zijn dan tot
1698, daar van dat jaar af tot 1712 een aantal van zijn geschriften te Leeuwarden
het licht zagen; een lofvers in zijn Hondert tafereelen (1709) is gericht ‘ad Dominum
V. de G. Leovardiensem.’ De volgende werken zijn, wanneer het tegendeel hier niet
vermeld wordt, verschenen met den naam van den schrijver. Aldegonda en Barsime,
of dubbelde ontschakingh, droef bly eyndent spel, door W.G. (Amst. 1663) ‘zijnde
de eerstelingen die onze sanggodin op een tooneel gelieft heeft te vertogen’. De
triomfeerende muzyk, kamerspel (Amst. 1698). Pronkaltaar der schilderkonst
(Leeuwarden 1698), een gedicht waaronder een ander: Damon klaagende over de
wreedheid van Clorinde. Rijmoeffeningen (z. pl., c. 1699), enkele bladzijden,
grootendeels met lijkdichten (stuk voor een grooter werk?), zonder auteursnaam.
De manzieke vryster, kluchtspel (Amst. 1700). Herderszang op het eeuwgetyde
(Amst. 1701); samenspraak. De wederspannige zoon, kluchtspel (Leeuw. 1702),
anoniem, doch in v.d. M a r k , Naemrol, aan de G. toegeschreven. Het kabinet der
statuen, ons van d' aaloudheid nagelaten, welkers makers, navolgers, geboorten,
de plaatzen waar zy staan, vertoond worden, en met alle hare afbeeldingen door
Jan Lamsvelt verciert, waarby .... een .... Leidtsman in Romen, met een generale
afbeelding door Bisschop getekent, door Wibr. de Geest, schilder. (Amst. 1702); de
beschrijving in proza van ‘drie en tachtig statuen of wonderen van Romen’,
waarachter (bl. 150-156) het zooeven genoemde Pronkaltaar (echter zonder de
andere gedichten). Het vijfde schimpdicht van Juvenalis in Nederl. vaarzen gesteld
(Leeuw. 1702), anoniem, maar met door den schrijver onderteekende voorrede;
herdrukt in: Alle de schimpdichten van Juvenalis en Persius door verscheide
dichteren ... overgebracht (Haarlem, 1709). Valentinus, treurspel (waarachter een
gedicht: Zielszuchten, Leeuw. 1707). Honderd taferelen opgehangen in den tempel
der waarheid (Leeuw. 1709); gedichten naar aanleiding van bijbelteksten. Boëtius
treurspel (Leeuw. 1711); Den Heilandt gebooren (Leeuw. 1712); gedicht. Voorbeelden
of proefsteen van deugden en ondeugden in klinkdichten vertoond (Amst. 1713).
Philander en Kaliste, harders-spel (Leyden 1716) is volgens de voorrede (ondert.:
Artis amore laboremus) ‘by een gevoegt uit een spel door den tooneelspeelder W.D.
Geest ons in eigendom na gelaaten, ten waar dat 'er eenige tooneellisten tot
Amsterdam eene valsche pretentie op maakten.’
Van 's mans werkzaamheid als schilder is mij
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niets bekend. Een exemplaar van het zeldzaam voorkomende Kabinet bezit de
Stedelijke bibliotheek te Leeuwarden.
Ebbinge Wubben

[Geest, Wybrand Symons de]
GEEST (Wybrand Symons d e ), geb. omstreeks 1590. Zijne geboorteplaats is niet
met zekerheid aan te wijzen, doch het staat vast, dat hij langen tijd te Leeuwarden
heeft gewoond. De Prov. Bibl. van Friesland bezit een album amicorum van Wybrand
de Geest, waarin de oudste inscriptie dateert uit Leeuwarden, 10 Oct. 1611. Hij nam
dit album mee op zijne studiereizen: uit verschillende inschrijvingen blijkt, dat hij
zich ophield te Utrecht (1613 en 1614), te Parijs (1614-1616), te Aix in Provence
(1616), terwijl hij in het laatst van 1616 Rome bereikte, waar hij eenige jaren
vertoefde. Uit zijne korte aanteekeningen, daar gemaakt, stelde zijn kleinzoon,
Wybrand de Geest, de jonge, (die voorgaat) later een: Leidtsman in Romen op,
welke voorkomt achter diens Kabinet der Statuen (Amst. 1702).
In 1622 was hij te Leeuwarden teruggekeerd, waar hij op 19 Oct. huwde met
H e n d r i k j e U l e n b u r g , de tweede dochter van den burgemeester en lateren
raadsheer R o m b a r t u s U l e n b u r g , wiens jongste dochter Saskia in 1634 met
Rembrandt trouwde. Hij vestigde zich te Leeuwarden, zooals blijkt én uit de inscriptie
op een zilveren collecte-schaaltje, in 1639 te Leeuwarden vervaardigd, én uit de
groot-consentboeken dezer stad, waarin de aankoop is ingeschreven van een huis,
door Wybrand de Geest en Hendrikje Ulenburg echteluiden, op 1 Nov. 1644 ‘door
copers althans selver bewoont.’ Hiermee is aangetoond, dat de bewering van
Pilkington en Kramm, dat Wybrand de Geest in 1643 te Antwerpen zou zijn
overleden, onjuist is. Zijn sterftejaar is onbekend. Het laatste, door hem geteekende
doek op het Friesch Museum dateert uit 1660.
Wybrand de Geest was portretschilder bij uitnemendheid. Talrijke stukken zijn
van hem bekend, o.a. de portretten der vier eerste friesche stadhouders, die van
vele friesche edelen, waaronder dat van zijn vriend jhr. Haring van Harinxma, die
van de raadsheeren Th. Saeckema en Johan van den Sande, en van den
letterkundige Franciscus Heerman, die van hemzelven en van zijne vrouw. De
wanden der eetzaal van het voormalige Hof der graven van Nassau te Leeuwarden
prijken ten deele nog met doeken van zijne hand.
Uit het huwelijk van Wybrand de Geest en Hendrikje Ulenburg zijn, volgens eene
Hofssententie van 1682, vier kinderen geboren, n.l. twee dochters en twee zoons,
waarvan de oudste J u l i a a n geheeten, vader werd van den hierboven genoemden
Wybrand de Geest den jonge.
Zie: Trouw- en Consentboeken uit het Gemeentearchief van Leeuwarden;
E e k h o f , de Vrouw van Rembrandt; K r a m m , Levens der Kunstschilders; C.
H o f s t e d e d e G r o o t , Het Vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest
in Oud- Holland VII, 235.
Visscher

[Geesteranus, Arnoldus]
GEESTERANUS (Arnoldus), geb. te Gorinchem 8 Nov. 1593, overl. te 's Gravenhage
28 Juni 1658. Zoon van den gorinchemschen predikant Jodocus Geesteranus (kol.
443), zou hij theoloog worden als schier al de leden van dit geslacht en liet zich 4
April 1612 te Leiden inschrijven, op denzelfden dag, dat hij ook in het Staten-College
als bursaal opgenomen werd. In 1617 werd hij predikant te Schelluinen in de classis
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Gorinchem, na 17 Juli praeparatoir en ongeveer eene maand later peremptoir
geëxamineerd te zijn o.a. door den praeses der classis Gisbertus Voetius, waarbij
hij ‘op de hedendaechse controverse quaestien suyverlijck bevonden’ werd, zoodat
de ‘praeses
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ende de geheele classe daeraen een goet genoegen gehadt heeft.’ Het baarde dus
groot opzien, dat hij nog geen twee jaren later bezwaar maakte gevolg te geven
aan het besluit der Dordtsche synode om, gelijk zijne ambtgenooten deden, de
formulieren te onderteekenen. Het kwam zóó onverwacht, dat de classis het er voor
hield, dat Arnoldus ‘in sijn examen, verclaringen, beloften ende onderteickeningen
ende andere proceduren tot noch toe schandelijc gehuchelt ende de gemeinte Gods,
sonderling dese classe, bedrogen’ had. Zij geloofde te eer dit te mogen zeggen,
omdat hij en zijn broeder Cornelis (die volgt) op dezelfde classicale vergadering van
14 Oct. 1619, waar zij van hunne remonstrantsche gevoelens blijk gaven, nog
hadden medegeholpen eenen arminiaanschen schoolmeester af te zetten, t.w. den
heusdenschen conrector Matthijs Verhoeven. Het lag voor de hand te denken, dat
‘sij bedachtelick ende geveinsdelick hare personagie tot den eijnde toe hadden
weten te speelen.’ En dit te meer, daar hun vader niet alleen rechtzinnig, maar zelfs
supralapsarisch was. Dit laatste was althans geen bewijs voor ‘geveinstheit’ en ook
overigens verklaarde Arnold, dat hij in den beginne wel zich bij de
Contraremonstranten had aangesloten, maar de verdraagzaamheid altijd had bemind;
dat hij, een paar maal de discussies ter Dordtsche synode aanhoorende, overtuigd
was geworden van het onrecht, den Remonstranten aangedaan, en sinds, door
ijverige lectuur, zich van zijne remonstrantsche gevoelens bewust, daarvoor thans
openlijk uitkwam. Bij breed gemotiveerd vonnis d.d. 12 Nov. 1619 zette classis
Gorinchem hem af, de gemeente waarschuwende voor zijne ‘schandelijcke leer’,
vonnis door de goudsche synode van Aug. 1620 bekrachtigd. Wij vinden hem
vervolgens in Octob. 1621 te Kampen, waar hij voor drie maanden de gemeente
der vervolgden diende, sinds her- en derwaarts zwervende en ten slotte, 1 Juli 1624,
door verraad van twee geloofsgenooten, te Amsterdam ten huize van Abr.
Antheunisz., gevangen genomen en 5 Dec. naar Loevestein gevoerd. Daar deelde
hij, met een aantal zijner ambtgenooten, het harde lot der gevangenen, ons uit
overvloed van berichten bekend, door zijnen vader, die den dienst op 't slot waarnam,
bezocht en niet (als b.v. Paulus Lindenius door den zijnen) verstooten. Van dit verblijf
op Loevestein heeft Arnold (bewaard gebleven) aanteekeningen opgesteld. Bekend
is, hoe hij 22 Dec. 1627 in het fort huwde met S u s a n n a O o s t d i j k van den
Briel, waarbij zijn vader de predicatie hield en de gevangen medebroeders en de
gouverneur met zijne officieren tegenwoordig waren. Sinds deelde zij zijn cel, en,
volgens Tollens, die, gelijk Huisinga Bakker en Betje Wolff, de gebeurtenis bezongen
heeft:
‘Wie ooit dat grijs kasteel beziet ...
Hij tree die cel met eerbied in,
Want liefde, trouw en huwelijksmin
Had eens dien kerker tot haar tempel.’

Zaterdag 19 Juli 1631 ontvluchtte Geesteranus met de andere gevangenen
Loevestein, waarop hij 1 Maart 1632 predikant werd te 's Gravenhage. Om zijne
gaven en karakter geacht, overleed hij 26 jaren later; Batelier hield de lijkrede.
H. Bary graveerde zijn portret naar de schilderij van J. Westerbaen (1647) in het
Mauritshuis.
Zie: Alb. stud. ac. L.B. kol. 105; v a n A l p h e n , N. kerk. Handb. 1907, Bijl. 155;
B r a n d t , Ref. III, 928-932; R e i t s m a e n v. V e e n , Acta III, 431, 473-476; Arch.
v. kerk. gesch. VII (1836) 111 vlg., 131 vlgg.; D u k e r , Gisb. Voetius I, 270-274;
T i d e m a n , Rem. broedersch.
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63, 306; N.G.v. K a m p e n , Karakterk., II, 1, 35 vlg.; S a x , Car. Niëllius, 198 vlgg.;
J a c . S c h e l t e m a , Mengelw. III, 198-224; E. W o l f f - B e k k e r , Mengeld. II, 253;
P. H u i s i n g a B a k k e r , Ged. I, 47; T o l l e n s , Gez. Dichtw. (uitg. 1871) 744-750;
G l a s i u s , Godg. Ned. I, 505.
Knappert

[Geesteranus, Cornelis]
GEESTERANUS (Cornelis), geb. te Assendelft 1588, overl. te Hoorn na 1648, zoon
van Jodocus (kol. 443) en oudere broeder van Arnold, bovengen., werd 28 Mei 1605
te Leiden onder het rectoraat van Arminius ingeschreven als ‘Cornelius Jodoci
Gheisteranus Assendelfius, 17 P.’ Twee jaren later is hij theoloog en komt voor op
een lijst van bursalen van het Staten-College, welk lijstje Maart 1607 moet zijn
opgemaakt. Weder drie jaren later is hij predikant te Hoogblokland in de classis
Gorinchem, waar hij langzamerhand in verdenking geraakt van arminiaansche
ketterij. Vandaar dat die van Gorinchem hem in Nov. 1617 niet in eene vacature te
hunnent wilden laten optreden, waarop zij echter terugkwamen, toen Cornelis, op
de 5 arminiaansche geschilpunten door Vogelesang, den praeses classis,
ondervraagd, omtrent zijne rechtzinnigheid voldoende contentement geven kon.
Maar in Oct. 1619 weigerde hij, met zijnen broeder Arnold, de formulieren te
onderteekenen, gelijk boven is verhaald, waarbij hij verklaarde de leer der volstrekte
verkiezing en verwerping tegen te staan, onzeker te zijn omtrent de krachtige werking
der genade en te twijfelen aan de volharding der heiligen. Classis Gorinchem,
gepresideerd door Gisb. Voetius, ontzette hem toen 11 Nov. 1619 van zijn ambt,
vonnis in 1620 ter goudsche synode goedgekeurd. Hij heeft zich toen naar Gouda
begeven en daar in 1621, ondanks de hevige vervolging, de rem. gemeente in 't
geheim bediend. Sinds betrok men hem in de groote samenzwering tegen Maurits,
want in de publicatie van 9 Febr. 1623 noemde het Hof van Holland niet slechts
Slatius en van Dijk, maar ook ‘Cornelis Gesteranus gewesene predikant tot Gorchum’
(vergissing voor Hoogblokland) en Gerard Velsius als ‘mede-beleyders ende
aendrijvers’ der conspiratie, belovende 4000 karoli aan wie hem levend in handen
der justitie leveren zou. Want Cornelis was het gevaar naar Holstein ontvloden.
Nochtans was hij onschuldig. Slatius had hem in zijn ‘Klaar vertoog’ geheel valschelijk
beschuldigd, maar herriep dit in het bekende briefje d.d. 2 Mei 1623, dat hij den
5den, den dag zijner veroordeeling, ‘sijn huisvrou al kussende uit sijn mondt in de
haere stak’. Cornelis zelf verhaalde later de toedracht der zaak in een uitvoerig
rekest aan den Hove, dat Brandt in zijn geheel opnam, dat, voor de geschiedenis
der samenzwering van belang, tevens verhaalt hoe Cornelis, onder invloed van zijn
neef Johannes Evertsz. (kol. 444) tot de gevoelens der doopsgezinden ten opzichte
van het overheidsambt en het zwaarddragen neigde. Maar zijn onschuld bleek ook
hier zonneklaar en het Hof van Holland verklaarde dan ook, bij akte van 23 Juli 1635
‘den suppliant te houden van de conspiratie onschuldig ende gepurgeert.’ Toch
bleef de laster hem nog lang te dezen volgen, in 1649 heeft Paschier de Fijne nog
noodig van die akte van 1635 melding te maken: En de beruchte prent, de
‘Hoofdeloose arminiaensche slange’ (1623) noemt in het onderschrift wel niet zijn
naam (‘een andren quant zijn naem mij onbekent’), maar heeft wel, als no. 9, zijn
portret met den naam in randschrift.
In 1623 dan den lande ontvloden, begaf zich Cornelis naar de vluchthaven der
remonstranten,
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Friedrichsstadt a.d. Eider, waar zij nog heden eene gemeente hebben. Hij was daar
althans reeds 15 Nov. 1626 en hield er een winkel, waaruit hij waren aan de stad
leverde; 24 Jan. 1627 benoemde de gemeente hem tot kerkmeester en 30 Mei 1623
‘totten ordinarissen dienst der kercke alhier’ op een traktement van 600 mrk. uit de
stadskas en na onderteekening van eenige artikelen, waarin hij o.a. gehoorzaamheid
beloofde aan de ‘kerkelicke ordonnantie van 't jaar 1591, bij die van Holland
provisionelick aengenomen’. Dat is Oldenbarnevelt's kerkorde van dat jaar, herziening
van die van 1583, die, ware zij ingevoerd, der kerk grooter vrijheid gegeven had,
dan zij nog ooit genoten had. Na acht jaren de gemeente te hebben gediend, bekroop
G. de lust het vaderland terug te zien, waarin hij immers weer vrij komen mocht, hij
verzocht 3 Aug. 1640 ontslag, maar liet zich tot blijven overreden tot 13 Mei 1647,
toen hij inderdaad ging. Hij begaf zich naar Hoorn, waar Directeuren der rem.
sociëteit, 21 Sept. 1648 zijn beroep goedkeurden en waar hij is overleden. In de
nog te schrijven geschiedenis der rem. broederschap zal hij met eere zijne plaats
innemen.
Zie: Alb. stud. L.B. kol. 79; D u k e r , Gisb. Voetius I bijl. XLII en CIV, 270-274; v a n
A l p h e n , N.K. Handb. 1907, Bijl. 125; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 431,
471 vlgg.; B r a n d t , Ref. III, 928-932; IV, 935-940, 1076 vlg.; P a s c h i e r d e
F i j n e , Een frisschen dronk enz. (Verzam. d. tractaaten, 1736, II, 549); J a c .
R e g e n b o o g , Hist. d. Rem. II, 358 vlg., 377, 381; T i d e m a n , De rem.
broederschap, 248, 321 vlgg. (volgens in mijn ex. bijgeschreven aanvullingen); L.
K n a p p e r t , Gesch. d.N.H.K. I, 66-69; G l a s i u s , Godg. Ned. I, 504 vlg.
Knappert

[Geesteranus, Hendrik Hendriksz.]
GEESTERANUS (Hendrik Hendriksz.), geb. omstreeks 1584, overl. te Haarlem
1640. Hij was hoogstwaarschijnlijk de zoon van H e n d r i k E v e r a r d i
G e e s t e r a n u s , die van 1577-1580 te Leiden theologie studeerde als pupil van
Arent Cornelisz. en de andere delftsche predikanten en wiens, door mij uitgegeven,
brieven aan zijne maecenaten voor onze kennis van het toenmalig studentenleven
van belang zijn. Zijne liefdesbetrekking met de dochter van W i n a n d u s B e e c k
bracht hem in een conflict met Caspar Coolhaas, waarom zij elkander 9 Sept. 1579
voor de academische vierschaar daagden, welke bij die gelegenheid hare eerste
zitting hield. Eerst op de rotterdamsche synode van 1581 werd het geschil bijgelegd.
Wij hebben hiervan met een enkel woord melding gemaakt, omdat gewoonlijk beide
Hendrikken met elkander verward worden. Wat nu onzen Henricus Henrici aangaat,
hij schijnt dezen, zijnen vader, vroeg verloren te hebben. Schrevelius althans verhaalt,
dat hij in zijn jeugd, door de hardheid van zijn stiefvader, de schapen hoeden moest,
maar dat zijne voogden hem, gemerkt zijn vlug verstand, hebben laten studeeren,
eerst op de latijnsche school te Haarlem, daarna ter leidsche academie. In het Album
komt zijn naam noch op Geesteranus noch op Geisteranus of Gheisteranus of hoe
ook gespeld voor, maar misschien is hij ‘H e n r i c u s H e n r i c i
N a a l d e w i c e n s i s C. al.’, kol. 34 vermeld op 't jaar 1599; en uit het archief van
Curatoren blijkt, dat hij in 1600, 1602, 1603 en 1604 ‘theses exercitii gratia’ heeft
verdedigd en 16 Juli van dat laatste jaar gepromoveerd is tot magister artium op
Philosophemata miscellanea. In 1604 volgt dan nog zijne intrede als predikant te
Assendelft in de cl. Haarlem. Dáár heeft hij, gelijk zoovelen van zijn
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geslacht, den invloed ondergaan der remonstrantsche denkbeelden en wel in die
mate, dat hij de Remonstrantie van 14 Januari 1610 als Henricus Henrici G. mede
onderteekende. Hij schijnt echter zijne gevoelens, niet alleen gelijk Cornelis en
Arnold (zie boven) verborgen te hebben gehouden, maar zelfs te hebben gewijzigd.
Want in 1612 beroept hem de haarlemsche gemeente zonder dat van eenig verzet
blijkt en in 1618 verklaart Henricus ter synode van Enkhuizen, ‘zulcke
onderteeckenynge hem leedt te sijn.’ De tijdgenooten beoordeelden de zwenking
al naar de partij waartoe zij behoorden, Trigland zegt, dat wij behooren te gelooven
dat Henricus gehandeld heeft ‘uyt conscientie’, Wttenbogaert merkt alleen rustig
op: ‘Sij en bleven niet alle, eenige gingen, alst op 't nijpen quam, terugge, sommige
uyt conscientie (so sij seyden) als haer naerder bedacht hebbende, andere hun
voegende naer den tijdt.’ Paschier is vinniger. In een brief aan Episcopius uit veel
later jaren (1639) schrijft hij over het toen te Haarlem geruchtmakend geval, dat ds.
H. Geesteranus eene dame beschuldigd had van in haren tuin met een man, die
niet haar echtgenoot was, Adam en Eva vóór den val vertoond te hebben. Bewijzen
had hij niet kunnen geven en alles ingetrokken. ‘De luyden’ schrijft Paschier, ‘lachen
met hem ende segghen, ja souden haast zinghen: wat een vent is Henderick! Hij
weet hem so gereckelick te voeghen als een gebreyde kous, so heeft hij oock weten
te doen in de Arminiaensche tijt ... hij wort bij veele voor een rechten weyffelaer
geacht.’ Zeker maakt hij den indruk van een uiterst zwak en weifelmoedig man.
Tijdens de haarlemsche controversen over de (onwettige) invoering door den
magistraat van de kerkorde van 1591, waarbij het kwam tot de keuze van een
tegenkerkeraad - twist ter synode van Enkhuizen in 1618, bovengenoemd, beslecht
- had Henricus aan die invoering medegewerkt, dus gehandeld in remonstrantschen
geest. Thans ter synode verklaart hij, dat zoo hij zich toen ergens in vergrepen had,
dat niet uit moedwil, maar ‘ofte vuyt onwetenheyt ofte vuyt onvoorsichticheyt’
geschied was. Hij wordt dan ook in zijn dienst gehandhaafd na schuldbelijdenis,
gewillig uitgesproken. Blijkbaar een man, wien het inroeien tegen een stroom zwaar
viel en die door zekere slappe toegevendheid met de meerderheid medeging. Zeker
ook meer een man voor de studeerkamer dan voor het strijdperk, waarvoor toen
wel even sterke overtuiging als zenuwen noodig waren. Hij heet een ‘diepzinnig
geleerd predikant’ en zijne verklaring van 't Hooglied is er om dat te bewijzen.
Behalve deze Verklaring van 't Hooglied Salomons (1638) schreef hij nog een
lofzang op S a m u e l A m p s i n c k 's Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in
3

Holland (1628 ) (zie I kol. 118).
Zie: Nederl. Archief v. kerkg. VIII (1911) 81-96; Bronnen t.d. gesch. d. Leidsche
univ., uitg. M o l h u y s e n l (1913) 9, 153, 463*, 469*; d e z . in L. jaarb. 1909, 59;
R e i t s m a e n v. V e e n , Acta II, 5-15; 209; I, 370; T h . S c h r e v e l i u s , Harlemias
(1750*), 390; H.Y. G r o e n e w e g e n , De remonstrantie (1910), 28; v a n A l p h e n ,
N. Kerk. Handb. 1908, bijl. 116; T r i g l a n d , Kerckel. Gesch. 536, 821-834;
W t t e n b o g a e r t , De kerckel. hist. 529, 791-798; B r a n d t , Ref. II, 919-922; v a n
V l o t e n , Paschier de Fijne, aantt. 73.
Knappert

[Geesteranus, Jodocus]
GEESTERANUS (Jodocus), overl. te Gorinchem 1631. In het leidsche album stud.
staat op 13 Sept. 1577 ingeschreven Jodocus E. Geystranus T., zonder vermelding
van geboorteplaats of -jaar.
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Uit de brieven echter van zijn broeder Henricus mogen wij opmaken, dat zij uit
Westfalen kwamen. De broeders studeerden te Leiden onder Reinecherus,
Feugueray, Snellius tot een ons niet vermeld tijdstip, zeg tot 1582. Nu komt er in
1586 een Jodocus G. als predikant te Assendelft. Is hij dezelfde als de student
Jodocus G.? Ik kan het niet aantoonen en zou ook niet kunnen zeggen, waar hij
dan de jaren vóór 1586 zou hebben doorgebracht. Maar ik vermeld hen beiden
onder één hoofd, om hen gemakkelijk terug te vinden.
Jodocus, de predikant van Assendelft, de vader van Cornelis (kol. 441) en Arnoldus
(kol. 439), ging in 1593 naar Gorinchem, in tegenstelling met zijne beide zonen
streng rechtzinnig, wat hem niet verhinderde zijnen zoon Arnold op Loevestein te
bezoeken en diens huwelijk aldaar in te zegenen. Te Gorinchem is hij herhaaldelijk
als visitator classis opgetreden, in 1607 ook als gedeputeerde op de synode van
Gelderland.
Zie: v a n A l p h e n , N. Kerk. Handb. 1908, bijl. 105, 1907, bijl. 115; R e i t s m a
e n v. V e e n , Acta III sparsim; K n u t t e l , Acta I, 469; Ned. Archief v. kerkel. gesch.
VIII (1911), 81.
Knappert

[Geesteranus, Johannes Evertsz]
GEESTERANUS (Johannes Evertsz), 8 Nov. 1586 te Alkmaar geboren, overl. 4
Oct. 1622. Zijn vader was de alkmaarsche predikant E v e r t H e n d r i k s z G. (overl.
1595), die in 1579 gehuwd was met M a r g a r e t h a v a n F o r e e s t (overl. 1612).
Andere kinderen uit dit huwelijk waren Nanning of Nannius (kol. 446), Petrus (1)
(kol. 447) en C h r i s t i n a .
Hij werd in 1609 pred. te Vreeland, na op kosten zijner geboortestad in de theologie
gestudeerd te hebben. Daar kwamen reeds Remonstranten uit Amsterdam onder
zijn gehoor, toen aldaar hun het bijeenkomen verboden was. In 1617 trekt hij als
pred. naar Alkmaar in de vacature Venator, waar in de jaren tusschen 1614 en 1619
de Remonstranten de overhand hadden. Hij helde echter meer tot het socinianisme
over en bleef dan ook altijd buiten de broederschap der Rem. staan; hij stond het
weerlooze christendom voor en de vrije profetie der Unitariers. Deze laatsten boden
hem zelfs in 1622 het rectorschap van de school te Rakow aan, waarvoor hij echter
bedankte, als reden ongelijkheid van begrippen opgevende.
Reeds 25 Mei 1618 besloot de classis pogingen te doen om attestatiën te bekomen
van de gruwelijke leer, welke men verstond, dat hij in de parochiekerk verkondigde
en bij de particuliere synode van Noord-Holland, 9 Oct. e.v. 1618 te Enkhuizen
bijeen, waren eveneens bezwaren tegen zijn leer ingekomen: dat de overheid het
zwaard niet mocht voeren, dat de mensch van nature goed en God niet
alomtegenwoordig was, en dat de mensch op aarde volmaakt kon worden (Acta
der prov. en part. synoden, uitgeg. door R e i t s m a e n v a n V e e n , II, 17). In
1619, tegelijk met de generale synode, was er te Alkmaar een classicale vergadering
in de sacristie der Groote kerk bijeen; 11 en 12 Mrt. worden de broeders Joh. en
Pieter G. ter verantwoording geroepen ten overstaan van politieke gedeputeerden.
Terwijl deze zaak hangende was, ontstaan er onder het remonstrantsche volk eenige
relletjes, men dringt de kerkekamer binnen, een en ander wordt vernield en de
vergadering op de vlucht gedreven. Dit alles maakte het geval voor de broeders te
erger, hoewel zij hun onschuld aan het opstootje konden aantoonen. Over sommige
geloofspunten ondervraagd
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(de verlangde hulp van twee ouderlingen werd geweigerd), erkent Geesteranus
Christus als Gods zoon, maar niet van eeuwigheid, hiermede ook de Drie-eenheid
loochenende. De H. Geest is eeuwig, maar geen goddelijk persoon. Op het punt
der weerloosheid erkende hij het met de Doopsgezinden eens te zijn. In 1614 of 15
had hij hierover reeds een twistgesprek met Conr. Vorstius in het bijzijn van andere
predikanten gehad.
Zijn vonnis was weldra geveld. 16 Mrt. dient hij, maar te vergeefs, nog een
schriftelijk vertoog in. 19 Mrt. wordt hij ontzet uit den dienst, evenals ook zijn broeder.
Zijn confessie wordt opgezonden naar Dordrecht maar daar in de 138e zitting der
synode als verfoeilijk socinianisme veroordeeld. Breeder heeft hij zelf alles verklaard
in zijn Examen ... tot Alcmaer gehouden in de sacristye van de Groote Kerk ... 11e
en 12e Martij, door hem zelf eerst uitgegeven, en later nogmaals in 40. herdrukt in
1665 achter: Predicatie over 't ontzet van Alckmaer door J. G e i s t e r a n u m .
Hij verklaarde echter zich niet aan die uitspraak te kunnen onderwerpen, maar
voor de vroedschap geroepen, beloofde hij zich van het prediken in de beide kerken,
maar niet op andere plaatsen te zullen onthouden. De Staten van Holland
bekrachtigden den 19en het besluit, bevalen hem zich naar 's Gravenzande te
begeven en zich daar ‘in stilheit op te houden’. Op weg daarheen veranderen ze
van plan, uit vrees naar Engeland ontvoerd te worden, waar erger stond te wachten.
Pieter trekt rechtstreeks naar Norden, Joh. blijft echter in het vaderland rondzwerven
en stelt intusschen weer een vertoog aan de Heeren Staten op. Korten tijd vertoefde
hij te Warmond, waar hij zeer bevriend raakte met de van der Kodde's. Als eenvoudig
wever, zijn werkplaats op een zolder, verdiende hij voor zijn vrouw, A n n a G e r r i t s ,
en hun eenig zoontje den kost. Hij voelde zich met de Collegianten verwant en was
de eerste die door onderdompeling den doop onderging, een gebruik dat door zijn
voorgaan en invloed in den kring der v.d. Kodde's ingang vond. Weldra is echter
zijn rust uit; hij is nu eens te Amsterdam, daar voortdurend opgejaagd, dan weer in
zijn oude gemeente Alkmaar, waar hij, daartoe aangezocht van zijn vrienden, weigert
te preeken, wèl wil ‘profeteeren’, of te Haarlem, waar hij in den nacht op zijn
reiswagen ternauwernood aan de vervolgers ontkomt. In datzelfde jaar is hij ook te
Leeuwarden, om zijn vrouw af te wachten, waar hij eveneens de profetie schijnt in
zwang gebracht te hebben en te Delfzijl, vanwaar hij 29 Juni zijn bekenden brief
aan Jan Jacobsz. van der Kodde richtte (v a n S l e e , Rijnsb. Collegianten, Bijlage
I), die zulk een levendig beeld geeft van het lijden en de ellende der vervolgde
Remonstranten en waarin wij hem in vertrouwelijke betrekking zien met vele
rijnsburgsche Collegianten. Dan trekt hij naar Norden, om daar door handenarbeid
in zijn onderhoud te voorzien. Hij vond er zijn broeder P. en Camphuysen. Dezen
laatsten kende hij reeds van vroeger. In een brief van Joh. G. aan zijn schoonmoeder,
K r i j n t j e J a n s te Noordwijk (van 30 Juni 1620), tijdens zijn omzwerving maakte
hij melding van Camphuysen als van iemand aan wiens oordeel hij veel hechtte.
Thans, beiden in ballingschap, wordt de vriendschap inniger: als David en Jonathan
gingen ze om. In zijn Theologische werken (uitg. 1699, 645) noemt Camph. hem,
‘een Phenix van geleertheydt ende godtvruchtigheydt’. Beiden stonden zij het
profeteeren voor en stichtten elkander op de wijze der Collegianten. Als in 1622 de
pest
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uitbreekt, kent hun opoffering geen grenzen. 4 Oct. van dat jaar viel G. zelf als
slachtoffer van zijn toewijding. Over zijn laatste uren schreef Pieter G. aan hun
moeder: ‘Ik en Camphuysen bij zijn bed staande riep hij: altijd vermaane dewijl dat
de Heere naakt’, en: ‘L. moeder, gij hebt een soon en wij een broeder den Heere
opgeofferd, die niet veragt is geweest, anders als van sulke, die hem niet gekent
hebben, maar die van degeenen, die hem te regt gekend hebben, nooit ten vollen
heeft kunnen geprezen worden’ (R a d e m a k e r , Did. Camphuysen, 101). 16 Oct.
werd hij, ver van zijn vaderland, begraven. Camph. schreef voor de weduwe een
troostlied Vreugde en Rouw (Stichtelijke Rymen, Amst. 1680, 98). Zij zelf, die haar
kruis zoo moedig gedragen had, gelijk Camph. eenmaal van haar getuigde, stierf
eenigen tijd later, bij de bevalling van een meisje, 2 Nov. 1622, spoedig gevolgd
door haar zoontje E v e r t , en haar zuster M. G e r r i t s .
In druk verscheen van Geesteranus: Consensus Pauli et Jacobi sive de
justificatione ex fide et operibus, brevis tractatio in duas partes divisa Ao. 1620, en
Beginsel-boek van de eere Gods, stichtinge en saligheyt ... mitsg. een kort vertoog
van de vreemdelingschap der geloovigen op aarde ... Gedr. 1682. Zijn:
Waerschouwinghe voor de verdruckte Gemeynte over 't stellen van een confessie,
Begrepen in ... eenighe Brieven aen een particulier (tweemaal in 1620 gedr.),
waarschijnlijk anoniem uitgegeven, is lang aan Camphuysen toegeschreven. Ook
zijn Idolelenchus, door Camph. op rijm vertaald als Teghen 't Gheestigh Dom der
schilderkonst ofte anders Idolelenchus, waarbij hij een gedicht ‘Aan J.G. over zijn
Idolelenchus of Beelden-straf’ maakte, werd aan Camph. toegeschreven. Het
verscheen achter diens Theologische Wercken en in sommige uitgaven zijner
Stichtelijke Rymen. In dezen laatsten bundel komen meerdere liederen van
Geesteranus voor: Maylied (ed. 1727, 644), Zang-dicht (706), Gebed tot Jesus
Christus (711), en Gelykenis van Gods woord met het Mostartzaad (712).
De Catalogus der handschriften op de bibliotheek der Remonstr.-Gereform.
gemeente te Rotterdam (Amst. 1869) noemt nog: no. 421 Consideratien op de 7
eerste veersen van Rom. XIII, 110 blz.; een brief van 4 Nov. 1616 uit Vreeland aan
Rem Egb. Bisschop (no. 1175), den bovengen. van 29 Jun. 1620 (no. 1176) en no.
672, afschriften van 5 brieven van 30 Apr. 1620 tot 23 Oct. 1621, uit Norden, aan
zijn bloedverwanten in Holland.
Behalve de mededeelingen van den alkmaarschen archivaris, den Heer C.W.
Bruinvis, is hiervoor gebruikt: G. B r a n d t , Historie der Reformatie, III (Rott. 1704)
357 e.v.; Historie der Rijnsburgsche Vergadering (Rott. 1775) 41 e.v.; G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland, i.v.; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Remonstrantsche
Geschriften (Amst. 1863), 156; B r u i n v i s , Verdrukking en volharding der
Remonstranten te Alkmaar (Alkm. 1894) 3, 5, 10, 12, J.C. v a n S l e e , De
Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895) pass.; L.A. R a d e m a k e r , Didericus
Camphuysen (ac. proefschrift, Utr. 1898) pass.
Ruys

[Geesteranus, Nannius]
GEESTERANUS (Nannius), broeder waarschijnlijk van Johannes Evertsz. (kol. 444)
en Petrus (1) (kol. 447), kwam in 1606 als proponent te Moordrecht en vertrok
vandaar naar den Briel in 1617. Reeds het jaar daarop wordt hij ter delftsche synode
genoemd als een predikant ‘tegen wien de E. magistraat van den Briel wat hadde
te proponeren’, maar zonder dat er toen nog tegen hem is opgetreden. In 1619
echter verschijnt hij voor
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de synode in Leiden en verklaart tegen Confessie en Catechismus geene zwarigheid
te hebben, maar de Canones niet te kunnen onderschrijven. Het bleek toen, dat hij
reeds lang zou zijn afgezet, als door zijne ‘seltsame predicatiën’ de goede
ingezetenen van den Briel in verbazing brengende, indien hij niet de eenige dienaar
ter plaatse geweest ware, zijnde Burchvliet afgezet en Rijckeweert geciteerd te
Dordrecht. Thans echter werd ook hij van zijn ambt ontheven, waarbij hij weigerde
de akte van stilstand te teekenen, zeggende dat het zwaar viel zijn pond te begraven.
Hij verzocht nog, dat uit zijn vonnis zouden geschrapt worden de woorden, dat hij,
bij wederkeer, ook in andere leerstukken dan de vijf punten der kerk voldoening zou
moeten geven. Want dit laadde ook nog de verdenking van andere ketterijen op
hem. Echter werd hem dit verzoek geweigerd. Later heeft hij echter voor
Gecommitteerde Raden alsnog de akte van stilstand geteekend. Hij is toen naar
Delft gegaan en heeft daar een huis gehuurd, om een winkel te gaan houden, maar
dit verbood hem de overheid, ‘dies moest hij sich op een dorp ter nederslaen’. Sinds
verliezen wij hem uit het oog.
Zie: B r a n d t , Ref., III 343, 862 vlg. 914; IV 62 vlg.; R e i t s m a e n v. V e e n ,
Acta, III 309, 343 vlg.
Knappert

[Geesteranus, Petrus (1)]
GEESTERANUS (Petrus) (1), broeder van Johannes Evertsz. G. (kol. 444). Hij
kwam 31 Mei 1611 naar Leiden en werd in 1616 predikant te Egmond aan Zee,
toen nog vereenigd met Egmond a.d. Hoef. Reeds als student was hij door 't
verdedigen van zekere stellingen op 7 Mei 1616 onder de verdenking gekomen van
socinianisme; hier te Egmond werd hij ijverig remonstrantsch en verscheen, met
Joh. Dibbets ter synode van Enkhuizen, 2 Nov. 1618, als gedeputeerden van classis
Alkmaar, om de ‘zwaricheden na den regel van Gods h. woort te helpen beslichten’,
met behoud van de ‘christelijcke vryheyt’, waaronder Petrus zeide te verstaan
gebondenheid aan de Schrift. Gevraagd, dat zij zouden verklaren tegen de leer der
kerk, buiten de vijf artikelen, niets te hebben, hielden zij de vergadering op met
‘dubbelsinnicheden, verdraeyyngen van redenen, capteryngen van woorden,
ludificatiën ende propoosten buyten de materie.’ Ook over zijn socinianisme wilde
Petrus zich niet uitlaten - waarop de vergadering hem aanzeide te vertrekken. Zoo
min hier als ergens was er tusschen partijen overeenstemming mogelijk. Met zijn
broeder Johannes betrokken in de alkmaarder beroerten, werd hij met dezen afgezet,
Maart 1619. De Staten gelastten hem zich naar 's Gravezande te begeven en dáár
nader orde af te wachten, maar, bevreesd dat zij dáár zouden worden opgelicht en
naar Engeland gevoerd, om ‘in een pekton gezet te worden’ (unitariërs werden daar
verbrand) weken zij uit. Johannes gaf in een breed vertoog daarvan uit beider naam
den Staten kennis. Petrus ging naar Norden. In de 130e zitting der Synode is zijne
leer sociniaansch genoemd: zeker is, dat hij met de remonstranten niet meer in
betrekking stond. Want dezen hebben het antitrinitarisme altijd verworpen. Petrus
heeft te Norden eene fransche school gehouden, daarna eene mouterij gehad en
de vriendelijke behandeling, van de inwoners ondervonden, heeft ook hij door zijne
toewijding aan hunne pestzieken ruimschoots vergolden. Hij stond in 1622 bij het
sterfbed van zijn broeder Johannes en schrijft daarover, 15 Oct., aan zijne moeder,
Grietje van Foreest te Alkmaar, in welken brief hij ook met droefheid over
Camphuysen's vertrek
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spreekt. Toch is ook hij niet in den vreemde gestorven. Er is een brief van zijne hand
d.d. Alkmaar 11 Juni 1650 aan zijn nichtje Grietje Jansdr. Geesteranus te Noordwijk,
vol sympathie voor de Rijnsburgers. Hij is na dat jaar, ongehuwd, gestorven, een
van de vele merkwaardige leden van dat merkwaardig geslacht, dat eene monografie
verdiende.
Hij schreef: Inleydinge tot het christelijck lijden (Haarl. 1644).
Zie: v a n S l e e , Rijnsb. colleg. 203; R a d e m a k e r , Did. Camphuysen, 88, 91,
101 vlg.; B r a n d t , Ref., II 391 vlg. 924 vlg.; III 371-388, 565; R e i t s m a e n v.
V e e n , Acta, II 42-45; S a n d i i , Bibl. Antitr. 114.
Knappert

[Geesteranus, Petrus (2)]
GEESTERANUS (Petrus) (2), geneesheer te Leiden, zou volgens eene aanteekening
te Alkmaar geb. zijn; wellicht was hij een zoon van den in Maart 1650 aldaar
overleden doctor P e t r u s N a n n i u s G., die 29 Jan. 1645 ondertrouwde met
M a r i a , dochter van P i e t e r d e N e y n , steenhouwer te Leiden. Als inboorling
dezer stad werd hij daar 22 Juni 1656 op 13-jarigen leeftijd als student ingeschreven,
en nogmaals als med. doctor 5 Febr. 1664. In dat jaar trad hij op als een der voogden
van Nanning G., in Januari 1660 geboren zoon van zijn in 1663 te Alkmaar overleden
broeder J o h a n n e s , die mede med. doctor was geweest. Na zijn overlijden werd
aan genoemden neef door zijne executeurs-testamentair opgedragen een werkje
Over de christelijke standvastigheid zoo in voor- als tegenspoed, gedrukt te Leiden
in 1679. Zij prijzen in de opdracht van dit, ook van een latijnsch dankvers van J.
Vollenhoven voorzien boekje, Petrus wegens zijne gelukkige praktijk, vele geschriften
over genees- en heelkunde, gehouden collegiën voor leerlingen, en kunde in
goddelijke zaken.
Bruinvis

[Geist, Philippus Hendrik]
GEIST (Philippus Hendrik), leeraar bij het gymnasiaal- en middelb. onderwijs te
Kampen, geb. 27 Febr. 1836 te Deventer en overl. 7 Sept. 1872 te Antwerpen. Hij
was in genoemde betrekking werkzaam sedert 1864. Een aantal schoolboeken voor
aardrijksk., algebra, meet- en rekenkunde zagen van zijne hand het licht, waarvan
wij alleen noemen zijn Leerboek der Wiskundige Aardrijkskunde (1867; 3de druk
door Dr. H. v a n d e S t a d t , 1883). Ook was hij redacteur van een Tijdschrift voor
de wiskunde (1858-60) en van Tijdschr. voor de Stelkunde (1860-62).
Zuidema

[Geldorp, Henricus]
GELDORP (Henricus), zoon van G o s u i n u s G. (overl. 11 Aug. 1627 te Amst.) en
kleinzoon van den vermaarden Henricus Geldorpius, die volgt. Hij werd 1 Dec. 1600
te Sneek geboren, waar zijn vader predikant, zijn grootvader rector was geweest.
Als proponent ging hij in 1625 naar Oostzaan; in hetzelfde jaar naar Leeuwarden,
2 Jan. 1628 werd hij te Amsterdam beroepen en er 9 Oct. bevestigd als predikant.
Hij overleed er 6 Oct. 1652 en werd in de Nieuwe kerk begraven. Zijn vrouw heette
N e e l t j e P o o l en werd na zijn dood, in 1655, diakones te Amsterdam. Hij gaf
een psalmberijming (De Psalmen, in rijm en dicht gestelt om gezongen te worden
op veertich der gewoonlikke wyzen, Amst. 1644, 8o.) uit, die merkwaardig is, omdat
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hij alle zangwijzen van Datheen tot 40 terugbracht en alle psalmen op die 40 wijzen
berijmde, daar de meeste door de moeilijke wijzen ongezongen bleven. Men vindt
van zijn hand vele bijschriften bij afbeeldingen van ambtgenooten.
M u l l e r 's portretcatalogus vermeldt vier portretten van hem, waarbij nog te
voegen is een gravure door Harmen de Mayer, die haast
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alle amsterdamsche predikanten van omstr. 1650 in plaat bracht.
Zie: J.H. d e M u i n c k K e i z e r , Henricus Geldorpius (Ac. Proefschr. Gron.
1893) 120; H. C r o e s e G s z ., Kerkelyk Register der predikanten die de Geref.
nederd. gemeente te Amst. bedient hebben (Amst. z.j.), 53.
Ruys

[Geldorpius, Henricus]
GELDORPIUS (Henricus), geb. in 1522 of 1523 in het brabantsche dorp Geldrop,
destijds meest Geldorp geheeten (vandaar zijn naam), gest. in den zomer van 1585
te Ruhrort, verloor reeds vroeg zijn ouders. Op dertienjarigen leeftijd ging hij naar
Deventer ‘ad capiendum ingenii.’ Na een lastig proces met zijn stiefmoeder te hebben
gewonnen, begaf hij zich twee jaren daarna naar Zwolle, waar hij in het voorjaar
van 1538 zijn studiën begon. Te Deventer had hij onder leiding van Meppius,
Longolius en andere Humanisten gewerkt en hun denkbeelden dankbaar aanvaard;
te Zwolle, waar met Sauromata de oude scholastiek was hersteld, had Geldorpius
veel te lijden van de vijandschap van Grualdus, den prior van het
Predikheerenklooster, en zijn monniken. Van Zwolle ging hij kort na Paschen 1541
naar Leuven, destijds het bolwerk van het oude geloof; het zal meer uit traditie dan
uit sympathie zijn geweest, dat hij daar ging studeeren. Aan het collegium trilingue
legde hij zich vooral toe op de studie van het Grieksch; aan het paedagogium
Castrense had men weldra goede verwachting van hem. Maar hoe meer zijn
humanistische denkbeelden hier bekend werden, hoe moeilijker werd zijn verhouding
met zijn leermeesters en met de geestelijkheid; ten slotte werd een vervolging
wegens ketterij tegen hem ingesteld, die hem in het begin van 1545 haastig Leuven
deed verlaten. Over Antwerpen reisde hij naar Groningen, waar hij in April van dat
jaar aankwam. Behalve volkomen vrijheid van denken vond Geldorpius hier
geestverwanten, die hem met sympathie begroetten en bescherming verleenden,
zoo Praedinius, Hieronymus Frederici, de Ewsums. Zijn verblijf te Groningen was
dan ook van grooten invloed op de vorming en ontwikkeling van zijn geest; ook hier
wenschte men hervorming der kerk in de kerk en keurde men tegelijk de misbruiken
in het kerkelijk leven en de kettervervolging af; maar tot aansluiting bij Luther en
zijn reformatie was men ongeneigd. Ook door den invloed van zijn groningsche
vrienden werd aan Geldorpius het rectoraat der school te Sneek aangeboden, welk
ambt hij 1 Mei 1546 aanvaardde. Hij voldeed hier zeer goed, zoodat hem dan ook
na weinige jaren het rectoraat te Leeuwarden werd aangeboden. Wanneer hij Sneek
heeft verlaten, is niet bekend; maar zeker is, dat hij niet later dan in het voorjaar
van 1550 te Leeuwarden in functie is getreden. Hier had hij evenwel de vijandschap
te verduren van Hippolytus Persijn, president van het Hof van Friesland, die hem
zelfs noodzaakte zijn ontslag te nemen. Gelukkig werd hij 7 Juni 1555 benoemd tot
rector te Delft; in het contract van dien datum noemt hij zich ook C a s t r i t i u s ,
welke naam hij ook later bleef gebruiken. Ook te Delft heeft hij niet lang in vrede
geleefd; door den pastoor aldaar werd hij van ketterij beschuldigd, vluchtte, hoewel
zwaar ziek, in den nacht naar den Haag; deze vlucht moet worden gesteld tegen
Paschen 1558. Na van zijn ziekte in den Haag te zijn hersteld, vluchtte hij naar
Keulen waar hij zich Paschen 1559 bevond; hij was toen wegens ketterij uit Holland
gebannen. Spoedig vond hij weer een hem waardig ambt; in Mei 1559 werd hij
rector der nieuwe school te Duis-
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burg; 18 October d.a.v. werd zij geopend met een rede van den nieuwen rector.
Door hem kwam zij ook in korten tijd tot bloei. Maar ook hier kreeg Geldorpius, die
blijkbaar geen gemakkelijk man was, moeilijkheden met zijn praeceptor Molanus
en diens schoonvader, den beroemden Mercator, zoodat hij in den herfst van 1561
zijn ontslag verkreeg; zijn opvolger werd de genoemde Molanus. Na zijn aftreden
heeft Geldorpius te Duisburg een bijzondere school opgericht; het blijkt, dat terugkeer
naar de Nederlanden hem zoo goed als onmogelijk was, hoewel Hopperus, die een
oom van zijn vrouw was, moeite daarvoor deed. Maar Geldorpius kwam hoe langer
hoe meer in den reuk van ketterij; ook maakte hij bezwaar aan Hopperus een
verklaring van instemming met de gronden van het katholieke geloof te geven. Toch
zond hij in 1563 een smeekschrift aan den Koninklijken Raad om hem den terugkeer
naar zijn vaderland toe te staan; het werd evenwel afgewezen. Dat was voor hem
des te onaangenamer, omdat hem zoowel te Staveren als te Kampen het rectoraat
was aangeboden; het laatste ambt had hij gaarne aanvaard. Zoo bleef hij, blijkbaar
in bekrompen omstandigheden, te Duisburg wonen en werken. Daar was hij nog in
1573; in 1578 vond Emmius hem te Homberg, waarheen hij ook zijn school had
overgebracht. In 1582 werd hem het professoraat in de wijsbegeerte te Leiden
aangeboden; het werd evenwel door hem afgeslagen. Het volgende jaar woonde
hij te Ruhrort; daar is hij in den zomer van 1585 gestorven. Hij was in 1553 of 1554
te Sneek gehuwd met A e l c k e O e n e d o c h t e r , de dochter van den burgemeester
O e n e S i c k e s z . en een nicht van Hopperus. Bij haar had hij vier kinderen, twee
zoons en twee dochters; van de eerste was O n i a s sedert 9 Januari 1598 secretaris
van Harlingen en G o s u i n u s predikant te Sneek, sedert 1612 te Amsterdam, waar
hij 11 Augustus 1627 stierf. Henricus Geldorpius werd door zijn vrouw overleefd; zij
genoot een pensioen van ƒ 300 van de Staten van Holland.
Geldorpius heeft veel geschreven. In 1556 gaf hij te Antwerpen in het licht Institutio
rei litterariae in schola Delfensi; una cum legibus scholasticis, dat, naar het schijnt,
verloren is gegaan. Van zijn pamfletten, voor een deel ook anoniem geschreven,
kennen wij stellig niet alle. Slechts in uittreksel kennen wij De votis hominum seu
spe (Keulen 1560), een groot latijnsch gedicht, dat de nederlaag van Varus
behandelde; in het geheel niet bekend is zijn Nomothesia (1561), dat over
schoolzaken moet hebben gehandeld. Alleen in handschrift overgeleverd is zijn
Dialogus Epithalamicus, een schotschrift op het huwelijk van Mercator's dochter
Catharina (coll. Gabbema, Leeuwarden). Opmerkelijk is ook zijn vertaling van V i v e s '
De subventione pauperum, die onder den titel Van den armen toe onderholden, des
hoochgheleerden Johannis Ludovici Vives twee boecken, Allen policien nut om
lesen. Wt den latijn in duyths ghestelt, deur Henricum Geldorpium. Thantwerpen,
Op de Camerpoortbrugghe in den gulden Enghel, bij Willem Silvius (1566, 80. Sted.
Bibl. Leeuwarden). Tusschen 1568 en 1572 diende hij den prins van Oranje met
zijn pen; door Wesembeke stond hij tot den prins in betrekking. Zoo kan Geldorpius
worden aangewezen als de auteur van het bekende pamflet Belgicae liberandae
ab Hispanis hypodeixis, Ad P.P.D. Guilielmum Nassavium, principem Aurantium.
Anno MDLXXI. April. XVII exhibita. ac. Nunc demum in lucem edita; 1574 Mense
Octob. C. Pamflet Knuttel no. 189, 190). In
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1583 zond hij aan Reidanus, met wien hij bevriend was, een pamflet toe De coelibatu
papali, dat echter niet gedrukt schijnt.
Aan Geldorpius worden bovendien toegeschreven twee pamfletten van groote
o

vermaardheid: 1 . Totius Belgicae urbium, abbatiarum, collegiorum divisio, ad
opprimendum per novos episcopos Evangelium, Romae sub Paulo IIII. Pon. M.
Anno 1558 definita, authore Francisco Sonnio Theologo Lovaniensi ... Anno M.D.LXX.
o

80. (Univ. Bibl. Groningen en Utrecht). 2 . Clariss. Theologi D. Ruardi Tappart
Enchusani, haereticae pravitatis primarii et generalis inquisitoris, cancellarii
celeberrimae Academiae Lovaniensis, pridem inconsolabili suorum luctu vita functi,
Apotheosis, waarvan de auteur zich Gratianus Verus, theologiae baccalaureus
noemt. De oudste latijnsche druk is van 1559 (niet 1558; Univ. Bibl. Utrecht); de
tweede is gedrukt te Bazel in 1567 (Univ. Bibl. Leiden), de derde te Franeker in
1615 (bij prof. Hensen; vgl. Kath. 1897, 46), de vierde aldaar in 1643 (Pamfl. Knuttel
no. 116), de vijfde aldaar in 1656 (Univ. Bibl. Leiden), de zesde in Bibl. Ref. Neerl.
I ('s Grav. 1903) 565 vlg. Van de nederlandsche vertalingen is de eerste druk
gedagteekend 12 Mei 1571; zij heeft den titel De Hemelvaert des eersten ende
oversten der Christenen in Nederlandt vervolghers, Ruarts Tappaerts van Enchuysen,
Doctoor ende Deken tot Loven. Wt den Latijn in Duytsch overgheset, alsoo het int
Jaer 1558, na zijn doot eerst gheprent is metten naem Apotheosis .... Anno 1572
(Pamfl. Knuttel no. 114). De tweede druk is uitgegeven te Delft in 1600 (Pamfl.
Knuttel no. 115; bibl. Doopsg. gem. Amst.), de derde te Amsterdam in 1622 (bibl.
van prof. Acquoy).
De zaak van het auteurschap staat aldus. In een brief aan den brusselschen
advocaat Lothius van 1563 ontkent Geldorpius zoo stellig mogelijk pamfletten tegen
Sonnius en Tapper te hebben geschreven; daarbij moot evenwel niet worden
vergeten, dat hij door bemiddeling van Lothius opheffing van zijn banvonnis
nastreefde en dat juist deze brief bewijst, dat men hem voor den schrijver hield. Ook
de nederlandsche vertaling der Apotheosis van 1572 noemt den naam van
Geldorpius, dus nog tijdens zijn leven. Gabbema had van een kleinzoon dikwijls
gehoord, dat zijn grootvader Geldorpius zoowel de schrijver van de Divisio als van
de Apotheosis was. Dezelfde traditie heeft Valerius Andreas. Waar dus de traditie
even beslist is als de ontkenning van den auteur, zal het zaak zijn voorloopig in de
onzekerheid te berusten.
De Apotheosis was een der bekendste en meest gelezen pamfletten. De inquisiteur
Tapper wordt erin voorgesteld als pleitende voor de hemelpoort om te worden
toegelaten; in dat pleidooi wordt hij bijgestaan door een genius; Petrus, de
sleutelbewaarder des hemels, verzet zich tegen de toelating van den inquisiteur,
die ten slotte door den cerberus en helsche geesten ter helle wordt gevoerd. In het
pamflet komt zoo de geheele levensloop van Tapper ter sprake, natuurlijk met de
meest verfijnde en dikwijls ook grove hatelijkheden.
Zie: B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Studiën en schetsen, I, 35 vlg.; F r u i n ,
Verspreide Geschriften, I, 247 vlg., 257 vlg., 260; II, 171, 174; VII, 90, 122 vlg., 126;
VIII, 298 vlg., 301; d e M u i n c k K e i z e r , Henricus Geldorpius (Gron. 1893);
B l o k , De schrijver der Apotheosis Ruardi, in Nijhoff's Bijdr., Vierde Reeks, II, 350
vlg.; Bibl. Ref. Neerl. I, 565 vlg.; M o l h u y s e n , Bronnen Gesch. Leidsche Univ. I,
27, 114*.
Brugmans
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[Genabeth, Petrus van]
GENABETH (Petrus v a n ), letterkundige, geb. te Amsterdam uit het huwelijk van
P e t r u s v.G., zeeofficier, en D i d e r i c a d e W i t t (hij werd gedoopt 10 Febr.
1793 in de Roomsch-kath. kerk op het Begijnenhof te A'dam) en overl. 19 Sept.
1852 ald. Opgeleid voor het onderwijs, behaalde hij hierbij achtereenvolgens den
4den, 3den en 2den rang, was eerst aan meer dan eene school in A'dam werkzaam,
doch werd in 1817 tot leeraar in de nederl. taal aan het Athenaeum te Doornik
benoemd en twee jaar later aan dat te Brugge. In 1830 door den belgischen opstand
verdreven, begaf hij zich met vrouw en kinderen (hij was te Amsterdam gehuwd met
E.L.C.E. S c h a b r a c q , een onderwijzeres van israëlietische afkomst, met wie hij
daar een school gehouden had) eerst naar Sluis, toen naar Middelburg, eindelijk
naar Amsterdam, waar hij door de regeering van koning Willem I met een jaargeld
begiftigd werd en waar zijn vrouw wederom een school oprichtte, terwijl de
kunstschilder J.W. Pieneman hem in 1843 de betrekking van klerk en opzichter bij
de tentoonstellingen van ‘Arti et Amicitiae’ bezorgde. Van Genabeth was sedert
1820 lid van het Genootschap van Vaderlandsche taal en letteren te Brugge en
sedert 1830 lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden; in eerstgenoemde stad
was hij tevens secretaris van het daar pas opgerichte departement der Maatsch.
tot Nut v. 't Alg. Behalve opstellen in de Avondbode en andere periodieken, schreef
hij: Redevoering over het noodzakelijke van de aankweeking der volkstaal en de
genoegens daarmede verbonden (1820); Redevoering over het ongegronde der
vooroordeelen tegen de Nederduitsche taal (1821); Beginselen der Nederduitsche
taal (1821); De godspraak der 16de eeuw. Een tooneelvoorstelling (1823); Zedeen letterkundige lessen, of Bloemlezing uit prozaschrijvers en dichters, ten dienste
van athenaeën, gymnasiën, enz. (1828; bij herhaling herdrukt); Veertien jaren in
België en vlugt uit Brugge (1831); De vermoedelijke gevolgen van den
tegenwoordigen toestand van het koningrijk der Nederlanden (1836) en Eenige
woorden aan alle voorstanders onzer moedertaal, bijzonder aan de leden van het
in 1850 te Amsterdam gehouden tweede Nederl. Letterkundig congres, met een
snuifje uit den ouden Belgischen doos (1851).
Zie: Levensber. Letterk. 1853, 10.
Zuidema

[Gendt, Adolf Leonard van]
GENDT (Adolf Leonard v a n ), geb. te Alkmaar 18 April 1835, overl. te Amsterdam
28 April 1901, zoon van Johan Godart v.G., ingenieur van den waterstaat, en
Henrietta Margaretha Tierens (I kol. 919). Hij ontving zijne eerste opleiding voor het
bouwvak, aangezien zijn vader die aan de delftsche academie voor zijne zonen niet
gewenscht achtte, aan de Kon. Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam,
kwam in 1853 als opzichter bij den door zijn vader uitgevoerden bouw der cellulaire
gevangenis te Utrecht, in de volgende jaren onder de leiding van Roosmalen te
Zwolle en Immink te Zaandam (toenmaals een accessit verwervende voor een
ontwerp van het Paleis voor Volksvlijt), in 1857 te Rotterdam bij de uitvoering van
het waterproject, werd in 1861 ingenieur bij den aanleg van den staatsspoorweg,
eerst te Alkmaar vervolgens te Amsterdam, en vestigde zich in 1874 in
laatstgenoemde stad als architect. In den eersten tijd bouwde hij vele villa's in
Gooiland, daarna eene reeks van gebouwen, o.a. de etablissementen van den Kon.
West-Indischen Maildienst, de Kon. Stoombootmaatschappij, de Amsterdamsche
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Amsterdam, de boek- en kunstdrukkerij v.h. Roeloffzen, Hubner en v. Santen, de
lithografische inrichting van gebr. v. Leer, en den Koffiehandel, het restaurant Riche,
het café Willemsen, de Hollandsche Manège, het verkooplokaal Frascati, de
industrieschool voor de vrouwelijke jeugd, het Evang.-luthersch Weeshuis, de
winkelgalerijen bij het Paleis voor Volksvlijt en aan de Raadhuisstraat en woonhuizen
voor de Maatschappij ‘de IJsbreker’, met dr. Cuypers het Centraalstation, met gebr.
Springer den Stadsschouwburg, met Klinkhamer de groote graansilo aan het IJ;
eindelijk herbouwde hij de Twentsche Bank, de Nederl. Handelmaatschappij, de
Kasvereeniging, de magazijnen van Peck & Co. en herhaaldelijk de groote fabriek
op Oostenburg.
Hij huwde 22 Jan. 1864 met E l i s a b e t h F r e d e r i c a v a n E l t e n , overl. 3
Maart 1901, zuster van den schilder Kruseman v. Elten (kol. 347). Zijne 2 zonen
hebben zijne zaken voortgezet.
Zie: Bouwkundig Weekblad 1901; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar,
1905, 16.
Bruinvis

[Genius, Isaacus]
GENIUS (Isaacus), C a e n i u s , G e r n i u s , G h e e n s , geb. te Londen, toen zijn
ouders om de religie van Antwerpen uit daarheen de wijk hadden genomen, gest.
1644 te Asch bij Buren. 3 Juli 1588 liet hij zich te Heidelberg inschrijven als student.
4 Juli 1594 werd hij - na goede getuigschriften van jonkheer Frederik, ‘hausman’
van Namedy bij Andernach en ambtman van Boxberg (is hij misschien een tijdlang
mentor van diens zoons geweest?) en van Jacobus Kimedoncius te hebben
overgelegd - tot predikant aangenomen van de duitsche gemeente te Keulen.
Omstreeks midden 1600 verwisselde hij die standplaats voor eene bij de
nederduitsche vluchtelingenkerk van Frankfort aan den Main. 15 Juni 1610 werd
hij predikant in het paltzische dorp Oppenheim. Toen omstreeks 1625 de gemeente
daar te niet ging, diende hij eerst twee jaar de nederduitsche en fransche gemeente
te Keulen, daarna een jaar de fransche te Aken. Vandaar in 1628 de wijk moetende
nemen, werd hij door de particuliere synode van Zuid-Holland met zoo goed gevolg
den kerken voor een beroep aanbevolen, dat we hem het volgende jaar reeds te
Asch vinden, waar hij toen tot zijn dood gebleven is. Eenige moeite veroorzaakte
tijdens het eind van zijn leven zijn verhouding tot de kerk van Edichem.
Niettegenstaande hij daarheen niet beroepen was, nam hij er toch den dienst waar,
en woonde er zelfs in de pastorie. Nadat de Classis herhaaldelijk vergeefs had
gepoogd deze zaak in 't reine te brengen, werd in 1639 daartoe de hulp der Synode
ingeroepen; het resultaat harer bemoeiingen blijkt echter uit de Acta niet.
Dec. 1594 huwde Genius met M a r i a d e R e n i a l m e , stiefdochter van Jacobus
Kimedoncius. Met V. Meusevoet (II kol. 910) bracht hij een geschrift van den
engelschen koning-theoloog Jacobus I: Daemonology over in het Latijn en het
Nederlandsch. Hij wordt genoemd als een voortreffelijk theoloog. Zijn gezondheid
was zwak.
Een zekere A r n o l d u s G e n i u s , G e n e of G h e e n s , was van eind 1574-14
April 1575 predikant bij de nederduitsche vluchtelingenkerk te Keulen. Toen, ofschoon
hij zich ‘zeer vromelic’ gedragen had, wegens ‘aangeboren blooticheit ende
verbaestheit’ daar ontslagen, werd hij in Nov. van dat jaar naar Neusz en Dusseldorp
gezonden. Mei 1576 werd hem verzocht de kerk van Maastricht te dienen. Kort
daarop was hij hollandsch predikant te Wezel. Ook dat is hij echter niet lang geweest.
In het archief der Neder-
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landsch Hervormde gemeente te Delft toch bevindt zich van zijn hand een brief d.d.
24 Juni 1577, waaruit blijkt dat hij toen predikant te Hillegaarsberg was. Van
1587-1607 stond hij te Pernis. Waarschijnlijk werd hij in laatstgenoemd jaar emeritus
verklaard. Althans in 1619 wordt een Arnoldus Genius vermeld, die toen om zijn
hoogen leeftijd reeds eenigen tijd van actieven dienst was vrijgesteld, maar niettemin
toch nog de uit de remonstrantsche twisten bekende akte van stilstand moest
teekenen, waartegen hij geen bezwaar had.
Zie: F.W. C u n o , Franciscus Junius der Aeltere (Amst. 1891) 210, 221; W.P.C.
K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 vv.) I, II, registers in
voce; d e z ., Balthazar Bekker ('s Grav. 1906) 190, 191; E. S i m o n s , Synodalbuch
(Neuwied 1909); d e z ., Kölnische Konsistorialbeschlüsse (Bonn 1905); d e z .,
Niederrheinisches Synodal- und Gemeindeleben unter dem Kreuz (Leipzig 1897)
alle registers in voce; Werken der Marnixvereeniging S. III, D. V, 86; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta III, register in voce; J. S c h e l t e m a , Geschiedenis der
heksenprocessen (Haarl. 1828) 184.
van Schelven

[Gent, Hendrik van]
GENT (Hendrik v a n ), G e n t h , vijfde kind van W i l l e m v a n G e n t , heer v. Rixtel
en J a c o b a v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t , overl. kort vóór 1526, broeder van
den volg.
Hij komt reeds vroeg voor in dienst van hertog Karel van Gelre, wiens erfkamerling
hij was en tevens stadhouder der leenen van Gelderland. Vooral in diens
betrekkingen tot Utrecht, van welke stad Hendrik van Gent in 1471 voor de eerste
maal burgemeester zou zijn geweest (vervolgens in 1473, 1476, 1481). Als men in
dien Hendrik v. Gent met J. G a i l l i a r d , Maison de Zuylen 19 (die zich daarbij o.a.
beroept op B u r m a n , Jaarb. III, waar werkelijk de naam meermalen voorkomt) den
hier behandelden zoon van den heer van Rixtel mocht aannemen, dan zou heer
Hendrik, gelet op zijn sterfjaar, dit gewichtige ambt wel wat heel jong bekleed hebben.
Bij t e W a t e r komt al vroeg in de 15de eeuw een v. Gent, en wel Willem, in de
vroedschap van Utrecht voor, waarvan de verhouding tot dezen Hendrik (?) mij
ontgaat. In de 14de komen zoowel Hendrik als Dirk v.G. voor als schepenen, van
wie evenmin de afkomst duidelijk is. Intusschen ook bij F r e s c h o t (Nobl. d' Utrecht
68 achter de Hist. abregée de la ville et province d' Utrecht), hier echter van 1496,
wordt Hendrik van Gent van Rixtel schepenburgemeester van die stad genoemd.
Het Groot Placaatboek van Utrecht noemt Henrick van Gent onder de burgemeesters
van 1471, 1477; ook nog in 1486, doch hier alleen met de toevoeging van Rixtel,
die elders ontbreekt, b.v. in het volgende jaar als schepen (gelijk al vroeger ook als
raad) en als libelmeester. Trouwens in verband met een verzoekschrift van de 3
Staten van Utrecht komt zijn naam reeds in 1491 (28 Dec.) voor (Vgl. Reg. Kron.
Hist. Gen. 1846, 98) en in 1498 was hij een der vertegenwoordigers der stad bij de
regeling van een geschil tusschen den heer v. IJselstein en de Ridderschap en Stad
van Utrecht (D o d t v. F l e n s b u r g , Arch. v. Kerk. en W. Gesch. I, 114) door
toedoen van den Bisschop, tusschen welke partijen al eenige jaren vroeger
‘gededinght’ was, waarbij H.v.G. eveneens betrokken was (vgl. aldaar 172-173).
In 1502 ontving heer Hendrik van hertog Karel het goed van H e r m a n v a n
W i t t e n h o r s t in de Over-Betuwe. Drie jaar later werd hij aangesteld tot drost van
de Veluwe en eveneens in 1505 werd hij (dijk)graaf van Dalen. In 1506
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zien we hem als ambtman van de Tielerwaard en raad van hertog Karel en door
dezen begiftigd met de stad en het kerspel van Gent (Ghent) als hooge heerlijkheid
(25 Sept.) Van hem vind ik tweemaal vermeld, dat hij aan den hertog ‘ten agteren’
was, den eersten keer (1508) wegens ‘fournitures in de keuken’. Het jaar daarop
‘rijdt hij over de Veluwe’ op 's hertogen bevel, wiens belangen hij daar had waar te
nemen. Toen was hij al erfhofmeester, als hoedanig ik hem het eerst aangetroffen
heb in een schrijven van 1507, waarin hij bevelen ontving betreffende de voortzetting
der krijgsverrichtingen, ten behoeve van welke hij hertog Karel sommen voorschoot.
In 1509 zien we hem op een congres te Luik, waar onderhandeld wordt over de
o

schendingen van het verdrag van Kamerijk. Ook in 1512 is hij druk in de weer 1 .
is hij een van 's hertogs gevolmachtigden bij een zoen tusschen Karel v. Gelre en
o

Jan, vrijheer van Wisch, 2 . wordt hij naar Edzard I gezonden met nog een ander
afgevaardigde, met welken graaf zij een verdrag sloten, doch in 1514 opnieuw te
onderhandelen hebben. (Zie o.a. U b b o E m m i u s 712, 719). Ook
vertegenwoordigde hij zijn heer bij graaf Everwijn van Bentheim (in verband met
maatregelen tegen de Zwarte Bende, toen nog in dienst van den hertog v. Saksen)
met wien een tractaat van onzijdigheid tot stand kwam (1515). H.v. Gent was daarbij
tevens een der borgen van den hertog, iets wat nog wel vaker is voorgekomen, o.a.
in 1517. In dit jaar moest hij voor den hertog op eene dagvaart te Utrecht diens
aanspraken op het bezit van Friesland verdedigen en werkte vervolgens mee aan
het tot stand komen, door bemiddeling van koning Frans I, van het verdrag tusschen
Karel v. Spanje en Karel v. Gelre (17 Sept.). De fransche koning verklaarde de
opdracht tot handhaving van dat verdrag aan te nemen en Hendrik van Gent had,
evenals andere raden des hertogs, met die van koning Karel te Utrecht te
onderhandelen over den vrede. Het kwam slechts tot eene verlenging van het
verdrag.
In den tijd dat Erkelens het stadhouderschap van Friesland aan Maarten v. Rossum
overdroeg, was o.a. H.v.G., namens den hertog, er bij tegenwoordig (1518). Zoo
zien we den erfhofmeester in tal van onderhandelingen betrokken, vooral in Utrecht,
doch ook elders, zoo nog met die van Bremen. In 1521 komt hij nog voor, in 1522
evenzeer, toen in verband met een geschil over het recht op een uiterwaard en
visscherij in het kerspel van Gent in Over-Betuwe. Men zou zeggen, dat hij in het
laatste jaar of in het volgende overleden is, aangezien in een schrijven van hertog
Karel van 18 April 1523 gesproken wordt over de kinderen van wijlen den
erfhofmeester Hendrik, heer tot Gent. Doch mogelijk is hier eene verwarring met
zijn broeder Willem (zie art., dat volgt). Hoe het ook zij, in eene genealogie van van
Spaen wordt uitdrukkelijk 1526 opgegeven, als het jaar, waarin hij dood was.
De kinderen van heer Hendrik, verwekt in zijn in 1484 met J o s i n a v a n R h i j n
(dochter van L e w e (S a n d e r ) en A l i j d v a n Z u y l e n v a n d e r H a e r , vrouw
v. R i j n e n b u r g , overl. 1536) gesloten huwelijk, waren Willem (2), F r e d e r i k ,
heer van Rijnenburg (ongeveer 1526 overl.), J a c o b kanunnik van St. Marie, A l y d ,
B r i g i t t e (?), A g n e s , non te Oudwijk en J o d o c a , in 't Stift te Bedbur.
Zie: behalve de oude Kronieken, P o n t a n u s , S l i c h t e n h o r s t , N i j h o f f ,
Gedenkw. VI; v. S p a e n , Oordeelk. Inl. III en IV; Alg. Ned. Familieblad 1883-84,
27, 2a; Kron. Hist. Gen.
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1846, 98; 1847 (zie Reg.), ook 1848; Navorscher, XXXIV, 92; XL (1890) 272;
F r e s c h o t , Noblesse d' Utrecht; B u r m a n , Utrechtsche Jaarboeken III; D o d t
v a n F l e n s b u r g , Arch. v.K. en W. Gesch. I, 114, 172-173; J. G a i l l i a r d , Maison
de Zuylen (Buges 1863); G.v. H a s s e l t , Geld. Maandwerk I, 116-119.
Geld. Volksalm. 1837 bevat eene afbeelding van het oude kasteel te Gent.
Vgl. verder nog: Généalogie des familles des Pays-Bas; J.W. S t a a t s E v e r s ,
Gelderland's voormalige steden (Arnhem 1891), voornamelijk 145, 147; W.J.
d ' A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , De Ridderschap van Veluwe (den Haag 1859)
(zie Reg.); F.v. L e n n e p , Oorkondenboek van Lennep (Amst. 1900) 109; ook:
Geld. Leenregister; Geneal. en Her. Bl., passim (zie Reg., vooral van IX); v.d.
M o n d e , Tijdschrift 1844, 103.
Dan is nog gebruik gemaakt van eene Généalogie in hs. van v. S p a e n , waarmee
een andere, daaruit geputte verzameling van Dr. J.S. v a n V e e n door diens
welwillendheid kon vergeleken (en ten deele aangevuld) worden.
Kooperberg

[Gent, Willem van (1)]
GENT (Willem v a n ) (1), G e n t h , veelal genoemd W i l l e m v a n O o y (O y e n ,
O y , O o i , O y e ) was het zevende kind van W i l l e m v a n G e n t , heer van Gent,
Oyen, Dieden, Rixtel, kortweg heer v a n R i x t e l (overl. 1492) ambtman van de
Neder-Betuwe en burgemeester van Tiel, en J a c o b a v a n Z u y l e n v a n
N y e v e l t (overl. tusschen 1484 en 1492), broeder van den voorgaande. Dat Oy
of liever Ooyen was nog niet zoo heel lang aan het geslacht van Gent; we kennen
een verdrag van 12 Dec. 1492 tusschen hertog Karel en Willem van Gent, heer van
Rixtel, waarbij dat bezit werd bevestigd; en 10 Dec. 1523 gaf, volgens v. S p a e n ,
de hertog de pandschap aan de nagelaten kinderen van Willem van Gent. Op grond
van deze plaats (v. S p a e n , Oordeelk. Inl. IV, 59) is dan ook, mede door v.d. A a
(Aardr. Wdb. op Oy) 1523 als 's mans sterfjaar aangenomen. Doch dit is strijdig met
eene rekening van 1518, waar hij ‘zaliger’ genoemd wordt (Geld. Oudh. I, 164).
Zijn naam komt eenige keeren voor, zoo in 1493 of reeds in 1492 als ambtman
in de Neder-Betuwe, als hoedanig rekeningen van hem bewaard zijn tot Maart 1496.
Zoo in 1494 bij een vredehandel tusschen hertog Karel en zijn vijandige verwanten
Frederik van Egmond en diens zoon Floris van Yselstein. Drie jaar later wordt hij,
bij het sluiten van een bestand tusschen den hertog en Philips van Oostenrijk,
genoemd in dat verdrag. Maar voornamelijk is Willem van Gent van Oyen bekend
door zijne rol in 1514, toen hij met een paar duizend man troepen door hertog Karel
naar Groningen werd gezonden, ten einde daar de heerschappij van den graaf van
Oostfriesland over te nemen. Hij legerde zich te Rolde en naburige dorpen, zonder
dat hij of de hem vergezellende hopman W e r n e r S p i e g e l de Zwarte Wacht
wilden aanvallen, tot teleurstelling van Edzard (II kol. 427). Vandaar begaf heer
Willem zich, zonder militair gevolg evenwel, naar de stad, waar hij den Raad
bijeenriep en ook graaf Edzard de brieven van zijn heer mededeelde (2 Nov.).
De geldersche aanvoerders, onder wie ook Erkelens kan gerekend worden, namen
evenwel niet bij den graaf hun intrek, doch bij Willem Frederici, die v. Gent v. Oyen
reeds vroeger had uitgenoodigd. Als 's hertogen stadhouder moest hij uit naam van
den vorst den eed der ingezetenen in ontvangst en de stad in bescherming nemen,
terwijl tevens gewezen moest worden op de hulp van Frankrijk, waarop de
Gelderschen bouwden.
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Wilden de Groningers instemmen met het een en ander, dan zou de hertog ook
middelen weten te vinden om den vijand uit geheel Friesland te verdrijven, zoo niet,
dan moest de afgezant, met zijne heele macht ‘weder naer huys wandelen’. De
burgerij helde meer tot de geldersche voorwaarden over dan de oostfriesche graaf,
die zich teleurgesteld zag. De gilden lieten hem, Edzard, het laatste woord, maar
in de weinig keuze latende omstandigheden kon dat niet lang twijfelachtig zijn. Nu
was alle bezwaar weggenomen, nadat Frederici's welsprekendheid op den graaf
hare uitwerking niet gemist had. Reeds 3 Nov. werden de gezamenlijke gilden in
de St. Walburgskerk bijeengeroepen, op aanzoek van v. Gent v. Oy en Erkelens.
De eerste, zich plaatsende aan het hoofdaltaar midden voor het koor, voerde daarbij
het woord en nam, thans erkend als geldersche stadhouder, hun den eed af onder
toenemende gerustheid der vergaderden, toen door den stadssecretaris de
verzekering werd afgelegd, dat die, gedaan aan graaf Edzard, was kwijtgescholden.
16 of 17 Februari volgde eene overeenkomst, gesloten tusschen Willem van Gent
van Ooyen en Groningen, volgens welke, onder andere bepalingen, de hooge
overheid der Ommelanden, benevens de aanspraken der stad op Oostergoo,
Westergoo en Oldambt aan den hertog werden afgestaan. Zijne verstandhouding
met den oostfrieschen graaf, die zich nog altijd in de Ommelanden hoopte te kunnen
handhaven, werd gedurig minder, vooral toen hertog Karel met den koning van
Frankrijk naar Italië was getrokken. Na diens terugkeer beval hij het geschil tusschen
Groningen en graaf Edzard bij te leggen, waartoe zijn maarschalk Willem van Gent
v. Oyen en Frederici moesten medewerken. De kwestie kwam toen niet tot eene
oplossing, doch werd verschoven. Lang heeft eerstgenoemde niet meer geleefd,
het zij dat dan als sterfjaar 1518 moet worden aangenomen (zie daarvoor den
sterken bewijsgrond uit de Geld. Oudh., boven aangehaald) hetzij 1523, waarop
ook eene oorkonde schijnt te wijzen van 9 April 1523 (N i j h o f f , Gedenkw. VI, 2
no. 1189), in welke maarschalk Willem v. Ooi of Oyen met ‘wijlen’ wordt aangeduid.
Hij heeft steeds het vertrouwen genoten van zijn heer, blijkens verschillende
ambten en zendingen (o.a. in de Neder-Betuwe), waarmede hij door dezen belast
was. Zoo zouden, behalve de boven behandelde zending naar Groningen, nog
eenige gezantschappen, van minder beteekenis evenwel, te noemen zijn,
voornamelijk naar Utrecht (Vgl. Kronijk v.h. Hist. Gen. te Utrecht 1846 o.a. bl. 310).
De erfmaarschalk - want dat was hij feitelijk - schijnt meer diplomaat dan krijgsman
te zijn geweest.
Hij was gehuwd met M o r a l l a (bij sommigen vervormd tot M o r a l d a en
M e r a l d a , terwijl anderen haar W a l r a v i (n)a noemen), dochter van J o h a n
v a n R o s s u m en B e a t r i x v a n H a e f t e n , de jongste zuster van den bekenden
veldheer Maarten (aldus ook: Geld. Volksalm. 1879, 91 (noot) tegenover Geld.
Volksalm. 1878, 122, in navolging van N i j h o f f , Gedenkw. V, 196). Zij, die na
Willems dood, nog tweemaal is gehuwd geweest, is, blijkens een mededeeling van
Dr. van Veen uit eene aanteekening over het geslacht van Rossum, overleden in
1541 (volgens Nav. 1886, 679 evenwel in 1554). Als deze plaats in zijn geheel
vertrouwen verdiende, dan zou uit de mededeeling, dat zij in 1522 ten derden male
huwde en wel met R e i n e r v. B e r n e , opnieuw de voorrang van 1518 als Willems
sterfjaar blijken boven 1523. De
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tweede echtgenoot zou de bekende verdediger van Poederoyen, Hendrik v. Ensse,
geweest zijn (vgl. Nav. 1885, 463), doch daar deze bij het beleg in 1508 omkwam,
kan aldus niet de toedracht der zaken geweest zijn, tenzij Willem v. Gent zich, en
dan minstens 10 jaar voor zijn dood, van haar heeft laten scheiden, wat uit niets
blijkt. Haar eersten gemaal, Willem v. Gent v. Oyen, had zij eene dochter,
E l i s a b e t h , geschonken en drie zoons: K a r e l , W i l l e m en W a l r a v e n . Een
gelijktijdige W i l l e m v. G e n t , rentmeester, van Kennemerland en (W.) Friesland
(vermeld Kron. Hist. Gen. VIII, 453) kan tot een ander geslacht behoord hebben,
ofschoon er op gelet moet worden, dat G a i l l i a r d , Maison de Zuylen 19 (zie diens
bewijsplaatsen) Willems grootvader, Wouter, noemt als baljuw en dijkgraaf
v.W.-Friesland. Voor lit. zie men onder art. Hendrik v. Gent. Bovendien nog: G.v.
H a s s e l t , Geld. Oudh. I, 164; F e i t h , Reg. op 't Archief v. Groningen I, 340;
Navorscher XXXV, 463, 583; XXXVI, 677; XXXVII, 233; XXXVIII (zie Reg.); Geld.
Volksalm. 1887 34.
Kooperberg

[Gent, Willem van (2)]
GENT (Willem v a n ) (2), G e n t h , heer van Gent, Rixtel, Rijnenburg, derde zoon
van Hendrik van Gent (zie boven), overl. 1528, werd na dezen erfkamerlink en
erfhofmeester; volgens het geldersche leenregister werd hij in 1526 met de leenen
zijns vaders beleend, wat opnieuw pleit voor de aanneming van dat jaar als diens
sterfjaar (zie art.) Doch reeds vroeger diende hij den hertog van Gelre, als wiens
overste we hem in 1523 in Friesland ontmoeten onder den graaf van Meurs. Doch
van niet langen duur is zijn dienst geweest. Toen in 1528 Utrecht den Gelderschen
door een aanslag ontrukt werd, is Willem van Gent bij die gelegenheid, na hevigen
tegenstand, omgekomen. Hij en de hopman D o b b e l s t e e n , beschuldigd burgers
van Wijk bij Duurstede in een gevecht in de Betuwe mishandeld te hebben, werden
uit wraak terstond neergesabeld, ofschoon zij hun leven voor groot geld hadden
willen koopen. Zelfs zouden hunne lijken deerlijk toegetakeld zijn. Een broeder van
heer Willem, die M e c h t i l d v a n (d e r ) H o y , dochter van J o h a n en Z w e d e r a
v a n Z u y l e n v a n H a r d e n b e r g als weduwe achterliet, J a c o b van Gent tot
Rixtel, kanunnik van St. Marie te Utrecht (zie boven), werd gevangengenomen.
Wat het huwelijk aangaat van Willem van Gent, sinds 1525 erfkamerlink, hij liet
daaruit als erfgenaam van die waardigheid, H e n d r i k na, (Leenreg. Gelre V, 193,
204), gehuwd met C a t h a r i n a U t e n e n g e of U t e n E n g (h e ), dochter van
den in 1538 overl. Heer Amelis (Gen. en Her. Bl. IV 471; VIII 53; IX 82, 193) (vgl.
ib. II, 82 vgl. ook Utrechtsch Placcaatboek I 279, in verband met het leengoed
Rijnenborch). Ook nog eene dochter, J o s i n a , die huwde met S w e d e r v a n
Voorst van Doornenburg.
Lit. Zie lit. onder art. Hendrik van Gent.
Bovendien: A r e n d , Alg. Gesch. des Vad. II, 362; L a m b e r t u s H o r t e n s i u s ,
Rer. Ultraj. Libri 224 (in de vertaling van A. S t r i c k , Hist. v.d. Utr. Gesch. ('s Grav.
1625) 305; H e n r i c a e a b E r p , Annales Vernaculi in: M a t t h . Anal. I, 108;
Wapenheraut VII, 14; Navorscher XI, 360; XII, 106-108; G. M e e s , Lambertus
Hortensius (Utrecht 1836) 201; H e r b a r e n v. A e m s t e l v. M y n d e n , Fragment
eener Kroniek in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. V (1882) 328 vlg.; J. A n s p a c h , Een
Neerbetuwsch Ridderverhaal in Geld. Volksalm. 1878, 121.
Kooperberg

[Gerardus]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

GERARDUS, geb. te Maastricht in de 12e eeuw, overl. in de abdij Clairvaux
omstreeks 1208, was
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waarschijnlijk een der velen, dien de H. Bernardus bij zijn bezoek in Luik 1141 tot
het kloosterleven getrokken had in zijne abdij Clairvaux. Eene beschrijving van zijn
leven en deugden is bewaard gebleven in het Exordium magnum cisterciense,
uitgegeven in B. T i s s i e r , Bibliotheca Patrum cisterc. I (Bonnefonte 1660) lib. IV,
cap. XXVIII, 158-160. Door den levensbeschrijver van den heiligen Bernardus werd
het ingelascht in Vita S. Bern, lib. VII, cap. 27.
Gerardus was nog slechts korten tijd in Clairvaux, toen de H. Bernardus besloot
aan het verzoek der koningin van Zweden te voldoen en in het hooge Noorden,
waar de monniken nog slechts bij naam bekend waren, eene abdij te stichten. Groote
ontroering verwekte dit besluit onder zijne monniken. Vooral zij, die uitverkoren
werden om de barbaren van het Noorden met de cistercienserorde bekend te maken,
waaronder ook Gerardus, baden en smeekten den H. Bernardus toch op zijn besluit
terug te komen. Een mirakel was noodig om hun moed en vertrouwen in te
boezemen. Gerard van Maastricht, ‘adolescens bonae indolis, colombinae
simplicitatis’, kon zijn droefheid niet overmeesteren. Hij beklaagde zich bitter bij den
H. Bernardus, dat hij als jongeling het ouderlijke huis en alle genoegens der wereld
had verlaten om bij hem in Clairvaux te leven, er zijne laatste rustplaats te vinden,
en dat hij nu reeds zoo spoedig weggezonden werd. De heilige wist hem te
overtuigen, welk een arbeidsveld hem ginder wachtte en voorspelde hem, dat zijn
verlangen om te Clairvaux te sterven en begraven te worden zou voldaan worden.
In de lente 1143 trok de karavaan naar het Noorden, waarschijnlijk langs Maastricht,
levende van de weldaden en de gastvrijheid der bewoners en kloosters, wier landen
zij doortrokken. Toen de reizigers in Zweden aankwamen, werden zij in tweeën
gesplitst, voor de stichting van Alvastra (Jun. 1143) en van de abdij Nydala. Gerard
kwam in Alvastra, waar hij spoedig den post van prior en daarna van cellier waarnam.
Tien jaren na de stichting der abdij werd hij als abt van Alvastra gekozen. 1154
bracht hij met Henricus, eveneens een leerling van den H. Bernardus, een bezoek
aan Clairvaux en getuigde van een mirakel van den heilige (S. Bern. Vit. lib. IV, cap.
4). Reeds in 1150 had Alvastra een dochterklooster Varnhem gesticht. In 1155 gaf
de abt van Alvastra, Gerardus, verlof aan de monniken en conversen van Varnhem
om hunne abdij wegens de moeilijkheden met de erfgenamen der stichtster te
verlaten en zich te Viaskild, (Vitae schola), in Denemarken te vestigen. Toen enkele
jaren later de monniken naar Varnhem konden terugkeeren, bleef een gedeelte van
hen te Viaskild en stuurde abt Gerardus wederom een aantal zijner monniken van
Alvastra naar Varnhem met eenen abt aan het hoofd. 1160 zond abt Gerardus het
traditoneele getal van 12 kloosterlingen uit om de cisterc. abdij Juleta te beginnen.
De roem van Alvastra bezorgde hem uit andere landen, vooral uit Engeland en
Duitschland vele geletterde clerici, die hem Zweden niet kon geven, waardoor zijne
kloosters bloeiden en onder het volk het goede zaad werd uitgestrooid. Veertig jaren
ongeveer stond Gerard van Maastricht als abt van Alvastra aan het hoofd der
cistercienserkloosters in het Noorden, onvermoeid bezorgd voor het zielenheil zijner
medebroeders en onderdanen, steeds een sprekend voorbeeld van een waren
kloosterling. Hij schitterde voornamelijk door zijne deugden van geduld en
zachtmoedigheid. Door den koning en de grooten des rijks
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werd hij hoog geschat en vereerd; als naar een man Gods luisterden zij naar zijne
raadgevingen. Op hoogen ouderdom nam hij zijn ontslag en reisde naar Clairvaux.
Hij verbleef daar nog eenigen tijd in de ziekenzaal en zag zijn wensch vervuld. Hij
werd begraven naast zijn hoogvereerden vriend den Zaligen Humbertus van Igny.
Eerst H e n r i q u e z in Menologium Cisterc. (Antv. 1620) 342 en na hem
M a n r i q u e z , Annal. Cist. I, 154; II, 171; Martyrologium Cisterc. en anderen, zelfs
J a n a u s c h e k , Orig. Cist. 74 noemen Gerardus verkeerd als eersten abt van
Nydala. De bovengenoemde bronnen vermelden dat niet. De eerste abt van Nydala
was Ragnar of Regner.
Zie: F r i t h i o f H a l l , Bidrag till Kännedomen om cistercienserorden i Sverige I
(Geffle 1899) 52, 57-58, 69, 72, 74; Cistercienser Chronik XV (1903) 134-137,
193-195; Opera S. Bernardi ed. M a b i l l o n (Par. 1690) II, 1217-1219; H e n r i q u e z ,
Fasciculus Sanct. Ord. Cist. (Brux. 1623) I, 236-238; J.B. L ö f f l e r , Ruinerne af
Vitsköl Klosterkirche (Kjöbenhavn 1900) 1-3; J a n a u s c h e k , Orig. Cist. (Vindob.
1877) 74, 120, 141, 144.
Fruytier

[Gerdes, Daniël]
GERDES (Daniël), geb. te Bremen 19 April 1698, overl. te Groningen 2 Febr. 1765,
een der grootste sieraden der hoogeschool van Stad en Lande. Aanvankelijk in zijne
vaderstad de klassieke letteren en de rechten beoefend hebbende, ging Gerdes
later tot de theologie over, studeerde in die faculteit te Utrecht en werd 1722 tot de
evangeliebediening toegelaten. Na eene tweejarige, buitenlandsche studiereis, werd
hij predikant te Wageningen, 1726 reeds hoogleeraar te Duisburg, inaugureerende
De docta in theologia ignorantia. Kort te voren had de utrechtsche hoogeschool
hem den doctorstitel verleend. In 1735 riep Groningen hem aan de hare, alwaar hij
11 Januari des volgenden jaars zijn ambt aanvaardde met eene rede De unctione
sanctorum, quae fideles docet omnia. Het onderwijs in de kerkgeschiedenis droeg
men hem eerst in 1752 op. Een hem aangeboden professoraat te Bremen wees hij
af. Gerdes is eerst gehuwd geweest met E l i s a b e t h S e u l l i j n , dochter eens
amsterdamschen geneesheers, die hem 18 Nov. 1732, na ruim driejarigen,
kinderloozen echt ontviel. Ten tweeden male huwde hij te Groningen, 10 Juli 1736
met R e i n d i n a M e l l e m a , dochter van een artillerie-meester aldaar, uit welk
huwelijk hem twee dochters geboren werden. A n n a M a r i a , die in 1758 prof. E.
Hollebeek (I kol. 1140) zich verwierf als ‘fidissimam suavissimamque uxorem’ en
E l i s a b e t h , die in 1762 trouwde met prof. S.H. Manger van Franeker. Gerdes
overleed, bij een zwak lichaam uitgeput ‘quotidie docendo, acriter meditando,
plurimos ingenii fetus edendo, rarissima multorumque oculis subducta, aliorum
schediasmata colligendo’, te midden zijner zware krankheden, zegt zijn schoonzoon
Hollebeek, opgebeurd ‘summa frugalitate et agnata quadam animi hilaritate, quam
saepius ... miratus sum.’
Ligt zijn groote en nog voortdurende beteekenis vooral in de geschiedvorsching
- ook in exegese en dogmatiek heeft hij verdienstelijken arbeid geleverd. Op het
gebied der uitlegkunde hebben wij van hem o.a. een boek over 1 Cor. XV, grieksche
tekst met latijnsche vertaling en daarna eene uitvoerige parafrase. Volgeling 't meest
van de richting der coccejanen, betuigt Gerdes in de voorrede hoe gelukkig het is,
dat theologen thans vrij voor hun gevoelen mogen uitkomen, als zij de eerste
geloofsgronden maar
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vasthouden. Tot op zekere hoogte heeft hij inderdaad eerlijk vrijheid van godsdienst
voorgestaan. In de voorrede van zijn Elenchus veritatum (1740) waarschuwt hij
tegen dat maken van te haastige gevolgtrekkingen uit de meeningen des
tegenstanders, waardoor deze zoo dikwijls in ongunstiger licht komt te staan dan
hij wezenlijk verdient. Gerdes heeft voorts in de formulieren geen regelen des geloofs
gezien en het vervolgen afgekeurd van wie, schoon zij van deze of gene waarheid
afweken, toch de grondregels van het christendom niet loslieten of lasterden. Doch
hier lagen voor hem de grenzen, die, achtte hij, de socinianen hadden overschreden.
Wie, als zij, de drieeenheid loochenden, hadden zich buiten het christendom gesteld.
Vandaar zijn verzet tegen Stinstra. Toen deze doopsgezinde, van socinianisme
verdachte, harlinger predikant in zijne Deductie voor geloofsvrijheid opkwam,
protesteerde Gerdes tegen de gevoelens, in dat stuk verdedigd, in de voorrede van
zijn genoemden Elenchus, waarop Stinstra weder met zijne Vijf predikatiën (1741)
antwoordde. Van deze laatste zou de groninger faculteit, 10 Juli 1741, getuigen,
dat zij al de gronden des christendoms ondermijnden.
Maar als kerkhistoricus heeft Gerdes uitgeblonken en leeft hij nog voort.
Methodologisch heeft hij gepleit voor onpartijdigheid, waarheidszin gesteld als eerste
eigenschap, den historicus noodig, maar erkend, dat deze zich niet van alle oordeelen
behoefde te onthouden, wilde hij geen dor en levenloos verhaal leveren, ‘sterilem
rerum gestarum expositionem’. Hij zegt dit en zooveel meer in de Praefatio van zijne
Introductio in historiam evangelii seculo XVI passim per Europam renovati (1744),
waarin hij handelt over de reformatoren, hunne voorloopers en tegenstanders. Drie
volgende deelen, 1746, 1749 en 1752, geven dan als Historia reformationis de
hervorming in Duitschland en Zwitserland, in ons land (tot 1558) en Zweden en
Denemarken, in Frankrijk tot den dood van Frans I en Engeland onder Hendrik VIII
en Eduard VI. Elk deel wordt besloten met bijlagen, bevattende of herdrukken van
zeldzaam geworden materiaal of uitgaven van handschriften in 's hoogleeraars bezit,
deel III b.v. met brieven van en aan nederlandsche predikers, voortreffelijke bronnen
voor ieder die onze reformatie onderzoekt. Niet minder roem verwierf Gerdes zich
door zijn Scrinium antiquarium sive Miscellanea groningana nova, insgelijks in vier
kwartijnen (I: 1 in 1748, VIII: 2 in 1765 posthuum, 8 deelen in vier banden), ‘nova’
omdat hij reeds in 1736 met Miscellanea groningana uit te geven begonnen was.
Dit Scrinium is een museum en schatmijn van allerbelangrijkste documenten, brieven,
confessies op 't gebied der hervorming over gansch Europa, veelal geput uit 's mans
eigen rijke boekerij. Na zijnen dood, eindelijk, gaf zijn schoonzoon Hollebeek Gerdes'
Specimen Italiae reformatae (1765) met eene praefatio, waaraan wij reeds
ontleenden. Voor de geschiedenis der hervorming in Italië blijft dit boek van
onvergankelijke waarde. Hier mag aangestipt, dat Gerdes het voorrecht genoot
(thans zou het voor wie ook onbereikbaar zijn als de maan) van ... het gansche
archief der londensche hollandsche gemeente in zijne woning te mogen gebruiken.
Het doet aan zijne verdiensten slechts toe en getuigt te meer van zijnen
onvermoeibaren ijver, van zijne begeerte om het doode te doen herleven.
De volledige lijst zijner werken gaf Hollebeek in de praefatio vóór het genoemde
Specimen X-XX. Wij voor ons wijzen in het bijzonder op
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Oratio inauguralis de docta in theologia ignorantia (Duisb. 1726); Vesperae vadenses
(Traj. 1727); Miscellanea duisburgensia (Amst. 1734); Oratio inauguralis de unctione
sanctorum quae fideles docet omnia (Gron. 1736); Twee godgel. verhandelingen
over de vrijheid des geloofs enz. (Gron. 1741). Voorts de genoemde Elenchus
veritatum (Gron. 1740) en de drie kerkhistorische hoofdwerken.
Quinkhart schilderde zijn fraai portret, dat door J. Houbraken en J.F. Haid
gegraveerd werd.
Zie: E. H o l l e b e e k , Praefatio ad Gerdesii Specimen Italiae reformatae; B o e l e s
achter J o n c k b l o e t , Ged. 71 vlg.; H e e r s p i n k , De godgel. en hare beoefenaars,
I, 104-114; II, 3-19; G l a s i u s , Godg. nederl. s.v.; S e p p , Bibl. v. ned. kerkg.
sparsim; L. K n a p p e r t , Gesch. d.N.H.K., register s.v.; Bijdr. en Med. Hist. Gen.
Utr. XXXIII, 439 vlg. Eene volledige biografie van Gerdes (voor academisch
proefschrift aan te bevelen arbeid) bezitten wij nog niet.
Knappert

[Gerritszoon, Hessel]
GERRITSZOON (Hessel), geb. te Alkmaar 1581, begr. te Amsterdam 4 Sept. 1632.
Hij was eerst bediende bij Willem Jansz. Blaeu, mede van Alkmaar, en daarna zelf
boekverkooper op het Water, in ‘de Pascaert’. Evenals zijn vroegere patroon was
hij mathematicus en kaartenmaker, zat in 1613 en 1614 in de Commissie ter
beoordeeling van de inventie van Jan Hendrik Jarichs van der Ley (zie art.), die ook
eenige objectieën van hem publiceerde, verkreeg 14 Mrt. 1615 en 27 Jan. 1618 van
de Staten-Generaal octrooien voor zijn uitgegeven, door de Admiraliteit van
Amsterdam aanbevolen werken en werd 16 Oct. 1617 benoemd tot kaartenmaker
der Oost-Indische Compagnie. Kramm schreef de fraaie in zijn bezit zijnde gravuren
de Vier Jaargetijden (Kasteelen aan de Vecht), gemerkt ‘H.G.’ of ‘H.G. fec. et exc.’
aan hem toe, want bij den doop der 8 kinderen (1607-1619) uit zijn eerste huwelijk
met G e e r t j e G i j s b e r t s d ., mede van Alkmaar, ondertrouw 28 April 1607, wordt
hij steeds ‘plaetsnyder’ genoemd. Hij hertrouwde in 1624, ondertrouw 30 Aug., met
A a f j e W i l l e m s , wed. van D i r c k P i e t e r s z . V o s k u y l . Als kaartenmaker
der Oost-Ind. Compagnie werd 3 Jan. 1633 Willem Jansz. Blaeu aangesteld. Een
brief van hem van 1622 is gedrukt in de Navorsch. XXI (1871), 288; een andere d.d.
3 Aug. 1628 aan Theod. Rodenburg in K e r n k a m p , Verslag onderzoek in Zweden
enz. naar Archivalia ('s Grav. 1903) 281.
Zie: D o d t 's Archief VI en VII; K r a m m , De levens en werken; Navorscher XI
(1861) 152; XII (1862) 274; L e u p e , Inventaris kaarten rijksarchief I ('s Grav. 1867)
v, 82, 87; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXII (Amst. 1883) 2-5; A.D. d e
V r i e s A z ., Biogr. Aanteek. betreff. voorn. amsterd. schilders, plaatsnijders enz.
(Amst. 1886), 32, of Oud Holland III (1885), 144; B r u i n v i s , Beeldende kunstenaars
te Alkmaar (ald. 1905) 19; B u r g e r , Amsterdamsche rekenmeesters (Amst. 1908)
216, en K l e e r k o p e r , de Boekhandel te Amsterdam ('s Grav. 1914) 233-34.
Bruinvis

[Gesseler, Jodocus van]
GESSELER (Jodocus v a n ), geb. te Neuenhaus uit aanzienlijk bentheimsch geslacht,
verwant aan de hoogleeraren Westenberg, wier moeder zijn zuster was, overl. te
Harderwijk 5 Sept. 1688. Waarschijnlijk hebben op hem betrekking de inschrijvingen
in het leidsche Album Studiosorum op 9 Juni 1665 van J o d o c u s a G e s s e l a e r
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24 en 23 jaar wordt vermeld. In ieder geval werd hij op
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jeugdigen leeftijd hoogleeraar in de rechten aan het Arnoldinum te Burgsteinfurt,
waar hij in 1678 als prorector fungeerde. In 1682 aanvaardde hij een professoraat
te Harderwijk, was daar in 1683, 1684, en 1687 rector en overl. er het volgende
jaar. Hij wordt geroemd als zeer bekwaam jurist en als leeraar, die door openbare
disputen het rechtsgeleerde onderwijs te Harderwijk hooger opvoerde. Een zijner
leerlingen was zijn neef Johan Ortwijn Westenberg.
Zijne vrouw was M a r i a K r u l l uit Zwolle. Verschillende zoons uit dit huwelijk
promoveerden later te Harderwijk.
Zie: G. H e u e r m a n n , Gesch. des reform. gräfl. Benth. Gymn. Ill. Arnoldinum
zu Burgsteinfurt (1878) 128; B o u m a n , Geld. Hoogeschool I, 235.
van Kuyk

[Geul, Heinrich]
GEUL (Heinrich), zoon van J a c o b G e u l en G e r t r u d M e y e r , geb. 1830, gest.
te Dordrecht 28 April 1895, kwam in 1861 als instrumentalist te Dordrecht, verbonden
aan de Muziekvereenigingen ‘Euterpe’ en ‘Winterconcert’. Niet alleen als voortreffelijk
solist en leider bleek zijn talent, maar ook in zijn kunst om met de jeugd om te gaan.
Hij was directeur van onderscheiden zangkoren en leeraar o.m. aan de Muziekschool
der Maatschappij van Toonkunst, waar hij sedert 1881 het klavieronderwijs leidde,
en later ook den zang. Gedurende meer dan dertig jaren was Geul de ziel van het
muzikale leven te Dordrecht, dat dan ook door zijn overlijden een verlies leed, dat
het niet is te boven gekomen. Met veel plechtigheid en onder toeloop van duizenden
werd de musicus 2 Mei 1895 ter aarde besteld.
Zie: Dordr. Court. van 29 April, 2 en 3 Mei 1895.
van Dalen

[Gevers, Mr. Hugo]
GEVERS (Mr. Hugo), geb. te Rotterdam 26 Oct. 1765, gest. te 's Gravenhage, 8
Jan. 1852, tweede zoon van Paulus Gevers (1 kol. 935) en Jacoba Maria Cornets
de Groot. Hij werd 5 Juli 1780 en 5 Juli 1782 te Leiden als student, de laatste maal
in de rechten, ingeschreven en promoveerde op stellingen in de rechten 9 Dec.
1786; hij was reeds vóór die promotie (1784), dank zij den invloed zijns vaders,
schepen der waterschappen om Rotterdam; 1787 werd hij schepen van Schieland,
maar in het volgende jaar verhuisde hij in verband met zijn ijverig patriotische
beginselen en zijn huwelijk naar Dordrecht, waar hij sedert tot 1824 gevestigd bleef,
aanvankelijk als koopman. Hij bleef ijverig patriotschgezind gelijk zijn vader, met
wien en wiens vrienden onder de uitgewekenen van 1787 hij in nauwe betrekking
bleef, zooals blijkt uit een brief aan Robespierre dd. 25 Maart 1794, waarin hij bij
dezen aandringt op de bevrijding ook onzer Republiek en zich ‘sansculotte batave’
noemt. Hij kwam dadelijk na de omwenteling te Dordrecht dan ook in de stedelijke
municipaliteit en werd in Mei door Dordrecht en de Merwedestreek afgevaardigd
naar het college der Provisioneele Representanten van Holland. Hier werd hij,
welsprekend en vol ijver als hij was, spoedig een der acht leden van het hollandsche
Comité van Waakzaamheid en als vice-president en president der vergadering een
der invloedrijkste leden van dit staatslichaam gelijk van de beide Nationale
vergaderingen (1796-1798), waarin hij lid werd van het comité voor de buitenlandsche
zaken. Als zoodanig was hij een der voornaamste doordrijvers van het uitzeilen der
bataafsche vloot, die Oct. 1797 bij Kamperduin vernield werd. Hij toonde zich in die
vergaderingen een ijverig, eerlijk, moedig en overtuigd unitaris en
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stond in nauwe betrekking met den gematigden franschen gezant Noël, hopend
met krachtigen steun der fransche regeering een gematigd unitarische grondwet te
verkrijgen gelijk hij dit later trachtte te doen in samenwerking met diens opvolger
Delacroix, die echter liever met de uiterste unitarissen, de z.g. Jacobijnen,
samenwerkte en een hem aangeboden constitutieplan van den meer gematigden
Gevers en de zijnen niet wilde doen invoeren. G. werd dan ook bij den staatsgreep
van Jan. 1798 met een aantal andere leden door de uiterste unitarissen onder leiding
van Vreede e.a. gevangen genomen, en in den Haag, later te Delft geïnterneerd,
totdat de nieuwe staatsgreep van Juni daaraanvolgende ook hem kwam verlossen;
zijne dordtsche vrienden hadden tevergeefs getracht door een verzoekschrift zijne
vrijstelling van de tijdelijk heerschende partij te verkrijgen. Hij trok zich sedert terug
uit de actieve politiek, waarvoor zijn eerlijk en rechtschapen gemoed in die dagen
hem afkeer had ingeboezemd, bleef met vele leidende personen in correspondentie,
o.a. met Valckenaer en Wiselius zoowel als met Schimmelpenninck, en werd in
1799 lid van het gerechtshof voor het departement Schelde en Maas te Dordrecht,
waar hij zich verder in allerlei stadsbetrekkingen verdienstelijk maakte, van 1806-1810
ook als lid van het bestuur van het loodswezen op de Maas, na 1811 weder als lid
der municipaliteit onder fransch bewind.
Met ijver nam hij deel aan de omwentelingsbeweging van 1813 en werd thans
een der ijverigste medewerkers daaraan; in de zeer blootgestelde stad, die telkens
door de Franschen weder bezet werd, bewees hij als lid van het tusschenbestuur
gewichtige diensten en werd daarvoor later door zijne medeburgers gehuldigd. Hij
werd 19 Nov. 1813 lid van het tusschenbestuur; in Mrt. 1814 opgeroepen onder de
notabelen, die over de grondwet zouden beslissen; raadslid 29 Dec. 1815; een der
4 burgemeesters van Dordrecht, 1815-4 Jan. 1824; van 1821-1823 tevens voorzitter
der dordtsche rechtbank. Zijne benoeming tot raadsheer in het Hoog Gerechtshof
deed hem (1824) naar 's Gravenhage verhuizen; in 1838 werd hij raadsheer in den
Hoogen Raad, wat hij tot zijn dood bleef, zeer in aanzien bij koning Willem I en
algemeen bemind om zijn opgewekt, eerlijk en moedig karakter.
Zijn portret in silhouette bij R o g g e , Staatsomwenteling.
Zie over hem: Weekblad van het Regt 1852, no. 1295 en C o l e n b r a n d e r ,
Gedenkstukken, passim, in de opeenvolgende deelen over de Bat. Republiek; in
deze laatste verzameling ook eenige brieven van en aan hem.
Blok

[Gevers van Endegeest, Jhr. Mr. Daniel Theodoor]
GEVERS VAN ENDEGEEST (Jhr. Mr. Daniel Theodoor), geb. Rotterdam 25 Aug.
1793, overl. op Endegeest bij Leiden 27 Juli 1877, oudste kind uit het 2e huwelijk
van den volgende. Nauwelijks 8 jaar oud, werd hij met zijn halfbroeder naar
kostschool gezonden te Sérèze in Zuid-Frankrijk, van waar hij in 1803 wegens
gezondheidsredenen moest terugkeeren. Vervolgens werd hij aan de latijnsche
school te Haarlem opgeleid voor de universiteit te Leiden, waar hij in Sept. 1810
aankwam. Als student lid geworden der vrijwillige garde, hielp hij in Nov. 1815 de
door Napoleon geroofde schilderstukken naar zijn vaderland terugbrengen. In 1817
promoveerde hij tot meester in de rechten en wilde terstond daarop in staatsdienst
treden, doch op persoonlijke raadgeving van den Koning begaf hij zich eerst
gedurende twee jaren in de juridische praktijk, om daarna
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(1819) eene groote reis naar Italië te ondernemen. Ruim anderhalf jaar is hij weg
geweest en heeft veel kennis opgedaan van allerlei toestanden en menschen, terwijl
hij voorzien was van de beste aanbevelingsbrieven, die hem toegang gaven tot de
hoogste kringen in de door hem bezochte gewesten. Na zijn terugkeer werd hij tot
commies van staat en vervolgens tot hoofdambtenaar bij het Dep. van
Buitenlandsche zaken benoemd. In 1838 vaardigden de Staten van Zuid-Holland
hem ter Tweede Kamer af, welk ambt hij ook na de veranderde grondwet van 1848
bleef behouden (als lid voor het kiesdistrict Leiden) tot 1858; slechts gedurende 1
jaar van deze 20-jarige periode verwisselde hij zijn zetel voor een in de Eerste
Kamer. In 1842 en 1855 was hij voorzitter der Tweede Kamer. Geheel opgegroeid
in - en trouw aanhanger van - de regeeringsbeginselen van koning Willem I, heeft
hij zich met veel moeite weten te verzoenen met de toestanden, zooals die ná 1848
zijn geworden. Op handelsgebied werd hij zelfs een warm voorstander van vrijhandel.
Doch zijne specialiteit bleef: landbouw en waterstaat, daarnaast defensie. Bij het
herstellen der bisschoppelijke hierarchie in 1853 toonde hij zich, ondanks zijne zeer
gematigde redevoeringen over dit onderwerp, een beslist tegenstander van eenige
concessie aan Rome. Gedurende twee jaar (1856-1858) was hij minister van Buit.
Zaken in het kabinet van der Brugghen; dit vrij kortstondig ministerschap heeft hem
slechts weinig voldoening verschaft. Na den val van dit ministerie heeft hij zich dan
ook uit het politieke leven teruggetrokken, om zich voortaan bij voorkeur te wijden
aan het beheer zijner goederen en niet het minst aan de belangen van Rijnland, het
Haarlemmer Meer en het curatorium der Leidsche hoogeschool. Van zijne hand
verschenen toen de beschrijving der reorganisatie van het Hoogheemraadschap
Rijnland, die hij zelf hielp voltooien, en een uitvoerig werk over de droogmaking van
het Haarl.meer, waaraan hij sedert 1840 als president der commissie zijne beste
krachten had gewijd. Sinds 1853 was Jhr. Gevers curator der Universiteit en
vervolgens president curator, in welke hoedanigheid hij de honneurs waarnam bij
de feestelijke herdenking van het 300-jarig bestaan der leidsche academie, op eene
voorbeeldige, plechtige wijze, ondanks zijn hoogen ouderdom. Het volgend jaar
nam hij ontslag, daar hij geen genoegen kon nemen, met de nieuwe verhouding
tusschen regeering en curatorium. Sedert zijn afscheid aan de zaken van staat
bewoonde hij Endegeest gedurende het grootste deel van het jaar, slechts enkele
wintermaanden in den Haag vertoevend. Hij had dit goed reeds bij het leven van
zijnen vader (Sept. 1838) in eigendom verkregen en spaarde moeite noch kosten,
om het uit te breiden en te verfraaien. Daar vereenigde hij dikwijls om zich een
grooten kring van geleerden en diplomaten, dan weer van landheeren uit zijne
omgeving en allen stelden hoogen prijs op die samenkomsten, niet alleen wegens
de groote gastvrijheid van den heer van Endegeest en zijne echtgenoote, doch ook
wegens de aangename, onderhoudende en leerzame gesprekken, waarvan de
gastheer met zijne ruime levenservaring steeds de ziel bleef. Sedert 1850 (door
koop van de stad Leiden) ambachtsheer van Oegstgeest en Poelgeest, was hij een
ware vader voor allen, die in nood of behoefte verkeerden, daarin trouw bijgestaan
door zijne gade; nog heden getuigen tal van nuttige instellingen daar ter plaatse,
van beider zorg en toewijding aan de belangen hunner dorpsgenooten.
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Na zijn op 28 Mei 1828 te Amsterdam gesloten huwelijk met jkvr. J.M. D e u t z v a n
A s s e n d e l f t (1807-1895) heeft hij niet meer gereisd, slechts tijdens het huwelijk
van zijnen vader met diens derde vrouw, hetwelk hem onaangenaam was, heeft hij
samen met zijn broeder en hun beider echtgenooten eenigen tijd in Italië vertoefd;
hij was aan dat land bijzonder gehecht sedert zijn vorig, langdurig bezoek.
Hij overleed op zijn Endegeest 27 Juli 1877 en werd begraven bij het Groene
kerkje te Oegstgeest, waar zijne weduwe eene graftombe liet oprichten, die de
aandacht trekt door de titels zijner werken, in marmer daarop geplaatst. Na haren
dood (18 Maart 1895) viel Endegeest te beurt aan den kleinzoon van jhr. Gevers'
eenigen eigen broeder, jhr. L.A.C. Gevers, die echter genoodzaakt was het te
verkoopen en wel aan de gemeente Leiden, die het prachtige buitengoed heeft
ingericht als krankzinnigengesticht. Hij was de laatste manlijke afstammeling van
dezen tak van het geslacht Gevers en stierf in 1913 in Indië, slechts 2 dochters
nalatend!
Zie omtrent jhr. D.Th. Gevers van Endegeest de bij zijnen vader aangehaalde
bronnen en J.T. B u y s in Levensber. Letterk. 1881.
Bijleveld

[Gevers van Endegeest, Jhr. Mr. Dirk Cornelis]
GEVERS VAN ENDEGEEST (Jhr. Mr. Dirk Cornelis), geb. te Rotterdam 23 Jan.
1763, zoon van Mr. Abraham (I kol. 934), burgemeester aldaar en diens tweede
vrouw Catharina Wilhelmina van der Staal, vrouwe van Kethel en Spaland, welke
heerlijkheid hij van zijne moeder erfde. Hij was voor de revolutie van 1795 schepen
van Schieland en secretaris en pensionaris zijner geboorteplaats, met zitting in de
Staten van Holland. Na 1795 woonde hij te 's Gravenhage, totdat hij 31 Dec. 1800
het huis Endegeest c.a. te Oegstgeest kocht, om zich daar voorgoed te vestigen.
Aanvankelijk ambteloos, werd hij onder koning Lodewijk Napoleon vrederechter en
was een der hoofdpersonen bij de leeniging der nooden, ontstaan door Leiden's
ramp van 12 Jan. 1807. De volksmond heeft hem verweten, zich daarbij verrijkt te
hebben aan de ruime gaven, die toen allerzijds, ondanks de slechte tijden, voor de
ongelukkigen vloeiden. Evenwel heeft een nauwkeurig onderzoek, ook een in de
laatste jaren ingesteld, geen enkel bewijs opgeleverd voor dit verhaal. Na de
restauratie werd hij commissarisgeneraal van waterstaat en lid der gedeputeerde
staten; dit laatste ambt vervulde hij van 1814-1839. Zijn buitengoed heeft hij in die
o

jaren vergroot en verfraaid. Hij was driemaal gehuwd: 1 . te 's Gravenhage 13 April
1788 met M a r i a B e n u d i n a H e l e n a R e n g e r s (1761-1789) waaruit één
zoon jhr. M a r i n u s B e n u d i n u s H e l e n u s (1789-1873) president der Alg.
Rekenk., die bij jkvr. J.C. M o l l e r u s slechts ééne kinderloos overleden dochter
o

naliet, die gehuwd was met W.A. baron v a n P a l l a n d t t o t t e r L e e d e ; 2 . te
Utrecht 25 Nov. 1792 met M a r i a C a t h a r i n a d e L e e u w (1773-1823) waaruit
een zoon, Daniel Theodoor, die voorgaat, en jhr. Mr. Adriaan Leonard van Heteren
Gevers (1794-1866) huzarenofficier, lid der gedup. Staten en agent van het domein
(I kol. 935), die uit zijn huwelijk met barones S i r t e m a v a n G r o v e s t i n s 3
zoons naliet, waarvan de oudste, jhr. Mr. D i r k A d o l p h e (1823-1859), een zoon
naliet, die Endegeest erfde van zijn oudoom, waarover boven, terwijl de 2 anderen
o

ongehuwd stierven; 3 . te Oegstgeest 13 Mei 1835 met

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

467
J a n n e t j e S c h a a y (1799-1852); dit huwelijk was kinderloos.
Hij was een man van groot gezag op waterstaatsgebied en bleef tot zijn dood,
die plotseling 29 Oct. 1839 plaats vond op zijn weg naar huis, ijverig werkzaam in
het belang der provincie en zijne omgeving. Koning Willem I had hem 31 Dec. 1827
verheven in den Nederl. Adel.
Zie over hem: Geschiedenis van het kasteel Endegeest in Leidsch Jaarb. 1910
en Nederl. Adelsb. 1913.
Bijleveld

[Gherwen, Abraham Matthijsz. van]
GHERWEN (Abraham Matthijsz. v a n ), of G e r w e n , zoon van M a t t h y s v a n
G. en M e c h t e l t v a n M a r e n . Hij leefde in de eerste helft der 17e eeuw te
Rotterdam en was schilder en dichter van onbeteekenende geestelijke liederen,
welke hij met soortgelijke van andere stadgenooten tot eenige bundeltjes vereenigde.
Misschien is hij dezelfde als de door v o n W u r z b a c h , Künstlerlexicon genoemde
Gherwen, van Gherwen, of Gherwett, leerling van Rembrandt, van wien te München
een ‘Abraham zijn zoon offerende’ is.
Zijn eerste bundel was: Tot 's Heren Lof heb ic u... deze nieuwe Liedekens
ghe-jondt... Bij een vergadert deur A b r a h a m v a n G h e r w e n , schilder
(Amstelredam, 1612). Uit een inleidend sonnet blijkt dat C a r . v a n M a n d e r zijn
voorbeeld was. Hij nam dan ook verschillende liederen van dezen dichter over en
plaatste ze met die van W i l l e m J a n s s e n , A n d r i e s D i r c k s e n , H e y n r .
L o u w . d e G r o o t , J a n S e n t e n e.a. in zijn bundels. Daarop volgde Ghulde
zang-Fonteyne (Ter Ghoude, 1620. Vuer des Authuers Kinderen, tot Rotterdam, op
de Hoogh-straat, inde Ghulde Fonteyn, by de Merckt). Volgens S c h e u r l e e r ,
Nederl. Liedboeken, 32, is dit een herdruk en verscheen de eerste druk als Ghulde
Fonteyne, met hetzelfde adres, in 1618. Abraham van G. was dus blijkbaar gehuwd,
had kinderen, en woonde te Rotterdam in de Hoogstraat bij de markt. Als zijn derden
bundel noemen we: De Ghulde Fonteyn-ader (z.p. 1624), waarin maar weinige
liederen van hem zelf voorkwamen, omdat op de dichterlijke waarde van het
voorgaande nog al aanmerkingen waren gemaakt. Uit hetzelfde jaar is zijn
Voor-loperken, inhoudende een kort onderricht der Letter-Kunst. Dat is 't wel-spellen
des Neder-Duytschen Taals (z.p. 1624), als een soort dicht- en taalkundige
handleiding bedoeld, deels proza, deels in poëzie. Zijn spreuk waar mee hij steeds
onderteekende, was: ‘Leefd’ en leerd' sterven’. Uit de lofdichten vóór en achter deze
liedboekjes, leeren we tal van rotterdamsche poëten kennen die tot van G.'s kring
behoorden.
Ruys

[Gherwen, Jan van]
GHERWEN (Jan v a n ), of G e r w e n , boekhandelaar en uitgever, omstreeks 1750
te Dordrecht werkzaam. Hij berijmde J. v a n V o n d e l 's Aanleidinge ter
Nederduitsche Dichtkunste in Poëzy, dat in 1750 te Dordrecht bij J a k o b u s v a n
H o o g s t r a t e n en hem zelf verscheen, gevolgd door Vondel's origineel.
Ruys

[Gherwen, Jonas van]
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GHERWEN (Jonas v a n ), of G e r w e n , in de 17e eeuw geneesheer te Haarlem
en lid der rederijkerskamer de ‘Wijngaertrancken’ aldaar, wiens antwoord op de
vraag van die kamer: ‘Wat ghelijckst van naem en onghelijckst van krachten is’, van
2 Aug. 1612 opgenomen werd in de Responsiones diversae (Haerlem 1613). Toen
zijn refereyn niet den eersten prijs had verworven, scheen hij zich daar blijkbaar
niet mee te kunnen vergenoegen maar schreef eenige strijd-verzen ter eigen
verdediging, die door den factor A d a m v a n d e r H a g e n bij de Responsiones
gevoegd
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werden. Voor het refereinfeest van ‘Liefd' boven al’ in 1613 uitgeschreven, maakte
hij het welkomst-spel (Der Reden-rijcken Springh-ader, Haerlem 1614) en op de
bekende door de ‘Amsterdamsche Academi aen alle Poëten en Dichters’ gerichte
vraag, diende hij een ‘Onpartijdich Antwoort’ in, dat een absoluut gebrek aan
dichterlijke gave verraadt. Ook op refereinfeesten buitenaf verschijnt hij, zoo te
Zandvoort, waar hij het Antwoordt der Pellicanisten op de Santvoortsche Vraegh
(uitgeg. te Haarlem, 1616) dichtte, en te Amsterdam, waar hij ‘int particulier’ meedong
op het feest van 't Wit Lavendel (Antwoort op de Vraghe uytghegheven by de
Brabandsche Camer 't Wit Lavendel, Amst. 1613).
In de pestjaren 1635 en 1636 trad hij te Leiden als 'n soort boetprediker op. Achter
J a n A n d r i e s ' Gouden Trompet, blasende Alarm, Alarm ten oordeel plaatste hij
Leydens Suer en Soet, een op de wijs van den 100sten psalm berijmde pest-kroniek
en een, tot bekeering opwekkende, Toegift. Afzonderlijk verspreidde hij met hetzelfde
doel: Moedt-gevinge, ofte Ernstige overdenckinghe voor de Vluchtende ende alle
die meer voor de Peste als de Sonde vreesen ... (Leyden, 1636.) Eenige politieke
geschriftjes dienen van hem vermeld, evenals het voorgaande met zijn naam en
spreuk: ‘Houdt dat goet is’ onderteekend: Geluck wenschingh over den eeuwigen
Vrede ... (Leyden, 1648); Cronijckx Verhael, over de Honderdt Jaerighe Eeuwe, van
1566 tot de Engelsche vrede, Anno 1667 (Haerlem, 1667) en ten slotte nog:
Troost-liedt op de Bruydt Christi, gevoegd bij: Claghe ende Troost, over de doot van
... Joh. Bogaert ... Dienaer J. Chr. binnen Haerlem (Haerl. 1615) en: Drye loff-sangen
over 't geloove, hoope ende liefde, midtsgaders een Spiegel, waerin ... kan ghesien
worden, wie Godt ... uytverkooren heeft (Leyden 1646).
M u l l e r 's portretcatalogus heeft een onuitgegeven gegraveerd portret in fol. van
hem, gedateerd 1650.
Zie: Catalogus Pamfletten van Is. Meulman, bew. d.J.K. v a n d e r W u l p p no.
4429; K n u t t e l , Pamflet Cat. nos. 2219, 4458, 5751; H.C. R o g g e , Bibliotheek
der Contra-Remonstr. Gereform. Geschriften, II, 249.
Ruys

[Gheyloven, Arnold]
GHEYLOVEN (Arnold), ook G e y l o v e n en G e y l h o v e n , geb. te Rotterdam,
overl. in het klooster Groenendaal bij Brussel 31 Aug. 1442. Naar zijn geboorteplaats
noemthijzichzelf:A r n o l d u s T h e o d e r i c i d e H o l l a n d i a d e R o t t e r d a m .
Volgens de opgaven in zijn eigen werken studeerde hij aan de hoogescholen van
Bologna, Padua en Weenen. Aan die opsomming voegt hij echter nog iets toe:
‘multis annorum curriculis in diversis studiis tam Bononie Padue Wieneque ac aliis
locis.’ Welke die andere plaatsen waren blijkt niet. Wellicht is Heidelberg bedoeld.
Men vindt althans, wat op hem wijzen kan, in de matrikel dier universiteit op het jaar
1414 vermeld een A r n o l d u s d e R o t t e r d a m , die in 1416 baccalaureus en in
1418 licenciatus artium werd. In Italië wijdde hij zich aan de rechtsstudie, te Bologna
onder Caspar Calderini, te Padua onder Zabarella. Aan laatstgenoemde hoogeschool
verkreeg hij den graad van doctor decretorum. Op zijn studiereizen verzamelde hij
zich een boekenschat, waarmede hij de kloosterbibliotheek te Groenendaal verrijkte.
Wannéér hij in dit beroemde regulierenconvent, deel der windesheimsche
congregatie, getreden is, is onbekend. In ieder geval was hij er in 1424 en op 14
Oct. 1429. Op dien dag voltooide hij zijn hieronder genoemd Remissorium, waarin
hij schreef: ‘nunc
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professus in monasterio viridis vallis.’ In 1424 voltooide hij er het eerste deel van
een compilatie ‘ex diversis libris et diversis historiographis’ (Parijs, Biblioth. Mazarine
1563), waarvan het tweede deel in de Biblioth. Royale te Brussel is.
M o l l roemt Gheyloven als zeer geleerd humanist en groot kenner der klassieken.
Dit oordeel is gegrond op de door hem samengestelde juridische en philosophische
geschriften. Op zijn werkzaamheid als auteur wijst de volgende aanteekening in het
necrologium van Groenendaal: ‘Anno Dom. 1442 obiit Fr. Arnoldus Gheyloven de
Rotterdam, Doctor in jure canonico, qui mirifice scribendo et compilando speculum
de jure canonico et civili diversisque multimodis materiis pro utilitate monasterii
multa volumina confecit, hic etiam libris, quos secum apportavit huc atque quos
postmodum apud nos conscripsit librariam nostram decenter ornavit’. Slechts één
is in druk verschenen onder den titel: Gnotosolitos sive speculum conscientiae (Brux.
1476). Een exemplaar daarvan bevindt zich o.a. op de Koninklijke bibliotheek in
den Haag (J.G. H o l t r o p , Catalogus Librorum saec. X V impressorum (H.C. 1856)
I no. 238) en te Brussel. H a i n , Repertorium Bibliographicum no. 7514-5 noemt
een tweede uitgave van het jaar 1490. Het eerste deel (‘De legibus et statutis; De
peccatis mortalibus’) is voltooid in 1413, het tweede in 1424. - Van zijn
handschriftelijke werken is het meest beroemd en het meest verspreid een
Remissorium juris utriusque (2 dln., voltooid 14 Oct. 1429), een algemeen
rechtsgeleerd handboek, speciaal kerkrechtelijk. Exemplaren daarvan o.a. in de
univ. bibliotheek te Utrecht, de univ. bibliotheek te Luik, de bibliotheca Vaticana te
Rome, en een rijk versierd hs. te Weenen. Het wordt genoemd door N i c o l a u s
E v e r a r d i in diens Topica (Lov. 1516). De univ. bibliotheek te Utrecht bezit een
hs.: Tractatus de contractibus usurariis sive Foeneratorium, met bijbehoorende:
Prologus et tabula Foeneratorii. Verdere werken zijn: Somnium doctrinale en
Speculum philosophorum.
Zie: R i v i e r , Dr. Arnold Gheyloven in Zeitschrift für Rechtsgeschichte XI (1873)
454-468; T i e l e , Catalogus Cod. M.S. Bibl. Ultr. I no. 609-612; J.A.F. O r b a a n ,
Bescheiden in Italië (R.G. Publ. kl. serie no. 10) 13-14; P.J. B l o k , Verslag aang.
een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk ('s Grav. 1889) 55; G. T o e p k e , Matrikel
der Univ. Heidelberg I, 123; II, 372; J.C. v a n S l e e , De Kloostervereen. van
Windesheim (Leiden 1874) 45, 212, 316, 319; W. M o l l , Kerkgesch. v. Nederland
II: 2, register; A. H u l s h o f , Verslag onderzoek te Parijs (Aanteekeningen Prov.
Utr. Gen. 1912) 74.
van Kuyk

[Gips, Wilhelmina Johanna]
GIPS (Wilhelmina Johanna), dochter van A l b e r t G i p s en S o p h i a B e l i a n a
M a r i a v a n d e n B r o e k , geb. te Dordrecht 29 September 1843, gest. te 's
Gravenhage 18 December 1895, een zeer begaafde sopraanzangeres, leerlinge
van prof. Schneider te Keulen en mad. Garcia te Parijs. Als liederen-zangeres stond
zij hoog aangeschreven. Van haar ontvingen de zangers J.M. Orelio en A. Spoel
hunne eerste opleiding. In de laatste jaren haars levens verleende zij slechts af en
toe hare medewerking aan concerten.
Zie: Dordr. Crt. van 20 en 21 Dec. 1895.
van Dalen

[Glasius, Barend]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

GLASIUS (Barend), geb. 13 April 1805 te Amsterdam, overl. 12 Juli 1886 te Breda.
In 1817 kwam hij op de kweekschool voor zeevaart, maar wegens
familieomstandigheden veranderde hij van loopbaan. Na de latijnsche school en
het athe-
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naeum in de hoofdstad bezocht te hebben, ging hij naar de hoogeschool te Utrecht
om zijne theologische studiën te voltooien. 31 Aug. 1828 werd hij bevestigd als
predikant te Slijk-Ewijk. Hier trad hij in het huwelijk met C o r n e l i a G e r a r d i n a
V i s s e r , die hem 10 Maart 1872 ontviel. In 1836 werd hij predikant te
Geertruidenberg, destijds nog op benoeming van den koning. Zijn historische zin
vond hier rijkelijk stof, gelijk verscheidene zijner geschriften getuigen. In April 1879
nam hij, voornamelijk om gezondheidsredenen, emeritaat en vestigde zich te Breda.
Hij had zitting eerst in het Classicaal, daarna in het Provinciaal kerkbestuur,
eindelijk in de Synode, wier voorzitter hij in 1873 was, en wier besluiten hem
meermalen aanleiding gaven tot het in licht geven van zijne adviezen. Behalve door
historische romans en novellen heeft hij de geschiedenis gediend door menig
wetenschappelijk werk, dat van degelijk onderzoek de vrucht was. In zijne eerste
gemeente schreef hij Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in de
Nederlanden voor de Hervorming (Leiden, 1833-1836), weldra gevolgd door een
Geschiedenis der Christelijke kerk voor mingeoefenden (Amsterdam, 1836-1838)
en eene Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in Nederland na het
vestigen der Hervorming tot den troonsafstand van Willem I (Amsterdam, 1842-1844),
als leerboek voor den beschaafden stand aangeduid.
Zijn arbeid over Erasmus werd in 1849 door het Haagsch Genootschap bekroond.
Vooral is Glasius bekend als schrijver van het biografisch woordenboek van ned.
godgeleerden, getiteld Godgeleerd Nederland ('s Hertogenbosch 1851-1856),
hetwelk nu in eene geheel nieuwe gedaante bezig is te verschijnen, en Geschiedenis
der Nat. Synode gehouden te Dordrecht (Leiden 1860, 1861).
Zie: H.G. K l e y n in Levensb. Letterk. 1887, 112, met bibliografie.
Herderscheê

[Glins, Taco van]
GLINS (Taco v a n ), geb. in 1619, overl. 11 Febr. 1673. Zijn geboorteplaats is
onzeker; volgens sommigen is het Slooten in Friesland, volgens anderen Deventer.
In beide plaatsen heeft hij gewoond, bij zijn inschrijving als student te Leiden noemde
hij zich ‘Daventriensis.’ In 1640 werd hij te Franeker als student ingeschreven; weldra
vertrok hij naar Leiden waar het gedrukte Album Studiosorum op 3 Sept. 1641
vermeldt: T a c o a G l i n t s N o b i l i s G e l d r u s D a v e n t r i e n s i s , oud 22 jaar.
Zonder gepromoveerd te zijn verliet hij de universiteit, en omtrent zijn volgende
levensjaren blijft veel duister. In 1647 verscheen van zijn hand een Tractatus sing.
de Mora. In quo perdifficilis haec et diffusa materia brevissimis aphorismis breviter
et dilucide explicatur (Daventr. 1647). Het boekje is opgedragen aan de leden van
het friesche Hof. De voorrede is gedateerd uit Deventer 18 Mei 1647. Daarin noemt
zich de schrijver dier verhandeling over een bij uitstek moeilijk vraagstuk: ‘ego in
jure tyro, et vix alicujus peritiae, et artis bonae gnarus.’ Van zijn voortgezette
rechtsstudie getuigt een daarna verschenen werk: Aenmerckingen ende
Bedenckingen over de Zee-Rechten, uyt het Placcaet van Koninck Philips uytgegeven
den lesten Octobris 1563 (Amst. 1665). De opdracht aan den stadhouder Willem
Frederik is geschreven te Slooten in Friesland 27 Sept. 1664. Deze arbeid, die
meermalen herdrukt werd (Amst. 1695, 1727, 1753) bleef langen tijd het
standaardwerk over het nederlandsche zeerecht. De schrijver zelf oordeelde het
‘den kooplieden en schipperen niet alleen, maer allen liefhebberen der rechtsgeleert-
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heydt seer dienstelick en profijtelick’. Het heeft inderdaad goede eigenschappen en
toont de kennis der zeerechtsbronnen van den auteur. Dominicus Hamerster erkent,
dat zijne verklaring der Statuten en ordonnantiën van Friesland ten aanzien van het
zeerecht op van Glins' boek en op het werk van Verwer berust.
In 1667 wenschte men hem als opvolger van Cup tot hoogleeraar te Franeker.
In Febr. van dat jaar verkreeg hij den doctorstitel, weliswaar zonder examen, maar
niet dan na een ‘colloquium doctum’. Dat deze eisch gesteld werd, weet hij aan
Huber. Een hoogst onaangename verhouding met dien collega was daarvan het
gevolg. 14 Maart 1667 werd hij benoemd op een salaris van ƒ 1000. Reeds in 1665
had hij op een voordracht voor Franeker gestaan. Zijn onderwijs was van korten
duur: reeds zes jaren na zijne benoeming overleed hij; hij bekleedde toen het
rectoraat.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool, II, 241-243; G. d e W a l ; Oratio de claris
Frisiae JCtis, ann. 234-237; De Nederlandsche Leeuw IV (1886) 37.
van Kuyk

[Gnapheus, Guilielmus]
GNAPHEUS (Guilielmus), of W i l l e m d e V o l d e r , geb. omstr. 1493, overleden
1568 te Norden. In 1511 werd hij ingeschreven aan de universiteit te Keulen, in
1512 werd hij baccalaureus in de ‘artes’. Omstreeks 1520 was hij rector aan de
latijnsche school te 's Gravenhage; toen reeds was hij de reformatorische
denkbeelden genegen en vormde met den delftschen monnik Wouter, diens
stadgenoot den rector Frederik Hondebeke (Canirivus), Joh. Sartorius, Mr. Cornelis
Hoen, advocaat bij het Hof van Holland, den utrechtschen rector Hinne Rode, e.a.
een kring van geestverwanten. In 1523 werd hij, met Hoen, terzake van ketterij
gevangen genomen; Jan de Bakker (Pistorius), de toentertijd rondzwervende
woerdensche priester, bezocht en vertroostte hen in hun kerker te Delft. Het verzet
der Staten van Holland verhinderde hunne uitlevering aan den kettermeester van
der Hulst; zij werden tegen borgtocht vrijgelaten. Toen in 1525 de Bakker werd
gevangen genomen, schreef G. een vertoog te zijnen behoeve. Een ongeveer
gelijktijdig geschrift tegen het kloosterleven was aanleiding dat hij opnieuw werd
gevangen gezet, evenals de Bakker op de Gevangen Poort te 's Gravenhage. Uit
diens mond teekende G. op wat den gewezen priester voor de geloofsrechters
wedervoer; later heeft hij dit uitgegeven, en, in een latijnschen herdruk, tot eene
levensbeschrijving van d.B. omgewerkt. G. werd veroordeeld tot eene boetedoening
van drie maanden in een klooster. In 1528 trof hem nieuwe vervolging; hij zelf week
uit, maar zijne familieleden werden gevangen genomen en zijne goederen verbeurd
verklaard. Van 1535-1543 was hij rector te Elbing; in laatstgenoemd jaar werd hij
rector, tevens hoogleeraar in de philosophische faculteit, te Koningsbergen, waar
hij ook tijdelijk theologie doceerde. In 1547 werd hij onder beschuldiging van
Anabaptisme ontslagen en kerkelijk geëxcommuniceerd. In Emden vond hij daarna
eene betrekking als praeceptor van de zonen van gravin Anna van Oost-Friesland;
hij diende haar verder in velerlei ondernemingen op staatkundig en theologisch
gebied, en schreef en vertaalde een aantal werken. Hij overleed als rentmeester
der grafelijke goederen.
Van zijne werken moeten worden genoemd: het relaas van Pistorius' geding: Een
suverlicke ende seer schone disputacie enz., verschenen tusschen 1525 en 29 te
Emden, omgewerkt als Joannis
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Pistorii a Worden .... vita (Straatsburg 1546); Een troost ende spiegel der siecken
(geschreven tijdens zijne boetedoening; in 1531, gedeeltelijk buiten zijn weten,
gedrukt), omgewerkt onder den titel Tobias ende Lazarus (Emden 1557); Acolastus
(Antw. 1529), D. Eloquentiae triumphus (Antw. 1555); eene vertaling van
B u l l i n g e r 's Summa (Emden 1562), enz.
Gnapheus heeft groote beteekenis gehad op godsdienstig gebied, vooral als
schrijver. Hij behoorde tot de oorspr. nederlandsche reformatorische richting, waarvan
hij een der beste en zuiverste vertegenwoordigers is. Vooral zijn Troost enz. heeft
grooten invloed uitgeoefend; hij doet zich daarin kennen als een volgeling van
Erasmus. Groote nadruk wordt in dit werk gelegd op de vaderliefde Gods, op het
voorbeeldige van Christus' werk, op de waarde der Schrift, enz.; zijne
Avondmaalsopvatting is die van Corn. Hoen. Het werk is sterk polemisch; in de
oogen der meer ‘positieve’ reformatoren is hij evenwel altijd te breed van opvattingen
gebleven.
Echter ook in zijne oorspronkelijke betrekking van rector heeft G. uitgeblonken.
Hij was een bekwaam humanist (humanisme en theologie gingen in dien tijd veelal
samen) en practisch pedagoog, waarvan zijne schooldrama's (Acolastus) en
zinnespelen getuigenis geven.
Zie o.a.: Bibliotheca Ref. Neerl. I ('s Grav. 1903), 137-149, waar zijn Troost herdrukt
is; F r e d e r i c k , Corp. doc. inquis. neerl. ('s Grav. 1900) IV, 453-495, 406-452,
waar de werken over Pistorius herdrukt zijn; H. R o o d h u y z e n , Het leven van
3
G.G. (Amst. 1858); R e i t s m a , Gesch. d. Herv. Kerk (Utr. 1913), 156-159;
L i n d e b o o m , Bijbelsch Humanisme in Nederl. (Leid. 1913), 152-159. Een herdruk
van zijn Acolastus verscheen in 1891 (Berlijn), bez. d.J. B o l t e .
Lindeboom

[Gockinga, Scato (1)]
GOCKINGA (Scato) (1), geb. te Groningen in 1566, overl. aldaar in 1641, studeerde
aanvankelijk te Franeker, maakte een studiereis door Duitschland, waarbij hij zich
23 Oct. 1588 aan de hoogeschool te Marburg liet inschrijven en promoveerde 3 Juli
1593 te Cambridge tot doctor in de rechten. Kort daarna ving hij zijn ambtelijke
loopbaan aan als secretaris van gedeputeerde Staten van Stad en Lande. In 1602
werd hij als opvolger van Hieronymus Verrutius raad en syndicus der Ommelanden.
Als zoodanig bekleedde hij een invloedrijke plaats en was hij meermalen
afgevaardigd ter Staten-Generaal. Daardoor was hij een der gedeputeerde rechters
over de Groot en van Oldenbarnevelt, van wier verhooren hij er verschillende
bijwoonde.
Hij maakte deel uit der commissie van 26 Nov. 1612 tot voorbereiding van de
oprichting der groningsche hoogeschool. Bij de vestiging daarvan werd hij 28 Febr.
1615 van wege de Ommelanden tot curator benoemd. Hij bleef tot 1639 in functie.
Zie: J. C a e s a r , Catalogus studiosorum scholae Marpurgensis III, 65;
Groningsche Volksalmanak 1910, 172; Genealogische en Herald. Bladen I, 40, 65;
W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkb. der Hoogeschool te Groningen (Gron. 1864) 30
v.v.
van Kuyk

[Gockinga, Mr. Scato (2)]
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GOCKINGA (Mr. Scato) (2), geb. te Groningen 4 Dec. 1624, overl. te Groningen
19 Juni 1683, was zoon van L u d o l f H e n r i c i W e r u m ë u s en H i l l e
G o c k i n g a . Hij nam dus den naam zijner moeder aan. In 1647 werd hij student
te Utrecht. Na zijne promotie werd hij gezworene zijner geboortestad 1652, secretaris
dier stad 22 Mei 1665 en raadsheer in 1671. Voorts
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bekleedde hij nog het ambt van secretaris van Gedeputeerde staten, werd in 1667
lid der Staten-Generaal en later voorzitter van dit lichaam. In 1672 werd hij door de
Staten gemachtigd om gezamenlijk met prins Willem III, van Beuningen en van
Beverningh te onderhandelen met de engelsche gezanten Arlington en Buckingham.
Nog diende hij de Republiek als gedeputeerde te velde, kwam voorts in 1673 als
afgevaardigde der Staten-Generaal naar Utrecht en beraamde daar met zijne
mede-gedeputeerden, nadat de Franschen die stad verlaten hadden, de schikkingen,
die destijds zoo veel beroering veroorzaakten. Hetzelfde jaar teekende hij het verbond
met den koning van Spanje. In 1665 was hij wegens Groningen lid der Admiraliteit
van Amsterdam, het jaar daarop van de Admiraliteit van Harlingen en in de jaren
1680, 82 en 83 curator der groningsche hoogeschool. Op den gedenkpenning
geslagen ter herinnering aan het beleg te Groningen (9 Juli - 17 Aug. 1672) ziet
men zijn beeltenis. Uit zijn 4 Sept. 1651 te Groningen gesloten huwelijk met G e e s j e
W i c h e r s (1618 - 3 Dec. 1670, dr. van W i c h e r R o t g e r s z en B e e r t a
S c h ö n i n g ) liet hij twee kinderen na, een zoon S c a t o en eene dochter B e e r t a
E l i s a b e t h , gehuwd met J o z e f T r i p .
Zie: C h r . J. P o l v l i e t , Geslachten Werumëus en Gockinga (1906).
v. Epen

[Goeje, Reinoudina de]
GOEJE (Reinoudina d e ), geb. 9 April 1833 te Lippenhuizen, overl. 6 Febr. 1893 te
Rotterdam, was een dochter van Ds. Pieter de Goeje (I kol. 947) en Wilhelmina
Bernardina Schilling. Onder het pseudoniem A g a t h a heeft zij onze kinderlectuur
verrijkt met meer dan honderd kleine en groote verhalen en van 1870 tot haar dood
is er bijna geen tijdschrift voor de nederlandsche jeugd geweest, waaraan zij haar
medewerking niet verleend heeft. Sommige harer vertellingen hebben zelfs een
vierden druk beleefd, wel een bewijs, dat zij den kindertoon wist te vatten en dat
door ouders haar schrijftalent gewaardeerd werd. In 1860 verscheen haar eersteling,
getiteld: Het theesalet van Pieteloet. Onder haar meest bekende, oorspronkelijke
verhalen behooren: Eind goed, al goed, De genius van het kransje, De geschiedenis
van Dina en haar pop, De dochter van den kozak, Het poppenhuis, Leonie en Elise,
Een man, een man; een woord, een woord, Eva Strooveld, Frida en haar nichtjes,
Pauline. Jongens- en meisjesboeken van C a p t . M a r r y a t , W i l h . H a u f f ,
M a r l i t t e.a. vonden in haar een goede vertaalster. Van de tijdschriften, waaraan
zij heeft meegewerkt, zijn o.a. te noemen: De Kindervriend, Ons genoegen, Heinde
en Ver, Gezellige Uren, Voor ieder wat, Na schooltijd, Lentebloesem, terwijl in 1876
en 1877 een Almanak voor kinderen van haar verscheen, van 1888 tot 1890 een
Scheurkalender voor de Jeugd en zij jarenlang mederedactrice was van het
veelgelezen tijdschrift Voor 't Jonge Volkje.
Zij was een zuster van den bekenden leidschen hoogleeraar M.J. de Goeje (zie
I kol. 946).
Moquette

[Goens, Rijklof Michaël van]
GOENS (Rijklof Michaël v a n ), geb. te Utrecht 12 Mei 1748, overl. te Wernigerode
in den nacht van 24 op 25 Juni 1810, zoon van Mr. D a n i e l F r a n ç o i s , president
van den Edelen Hove Provinciaal 's lands te Utrecht. Zijne moeder was een dochter
van Sir J a m e s C u n i n g h a m e , regiments-commandant eener schotsche brigade
in nederlandschen dienst. Hij was een achterkleinzoon van den vermaarden
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gouverneur-generaal van Nederlandsch O.-Indië Rijklof van Goens. Zijne ouders
gaven hem van zijn prilste
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jeugd af volop gelegenheid, zich zoo veelzijdig mogelijk in oude en nieuwe talen en
letteren te ontwikkelen. Zijn uitstekende aanleg en groote zucht tot studie deden
het overige om hem reeds op jeugdigen leeftijd tot een wonder van geleerdheid te
maken. Zijn eerste geschrift verscheen in zijn 15e jaar: het was de behandeling van
een oudheidkundig onderwerp, maar dat tevens actualiteit bezat: Diatriba de
Cepotaphiis, (1763) ter aanprijzing van begraafplaatsen in de open lucht. In het
zelfde jaar richtte hij tot A n t o n i e d e R o o y , rector te Sneek, eene Epistola
Critica, die door de Rooy geplaatst werd aan het hoofd zijner Coniecturae Criticae
(Utr. 1764). Daarop gaf hij zijne Obss. miscell. in het licht, ten einde (daar toen nog
geen doctoraat in de letteren bestond) eene proeve zijner academische studiën in
de philologie aan het openlijk onderzoek te onderwerpen. Zijn leermeester in dit vak
was P. Wesseling. In 1765 bezorgde hij eene uitgave van P o r p h y r i u s ' de antro
Nympharum. Hiertoe vertoefde hij eenigen tijd te Leiden, waar hij vriendschap sloot
met H e m s t e r h u i s , R u h n k e n i u s , J. L u z a c , en den beroemden orientalist
J o h . J a c . S c h u l t e n s . Een andere vrucht van zijn verblijf te Leiden was zijn
Specimen Obss. Philol. in N.T. ex Artemidoro, nog in 1764 anoniem in de Biblioth.
Nova Bremensis verschenen. Zijn optreden bezorgde hem in de wetenschappelijke
wereld (ook in het buitenland) zulk een goeden naam, dat de curatoren der
utrechtsche hoogeschool besloten hem onder de drie opvolgers in de breede plaats,
door Wesseling beslagen, als buitengewoon hoogleeraar op te nemen voor die
vakken, waarin hij, ofschoon slechts 18 jaren oud, zijn beroemden leermeester het
meest scheen te evenaren, nl. in de geschiedenis, welsprekendheid, oudheden en
de grieksche taal (28 Juli 1766, op een traktement van ƒ 400). Hij aanvaardde zijne
betrekking met eene Oratio de incrementis, quae humaniores literae, historiae
imprimis et linguae graecae studium, seculo hoc decimo octavo ceperunt.
Met weergaloozen ijver ging hij voort, zich in vele talen, litteraturen, en
wetenschappen te bekwamen. Hierbij kreeg weldra de aesthetische richting de
overhand; hij ging de voorkeur geven aan het modern-literaire standpunt, eenigszins
met terzijdestelling der classieke oudheid, ofschoon hij deze nooit geheel uit het
oog verloren heeft. Vele geestige stukken (in het hollandsch geschreven) plaatste
hij in de Nieuwe Bijdr. tot opbouw der Letterk., onder den pseudoniem: l e
P h i l o s o p h e s a n s f a r d . Zeer opmerkelijk zijn zijne Vrijmoedige bedenkingen
over de vergelijking der oude dichteren met de hedendaegschen (N. Bijdr. II, 229-268)
en Bedenkingen over den staet der Letteren in Nederland. (N. Bijdr. II, 435-506) Dit
laatste stuk bevat zeer merkwaardige opmerkingen omtrent nederlandsche taal,
letterkunde, stijl, welsprekendheid, enz., met vele uitweidingen over buitenlandsche
letteren, waaruit wederom zijne ontzaglijke belezenheid blijkt. In 1768 kreeg hij van
keizerin Maria Theresia den titel van hofraad. Door verscheidene italiaansche
academiën werd hij tot lid benoemd. Ook in Spanje had hij vele relaties. In
Duitschland was het vooral Jacobi, die eene levendige en vriendschappelijke
briefwisseling met hem onderhield. In 1769 gaf hij eene vertaling van
M e n d e l s s o h n s Verhandeling over het verhevene en naïve in de schoone kunsten
en wetenschappen, met zoo voortreffelijke voorrede en aanteekeningen, dat de
schrijver er hooglijk mede was ingenomen, en er bij eene nieuwe uitgave van zijn
werk gebruik van maakte. Vooral de schets eener geschiedenis van den
letterkundigen
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smaak, in de voorrede bevat, trok de aandacht. In 1771 schijnt hij Frankrijk en Parijs
bezocht te hebben. Op zijn aanzetten werd V o l k m a n n s Reisboek door Italiën in
het Hollandsch vertaald (6 dln. 1773-74), welke vertaling hij van twee vernuftige en
geestige voorreden voorzag.
Bedenkende, wat van Goens op zoo jeugdigen leeftijd reeds voor het geestelijk
leven van ons land beteekende, welk een heilzame kracht er van hem uitging, kan
men niet anders dan betreuren, dat hij niet op den ingeslagen weg is voortgegaan,
maar zich heeft begeven eerst in de godsdienstige, weldra in de staatkundige twisten
van zijn tijd, om daar geheel in onder te gaan. Bij meer dan eene gelegenheid blijk
gegeven hebbende van eenigermate vrijzinnige denkbeelden op godsdienstig gebied,
moest hij wel argwaan wekken bij den rotterdamschen predikant en professor
honorarius P e t r u s H o f s t e d e . Deze zag met leede oogen de oude orthodoxie
gaandeweg vervallen, en tot redding daarvan was hij, vooral geholpen door J.
H a b b e m a , een ware ketterjacht begonnen in zijn maandwerk Nederlandsche
Bibliotheek (sedert 1774). Intusschen kan men het die mannen niet ten kwade
duiden, dat zij een hoogleeraar, die Hume hemelhoog prees, die niet dan met grooten
lof van Diderot en d'Alembert gewaagde, die de lezing van Voltaires schriften
aanbeval, een minder begeerlijk leidsman voor de studie van aanstaande
godgeleerden achtten. Van Goens, prikkelbaar van aard, en niet gewoon dat er over
zijne werken anders dan met de hoogste achting gesproken werd, besloot tot een
tegenaanval. Hij bracht de zaak voor de utrechtsche regeering, en verklaarde
plechtig, nimmer in zijne lessen te kort te zijn geschoten in eerbied voor kerk en
godsdienst. Het gevolg was eene publicatie, waarbij de Ned. Bibl. werd veroordeeld
als een ‘eer- en faamroovend libel’, waarvan de verkoop werd verboden. Habbema
wendde zich tot de utr. regeering, maar werd afgescheept. Toen wendde hij zich
tot het groote publiek. De zaak werd zoo ernstig, dat v.G., die er eerst niet nader
op terug wilde komen, daartoe toch moest besluiten, en een verweerschrift in 't licht
gaf, getiteld: Bericht van den Professor van Goens, rakende de recensie van zijne
vertaling van de Verh. van Moses Mendelssohn, enz. (Utr. 1775). Een Tegenbericht
der vijanden bleef niet uit, het publiek was niet op zijn hand, en hij was als
hoogleeraar onmogelijk geworden. Wellicht had hij van den Prins een wenk gekregen.
Hoe het zij, hij nam ontslag als hoogleeraar (6 Mei 1776), en werd onmiddellijk
daarna door Willem V in de vroedschap van Utrecht benoemd. Zijne beroemde
bibliotheek, die uit bij de 19000 boekdeelen bestond, bracht hij onder den hamer,
waarschijnlijk om niet van zijne nieuwe bezigheden te worden afgeleid, en zeker
ook om financieele redenen; de catalogus ervan staat nog altijd bij boekenliefhebbers
in hoog aanzien.
In de eerste jaren zijner magistratuur genoot hij eene betrekkelijke rust. Van zijne
ambtsplichten kweet hij zich voortreffelijk. Voorts volgde hij met groote belangstelling
de gebeurtenissen in Europa. Vurig aanhanger der stadhouderlijke partij, stond hij
aan de zijde van Engeland, in de zaak van den amerikaanschen opstand. Toen de
Republiek, ten gevolge van het heulen der amsterdamsche regeering met de
Americanen, met Engeland in oorlog gewikkeld werd, greep van Goens deze
gelegenheid aan om aan het volk het baatzuchtig en misdadig streven der regenten
bloot te leggen. Zijn Politiek Vertoog over het waar sistema van de stad Amsterdam
(anonym), gedagteekend 15 Maart
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1781, maakte veel indruk. Het was een stuk van 150 bladzijden in folio, aanvankelijk
niet algemeen verkrijgbaar en slechts aan zeer weinige voorname personen
toegezonden; maar weldra noopte een nadruk hem het geschrift in den handel te
brengen. Het werd voor v.G. het gewichtigste keerpunt zijns levens, bracht den
roem zijner geleerdheid in vergetelheid, en verduisterde zijne letterkundige
verdiensten. Door op den ingeslagen weg voort te gaan, benadeelde hij zich zelven
nog meer. Onder alle tegenschriften haarde het meeste opzien de Brieven van
Candidus, van I r h o v e n v a n D a m . Meer en meer verbitterd door de felheid
zijner tegenstanders en door den loop der gebeurtenissen, liet van Goens zich tot
allerlei onberaden stappen vervoeren. Welhaast verscheen van zijn hand een
hekelschrift tegen de amst. regeering in den vorm van een verdichtsel, getiteld: De
seven dorpen in brand, of de geschiedenis der oliekoeken, niet zonder geest
geschreven, maar overigens een schotschrift van de ergste soort.
De leiders der stadhouderlijke partij te 's Gravenhage hielden intusschen het oog
op v.G. gevestigd, daar zij meenden, dat een begaafd en kundig man als hij hun
zaak onschatbare diensten zou kunnen bewijzen. Het machtigste wapen in den
strijd, de drukpers, moest hem worden toevertrouwd. De oranjegezinden hadden
tot nog toe vrij weerloos gestaan tegenover de massa's weekbladen en vlugschriften
der patriotten. Van Goens werd bereid gevonden, zich aan het hoofd van een
weekblad te stellen, en 18 Aug. 1781 verscheen het eerste nummer van De
ouderwetse nederlandsche patriot. Dit tijdschrift bekleedt de eerste plaats in de
staatkundige litteratuur van dat tijdperk; niettemin had het weinig invloed, en reeds
in 1783 eindigde het een kwijnend bestaan.
Zijne positie te Utrecht was inmiddels hoe langer hoe hachelijker geworden. Het
werd voor den Prins hoe langer hoe moeilijker, hem te handhaven. Toch wilde Willem
V geen zwakheid toonen door hem te ontslaan. Hij redde zich uit deze moeilijkheid,
door van Goens voor te stellen, zelf zijn ontslag te vragen, beloovende, hem eene
diplomatieke betrekking te bezorgen. v.G. gehoorzaamde gaarne (Sept. 1783), en
den dag, dat zijn ontslag inkwam, verhuisde hij naar 's Gravenhage. Het bleek hem
echter spoedig, dat de voor hem bestemde post nooit open zou komen. Het schijnt
den raadslieden van den Prins nimmer ernst te zijn geweest met die voorgespiegelde
betrekking. Men deinsde er voor terug, een zoo gehaat persoon in dienst te nemen.
Diep teleurgesteld sloot v.G. zich in zijn haagsche woning op. De Prins voorzag
door een jaargeld in zijn onderhoud. Vele zijner oude vrienden meden hem meer
en meer. Een der weinige trouwe bezoekers was Bilderdijk, met wien het tot
vertrouwelijken omgang kwam. Maar niet lang na zijne vestiging in de hofstad begon
van Goens aan een smartelijke uitterende ziekte te lijden, waartegen niets baatte.
Eindelijk besloot hij, als laatste middel, verandering van lucht te beproeven.
Den 7. Juni 1786 vertrok hij, meer dood dan levend, naar Zwitserland. De laatste
negen maanden was hij bedlegerig geweest. Tegen alle verwachting herstelde hij
zeer spoedig, en weldra voelde hij zich sterk genoeg om eene reis door Zwitserland
te ondernemen. Na zijn vertrek uit Holland noemde hij zich C u n i n g h a m e , of
C u n i n g h a m e v a n G o e n s . Te Zürich maakte hij kennis met L a v a t e r , tot
wien hij weldra in vriendschappelijke verhouding kwam. Tijdens zijne ziekte was
v.G. tot innige vroomheid gekomen: geen wonder dus, dat hij zich tot den zürichschen
geestelijke voelde aange-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

477
trokken; en deze, een man van veel oorspronkelijkheid, maar van weinig studie,
schepte groot behagen in de omvangrijke kennis en rijke belezenheid van den
Hollander.
Na een jaar in de nabijheid van Bazel vertoefd te hebben, had v.G. zijne
gezondheid weder geheel terug. Hij hield verblijf in verschillende plaatsen o.a. te
Marburg, waar hij vriendschap sloot met den mysticus J u n g S t i l l i n g , in wiens
levensbeschrijving hij onder den naam R a s c h m a n n voorkomt. In 1791 vestigde
hij zich weder te Bazel. Met Lavater, in wiens Handbibliothek v.G. bijdragen
(godsdienstige, zedelijke, en staatkundige overdenkingen) leverde, werd het verkeer
drukker dan ooit. Uit genoemde bijdragen blijkt, dat v.G. ook in het godsdienstige
geen verdraagzaamheid kende. Alle gematigdheid verfoeide hij. Van de parijsche
Jacobijnen, met hun consequent doorgevoerd atheïsme, verklaarde hij minder
afschuw te hebben dan van weifelmoedige en inconsequente christenen. In 1793
en 94 hield hij zich weder in verschillende steden van Duitschland op. Daarna
vertoefde hij geruimen tijd aan het hof van Erfurt, bij den stadhouder des keurvorsten
van Mainz, Karel van Dalberg, een kunst- en letterlievend man. Zoo kwam hij in
aanraking met de beroemdste mannen van Duitschland, Goethe niet uitgezonderd.
Na 1795 werd het jaargeld van den stadhouder aan v.G. niet meer uitbetaald.
Waarschijnlijk heeft Hieronymus van Alphen, in eerste huwelijk met een zuster van
v.G. gehuwd, het hem niet aan hulp laten ontbreken. Inmiddels had hij het hof va n
Erfurt verlaten en zich te Dresden gevestigd. Hier hield hij zich met allerlei
letterkundigen arbeid bezig. Maar de podagra bracht hem langzamerhand in
hulpbehoevenden toestand. Gelukkig ontfermde Chr. Fr. graaf van Stolberg
Wernigerode zich over den armen, eenzamen lijder. Waarschijnlijk had deze door
Stilling, zijnen geestverwant, v.G. leeren kennen. Hij ontving eene rustplaats te
Wernigerode. Daar bracht van Goens, verlamd door de jicht, maar nog helder van
hoofd, in onbezorgde rust zijne zeven laatste levensjaren door. Gehuwd is hij nooit
geweest. Een nagelaten werk van hem over de vrouwen: Ueber moralischen
Ehebruch, in den vorm van samenspraken, verscheen te Leipzig in 1811.
In zijn vaderland raakte hij geheel in vergetelheid, totdat het Utrechtsch
Genootschap de aandacht op hem vestigde door het uitschrijven eener prijsvraag,
op uitstekende wijze beantwoord door B. t e n B r i n k in zijn werk:
Levensbeschrijving van Rijklof Michael van Goens (Utr. 1869). In dit werk worden
ook al zijne geschriften nauwkeurig vermeld, met uitvoerige aanhalingen daaruit.
Terecht merkt intusschen W.H. d e B e a u f o r t op in zijn artikel over v.G. in de
Gids, 1878, I (herdrukt in Geschiedk. Opst.), dat ten Brink wel wat al te veel
lofredenaar is geweest. Van Goens' geleerdheid, talent, smaak, verdient aller hulde;
maar het staat vast, dat de rampen, die hem hebben getroffen, voor een groot deel
te wijten zijn aan zijn onhandelbaar karakter. Niettemin is hij een der merkwaardigste
personen, die ons land ooit heeft voortgebracht, en verdient hij veel beter gekend
te worden dan nog steeds het geval is.
De zeer uitgebreide verzameling nagelaten papieren van v.G. bevindt zich ter
Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage. Een deel hiervan werd door W.H. d e B e a u f o r t
uitgegeven onder den titel: Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken
hem betreffende (Werken Hist. Gen., 3 dln. Utr. 1884-90). Hierin komen twee
autobiografische
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schetsen voor. Een daarvan (in het engelsch geschreven) verscheen vroeger in
holl. vertaling door H.W.T. T y d e m a n (Handel. Provinciaal Genootschap voor K.
en W. in N.-Brabant, 1867). Van belang is ook het opstel van W.P. S a u t y n K l u y t ,
in de Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. IX, 231.
Margadant

[Goens, Dr. Rijklof Willem van]
GOENS (Dr. Rijklof Willem v a n ), geb. te 's Gravenhage 17 Aug. 1831, overl. 24
Mei 1874 te 's Gravenhage; zijne ouders ware J u s t e T h e o d o r e J e a n v a n
G o e n s , provinciaal inspecteur van de registratie, overl. te Haarlem 21 Nov. 1843
en C o r n e l i e J a c q u e l i n e baronesse v o n D o p f f , overl. te Delft 24 Mrt. 1869.
Tot 1841 was hij op de school in 's Gravenhage, toen dit onderwijs werd
afgebroken door de overplaatsing van zijn vader naar Haarlem. In 1847 (10 Juni)
deed hij met goed gevolg admissie-examen voor de Kon. Academie te Delft en 24
Juni 1851 verwierf hij den titel van civiel-ingenieur. Het ingenieursvak heeft hij echter
niet practisch beoefend, zijne neiging tot studie trok hem in een andere richting. Na
privaatlessen in Latijn te hebben genomen, werd hij 20 Nov. 1852 ingeschreven te
Leiden, bij de faculteit van de wis- en natuurkunde. Reeds 26 Oct. 1853 legde hij
het candidaats-examen af en 30 Juni 1858 promoveerde hij op een proefschrift
Verhandeling over de tandvormen van raderwerken.
Intusschen werd hij 16 Sept. 1854 benoemd tot leeraar in de wiskunde
(stereotomie, analytische en beschrijvende meetkunde) aan de Kon. Academie te
Delft.
Bij de verandering der delftsche Academie in Polytechnische school werd van
Goens bij Kon. Besl. van 29 Juni 1864 tot hoogleeraar benoemd in de zuivere en
toegepaste wiskunde.
Echter in 1869, na den dood zijner moeder, begon van Goens te sukkelen met
zijn gezondheid. 20 December 1870 vroeg hij een tweejarig verlof aan tot herstel
van gezondheid. Hij heeft zijn arbeid aan de Polytechnische school niet meer kunnen
hervatten. 20 Nov. 1872 vroeg hij ontslag als hoogleeraar en 24 Mei 1874 overleed
hij en werd te 's Gravenhage, waar hij sinds 1873 bij zijn broeder inwoonde,
begraven.
Zie: A. H u e t , Eene bladzijde uit de Geschiedenis van het onderwijs voor
nederlandsche ingenieurs in De Schoolbode, 1876, 172-189, 249-264.
Roelofs Heyrmans

[Goetgebuer, Aegidius]
GOETGEBUER (Aegidius), geb. te Gent 4 Mei 1603, Jezuïet 4 Oct. 1620, gest. 19
Sept. 1679 te Maastricht. Toen de rector van het maastrichtsch Jezuïetencollege,
pater Boddens, gevangen werd genomen (1638), was het zijn taak het college
voorloopig te besturen. In 1639 eischten de Staten-Generaal den eed van trouw en
gehoorzaamheid. G. trachtte eerst hiervan uitstel te krijgen, maar, toen hem bleek,
dat de Jezuïeten, al legden zij den gevraagden eed af, toch hun college niet zouden
mogen heropenen, weigerde hij. Het gevolg hiervan was, dat G. met de zijnen, op
twee broeders na, die voorloopig het leegstaande huis bewaakten, in 1639 uit
Maastricht werd gedreven. G. stichtte nu een residentie te Tongeren, in de hoop op
een terugkeer. Eerst met Lodewijk XIV in 1672 werd zijn verwachting verwezenlijkt.
Het college werd heropend, maar eerst 21 Juni 1679 kregen de Jezuïeten, door
tusschenkomst van Lodewijk XIV bij de Staten, definitief hun oude behuizing terug.
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De geschiedenis van deze moeitevolle tijden is door G. zelf voor een groot gedeelte
te boek gesteld.
Zie: C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flan-
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dro-Belgicae (Bruxellis, 1867), 39; R.J. P i e r i k in Maandrozen ter eere van het H.
Hart (Amsterd.) 1882 21; 1887, 338.
Derks

[Goetgebuer, Willem]
GOETGEBUER (Willem), geb. te Kortwijk 14 Oct. 1587, Jezuïet 3 Oct. 1606, priester
gewijd 25 Jan. 1613, gest. 7 Mei 1642 te 's Gravenhage. In 1627 kwam hij naar 's
Gravenhage, om pater Rommel in zijn veelomvattenden werkkring bij te staan. De
veiligheid was er voor hem wisselend. In 1629 teekende hij aan, dat het jaar rustig
en gelukkig verloopen was, omdat men aan de magistraat zijn geld had uitbetaald.
In 1634 echter was hij gevangen geraakt en moest men 300 kronen betalen om
hem vrij te koopen. Volgens getuigenis, door eenige voorname katholieken in 1638
gegeven, was G. met zooveel heilzame vrucht werkzaam, dat met den dag het
aantal katholieken toenam. Bij al deze bezigheden vond de oud-leeraar der poëzie
en rethorica nog den tijd, om in sierlijk latijn de lotgevallen der Jezuïeten in de
Noord-Nederlandsche Missie te beschrijven in: De missione batavica (1544-1622).
Dit handschrift berust in de Bourgondische bibliotheek te Brussel.
Zie: P.G. B o n g a e r t s , De St.-Theresiakerk te 's Gravenhage ('s Gravenh. 1866),
13; Arch. Bisd. Utr. VI, 227; C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flandro-Belgicae
(Bruxellis 1867) 37, 84; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus
(Bruxellis 1890) III, 1531.
Derks

[Goor, Gerard Benjamin van]
GOOR (Gerard Benjamin v a n ), stichter van de uitgeversfirma G.B. v a n G o o r
z o n e n te Gouda, 29 Oct. 1816 te Buren in Gelderland geb. en overl. 5 Juni 1871
te Wildungen in Waldeck-Pyrmont. Opgeleid in den boekhandel der firma Joh.
Noman & zoon te Zalt-Bommel, vestigde v.G. reeds op 23-jarigen leeftijd een eigen
zaak te Gouda, waar hij weldra in het huwelijk trad met een dochter van zijn
vroegeren chef, D. v a n H a r e n N o m a n te Zalt-Bommel.
Tal van werken zagen bij van Goor het licht. Zijn fonds, volgens A.C. Kruseman
een der grootste ooit door een nederl. uitgever bijeengebracht, getuigt zoowel van
een buitengewonen ondernemingsgeest als van een scherpen koopmansblik. Men
vindt er in naast zeer fraaie en kostbare uitgaven kleinere, uitsluitend ingericht voor
de behoeften van het dagelijksche leven, als zakwoordenboeken, lees-, prenten-,
kook- en huishoudboeken. Als de voornaamste zijner uitgaven noemen wij: den
Prachtbijbel, met staalgravures van B a r t l e t t (1855); v a n d e r P a l m 's Bijbel
voor de jeugd (1855-57; 3 dln.); v a n C l a v e l 's Geschiedenis der godsdiensten
(2 dln.) en v a n C l a v e l 's Vrijmetselarij, beide geïllustreerd; E m m e r t 's Leerboek
der heelkunde, uit het Duitsch door M. P o l a n o (4 dln.); R i e t s t a p 's Armorial
Général (1861); T e r w e n 's Etymologisch Handwoordenboek der Ned. taal (1844)
en T e r w e n 's Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van
schilderachtige naar de natuur geteekende gezichten (1858-62; 3 dln.);
K a r m a r s c h e n H e e r e n 's Technologisch Woordenboek; G i r a r d i n 's
Scheikunde voor den beschaafden stand en v a n d e r B u r g 's Grondbeginselen
der Natuurkunde; de drie laatste boeken destijds, toen de natuurwetenschappen
hier te lande nog in hun eerste opkomst waren, zeer gezocht. Verder de veel
gebruikte standaardwerken van den bekenden lexicograaf J a c . K r a m e r s Jz.,
die tal van jaren (1847-68) uitsluitend voor de pers van G.B. van Goor werkte:
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Algemeene Kunstwoordentolk (1847); Nouveau Dictionnaire Français- Hollandais
et Hollandais-Français (1858-62) en het Geographisch Woordenboek der geheele
aarde (1855; 2 dln.). Eindelijk het Geogr.-Statistisch- Historisch Hand-
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boek (1850; 2 dln.), door dienzelfden schrijver bewerkt naar B l a n c 's Handbuch
des Wissenswürdigsten aus der Geschichte der Erde und ihrer Bewohner.
In 1868 trok van Goor zich uit zijn omvangrijke zaken terug, die toen werden
voortgezet door zijn beide zoons G.B. L u l i u s v a n G o o r en J.M. N o o t h o v e n
v a n G o o r , onder den naam van f i r m a G.B. v a n G o o r z o n e n .
Na het overlijden van eerstgenoemden zoon in 1883, zette delaatste de zaak
onder denzelfden naam voort. In 1906 overleed ook J.M. Noothoven v. Goor en nu
werd de firma door de erven in een Naamlooze vennootschap omgezet met den
zoon van laatstgenoemde, I s a ä c N o o t h o v e n v a n G o o r , als directeur aan
't hoofd. Het fonds bestaat in zijn nieuwen vorm hoofdzakelijk uit woordenboeken,
bij herhaling herdrukt en steeds op de hoogte van den tijd gehouden; uit werken
voor handelswetenschappen en de praktijk van 't dagelijksche leven, geïllustreerde
leesboeken voor de jeugd enz.
Zie: Bijdr. tot de Gesch. v.d. Ned. boekh. I, 183, en A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen
II, 599. Voorts Catalogus der Nationale Tentoonstelling van het Boek, (Amsterdam
1910).
Zuidema

[Goor, Pieter Waltier van de]
GOOR (Pieter Waltier v a n d e ), geboren te Antwerpen 29 Januari 1783, was eerst
stempelsnijder aan de Munt te Brussel en sedert 1819 aan 's Rijks Munt te Utrecht.
Te Brussel sneed hij de stempels voor de eerste tienguldenstukken, terwijl hij te
Utrecht o.a. de stempels voor den heelen en halven gulden van Ned. Indië maakte.
De voornaamste door hem vervaardigde penningen zijn: Strooipenning bij de
inhuldiging van Willem I als Koning der Nederlanden te Brussel (1815), Eerste
vergadering der Staten van Brabant (1816), oprichting der Academie van Schoone
Kunsten te Antwerpen (1817), opening van den spoorweg van Amsterdam naar
Haarlem (1839), Eerepenningen voor moed en trouw in Nederl. Indië (1839).
In 1842 werd hij door een beroerte getroffen, terwijl hij in 1851 te Utrecht overleed.
Hij teekende zijn werk: P. VAN DE GOOR F, VAN DE GOOR F.
J. D i r k s , Beschrijving der Nederl. Penningen 1813-1863, beeldt al zijn penningen
af; zie verder: Revue de la Numismatique belge 1854, 240; V. T o u r n e u r .
Catalogue des Médailles du Royaume de Belgique I, XXV.
van Kerkwijk

[Gouda, Guillielmus Hermannus de]
GOUDA (Guillielmus Hermannus d e ), ook G u i l i e l m u s H e r m a n n i en W i l l e m
H e r m a n s z ., geb. omstreeks 1466, gest. 1510, bloedverwant van Cornelius
Aurelius (1 kol. 196), Augustijner monnik in het klooster Steyn bij Gouda,
studiemakker en vriend van Erasmus, verdienstelijk beoefenaar der latijnsche
letteren. Een lijstje van zijne geschriften vindt men bij V a l e r i u s A n d r e a s ,
Bibliotheca Belgica (Lovanii 1643), 320, een zestal brieven van hem in E r a s m i
Opus Epistolarum, ed. P.S. A l l e n , Oxford 1906, I, no. 34-36, 38, 92, 142 (benevens
zes aan hem gericht no. 39, 81, 83, 84, 172, 178) en vijf brieven van hem aan
Cornelius Aurelius met één van Aurelius aan hem, in Ned. Arch. v. Kerkgesch. IV
(1905) 54-73. Hij heeft geruimen tijd gewerkt aan eene uitvoerige Hollandsche
kroniek in het Latijn, welke helaas onvoltooid gebleven en verloren is gegaan. Zijne
tijdgenooten hielden het voor een hoogst belangrijk werk. Volgens Jan van Naeldwijk
(zie Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudheidk., 3e R. IV, 1888, 401) had de auteur
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besyen ende te ondersoecken, off hy ergent wat nieuwes ende sonderlincks soude
vinden, ter materyen ende
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ten propoeste dyenende, tot een loff ende prijs ende hoecheyt der princhen graven
ende huyse van Hollant.’ Hij beweert ook, dat Cornelius Aurelius voor zijne
Divisiekroniek veel ‘getranslateert heeft uut den Latijnen in Duytsch, uut die cronyck,
die Wilhelmus van der Gou ghemaect heeft.’ Zijn jongere tijdgenoot Reynerus
Snoyus, gest. 1537, zegt in de voorrede op het vijfde boek van zijn werk De rebus
Batavicis libri XIII (uitgeg. door F r . S w e e r t i u s in Rerum Belgicarum annales,
Francof. 1620) II, 51, dat hij veel uit diens aanteekeningen heeft geput. Eene tweede
kroniek van Guillielmus Hermannus de Gouda, getiteld: Hollandiae Gelriaeque
bellum, dat den Hollandsch-Gelderschen oorlog in 1504 tot 1508 behandelt, is
slechts van geringen omvang. Hij beschrijft daarin de krijgsbedrijven der Gelderschen
vooral in 1508, die van uit het door hen bezette Weesp (Mei 1508) en Muiden,
Amsterdam en Noord-Holland belaagden. Dit geschriftje is bedoeld als eene
historische toelichting van zijn gedicht op het geteisterde Weesp, dat hij bezocht
vier dagen nadat het door de Gelderschen (op 24 Januari 1509) was ontruimd. Het
is tezamen met het gedicht op Weesp uitgegeven naar twee nu verloren
handschriften en naar den amsterdamschen druk van 1517(?) door A. M a t t h a e u s
in zijne Veteris aevi analecta, I (Hagae Comitum 1738) 321-354.
Zie: J. W a l v i s , Beschrijving der stad Gouda, (Gouda 1713), 239-244; E r a s m i
Opus epistolarum, ed. P.S. A l l e n , I (Oxford 1906), 128; F r u i n , Verspr. Geschr.
VIII, 226 vlg. 274, 280 vlg.; M o e s - B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers
en uitgevers in de XVIde eeuw, IV ('s-Gravenh. 1914), 379-383.
Hulshof

[Gouda, Henricus de]
GOUDA (Henricus d e ), geb. in 1469, regulier kanunnik in het windesheimsch
klooster Thabor bij Sneek. Hij schreef eene kroniek van Holland, Zeeland en
Westfriesland, in het Latijn, van de oudste tijden tot 1522 toe, waarvoor hij naar
zijne eigen verklaring de stof had verzameld eerst in 1500 in het klooster Engelendaal
te Leiderdorp, uit de aanteekeningen van den supprior Wilhelmus Trajecti, ‘qui sua
dicebat se recepisse ex archivis et secretario civitatis Trajectensis’, en uit die van
Albertus Horen, ‘qui sua excepit ex libro camere Hollandie ex curia videlicet Leidensi’,
vervolgens in 1515 bij zijn verblijf in het klooster Groenendaal bij Brussel uit een
handschrift, ‘scriptus a quodam magistro civium Bruxellensium, in cujus extremo
folio scriptum erat se illa excerpsisse ex libro scripto in castro Egmundensi’. In
hoofdzaak heeft hij echter geput uit de Divisiekroniek, waarvan hem in 1521 een
gedrukt exemplaar in handen kwam. De waarde zijner kroniek ligt in de berichten,
welke niet aan de Divisiekroniek zijn ontleend. Al bevat zij geen schat van historische
bijzonderheden, ‘toch zou het’, naar het oordeel van Fruin, ‘wel de moeite loonen,
als iemand de kroniek zorgvuldig doorwerkte en alwat daarin oorspronkelijks staat,
excerpeerde en in druk gaf.’ De autograaf berust in de Universiteitsbibliotheek te
Groningen, hs. n. 129; een afschrift daarvan door Anth. Matthaeus in de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage, hs. Z. 113 (kast 74 J 46).
Zie: R. F r u i n , in Kronijk van het Historisch Genootschap, XXVIII (1872), 413-415.
Hulshof

[Gouda, Joannes van]
GOUDA (Joannes v a n ), geb. te Utrecht 29 Jan. 1571, Jezuïet 21 Mei 1588, priester
1598, gest. te Brussel 28 Dec. 1630. Zijn vader was D i r k v.d. G o u d e , zijn moeder
C a t h a r i n a v a n M o e r e n d a e l . Achtereenvolgens onder-
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wees hij de latijnsche klassieken, de wijsbegeerte en de moraaltheologie in
verschillende Jezuïeten-colleges en werd daarna tot het predikambt bestemd, waarin
hij gedurende 25 jaren door de oorspronkelijkheid van gedachten en door de
innigheid van zijn voordracht uitblonk. Aartshertog Albrecht verlangde, dat hij
somwijlen aan het brusselsch hof kwam prediken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand
kwamen vele hervormden, uit Holland, als zij in Brussel waren, naar zijn
controverspreeken luisteren. Hierdoor geraakte hij ook in Holland bekend en bond
hij, als vurig vereerder van het H. Sacrament, een hevigen pennestrijd aan met
hervormde predikanten te Rotterdam en Breda. Een lijst van 24 boekdeeltjes,
waaronder een tegen den bekenden hofpredikant J. Wtenbogaert, en allen de R.-K.
leerstellingen verdedigend, getuigt van zijn ijverige werkzaamheid. Bij zijn dood
kwamen van alle kanten bewijzen van rouwbeklag, zelfs aartshertogin Isabella deed
weten, hoezeer zij het overlijden van den veelzijdig werkzamen pater betreurde.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht XII, 457; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp.
de Jésus (Bruxelles 1891) III, 1631-1635; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Gouda, Willem van (1)]
GOUDA (Willem v a n ) (1), minderbroeder-observant uit de 15e eeuw. Omtrent zijn
leven is niets bekend. Hij schreef een korte allegorischascetische verklaring van de
H. Mis, welke zeer populair is geweest. De titel luidt: Tractatus de expositione missae
of ook: Expositio mysteriorum missae et verus modus rite celebrandi. De
beginwoorden zijn: ‘Ad notitiam eorum intellectualem’ en de slotwoorden: ‘Haec de
calciamento domini pedes dicta (elders: pedum dicta of bene dicta) sufficiunt’, waarbij
‘calciamentum domini’ de H. Mis beteekent (vgl. F r a n z , Die Messe im deutschen
Mittelalter (1902), 602). Het werkje komt soms in handschrift (bijv. Cat. 120, Ludw.
Rosenthal, München (1908), N. 61), maar meestal in 15e-eeuwsche drukken voor
(vanaf omstreeks 1486), waarvan er ongeveer 25 bekend zijn: Antwerpen 3, Deventer
13, en verder Keulen, Straatsburg, Leipzig en Parijs (Pierre le Dru, c. 1496; Cat.
van de Velde, Breda 1830, I, 2263). Ze worden beschreven bij C a m p b e l l 880-895,
Suppl. I, 890a; H a i n en C o p i n g e r 7818-7834; C o p i n g e r II, 2752-2764, 7828.
Van de 16e-eeuwsche uitgaven is alleen die van Deventer, s.n., 1504, met zekerheid
bekend (ex. British Mus. Londen; beschreven bij N i j h o f f , Bibliographie, livr. XIX,
n. 1730). Ook vindt men nog vermeld edities van Deventer 1502; Dilingen 1504,
1567; Antwerpen 1564, 1567. Een proeve van den inhoud van het werkje geeft P.
S c h l a g e r , Geschichte der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz im Mittelalter
(Köln 1904), 224-228.
Verschillende schrijvers zijn verkeerdelijk van meening, dat het Boexken vander
misse van Gerrit vander Goude (zie kol. 484) een vertaling is van het werkje van
Willem van Gouda. Ook moet het niet verward worden met het traktaat De missarum
celebratione, dat de heidelbergsche professor H e n r i c u s J o h a n n e s v a n
G o u d a (begin 15e eeuw) gemaakt heeft (vgl. T r i t h e m i u s , Opera historica, ed.
F r e h e r , Francofurti 1601, 154, 353 en F r a n z , Die Messe, S. 560, Anm. 1), noch
ook met het Libellus de missa devotissimus van F r a n c i s c u s G o u d a n u s (zie
C a m p b e l l 1438; vgl. Suppl. I), dat te Gouda in 1512 verscheen.
Op naam van Willem van Gouda staat in de incunabel-litteratuur het bekende
strijdschrift: Dialogus inter clericum et laicum de dignitate regia,
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Deventer, s.n., 1497 (C a m p b e l l 879, vgl. 573; H a i n 6120). In geen geval is dit
werk van Willem van Gouda, doch waarschijnlijk van Petrus de Bosco (Dubois), en
volgens sommige hss. en drukken van Willem Occam. Vgl. P o t t h a s t , Bibliotheca
hist. medii aevi (1896), I, 379a; vgl. II, 915a en 1026b...
In hs. L 27 van de Kon. Bibl. te 's Gravenhage komt bl. 38b-48b een traktaat voor,
waarvan het explicit luidt: ‘Expliciunt peregrinaciones totius terre Sancte ad laudem
dei scripte Jerosolimis in Conventu sacratissimi montis Syon per W. de Gouda anno
Domini 1437 mensis Martii, Deo gratias’. Vgl. R ö h r i c h t , Bibl. geogr. Palaest.
(1890), 100. Of deze W. de Gouda dezelfde is als de hier behandelde Willem van
Gouda blijft nog te onderzoeken.
Vgl. over Willem van Gouda de bekende werken van M i r a e u s , V a l e r i u s
A n d r e a s , F o p p e n s , P a q u o t , en de litteratuur, opgegeven bij C h e v a l i e r ,
Répertoire des sources historiques du moyen age, I (1905), 1949. Verder: De
Godsdienstvriend, LXXXVII (1861), 70 v.; d e L a n g e v a n W i j n g a e r d e n ,
Gesch. der stad van dér Goude, II (1817), 163, en de boven reeds aangehaalde
werken van F r a n z en S c h l a g e r .
Kruitwagen

[Gouda, Willem van (2)]
GOUDA (Willem v a n ) (2), minderbroeder, geb. te Gouda omstreeks 1540, en gest.
te Geertruidenberg 4 Sept. 1573. Volgens W a l v i s , Beschr. der Stad Gouda, II,
198-200 was zijn eigenlijke naam G u i l i e l m u s F o p p e n s F o p p e n s z en
heette zijn moeder (in 1573 weduwe) H a a s j e u i t t e r G o u d e . Minderbroeder
geworden, studeerde hij te Leuven en werd omstreeks 1565 priester. Na eenige
jaren in het klooster van Dordrecht gewoond te hebben, vluchtte hij bij de inneming
dezer stad (25 Juni 1572) naar Breda. Toen hij hier een jaar gepredikt had, zou hij
naar 's Hertogenbosch vertrekken, doch besloot op verzoek der katholieken van
Geertruidenberg eerst voor hen ten afscheid nog eenige preeken te komen houden.
Dit berokkende hem den dood. 31 Aug. 1573 werd Geertruidenberg ingenomen,
pater Wilhelmus in boeien geslagen en opgesloten bij Jan Vogelsanck, lid van de
Bogarden van het kapittel van Zepperen. De predikant Adriaan Cock trachtte hem
van zijn geloof afvallig te maken, maar pater Willem diende hem van antwoord. Hij
bleef standvastig, ook in zijn laatste uur, richtte van uit den kerker een troostbrief
aan zijn moeder en werd opgehangen.
Uitvoerig is de marteldood beschreven door Mr. A e r t S w a e n s van Goerle,
deken van Geertruidenberg sinds 1571, in zijn Die martirie ende confessie van
broeder Willem vander Gouwe met eigen pagineering gedrukt achter en tegelijk met
zijn Een salighe vermaninghe, ('s Hertogenbosch, Jan Schoeffer, 1574); (V e r r e y t ,
Het geslacht Schoeffer .... in betrekking tot de boekdrukkunst ('s Grav. 1888) 36-37).
Dit verhaal werd door E s t i u s in het Latijn vertaald en in het licht gegeven als
Appendix van zijn Historia Martyrum Gorcomiensium (Duaci 1603), 289-302.
S e d u l i u s heeft dit letterlijk herdrukt in zijn Historia Seraphica (Antv. 1613),
684-690. De Leidenaar F l o r e n t i u s v a n O y e n , Historia Passionis Novorum
in Germaniae Inferioris provincia constantissimorum Martyrum Ordinis Sancti
Francisci ex Observantia (Ingolstadii 1582), 52 noemt den reeds vermelden ‘Joannes
Voghelsanck .... huius historiae teutonicus scriptor’. Overigens levert zijn verhaal
geen zakelijk verschil, zoo min als dat van O p m e e r u s , Historia Martyrum
Batavicorum (Colon.
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1625), 131-139. Een gravure van André Pauwels, den marteldood voorstellende,
bevindt zich bij B o e n e r , Delineatio Historica Fratrum Minorum provinciae
Germaniae Inferioris (Antv. 1635), n. VIII. Zie nog: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's
Hertogenbosch, III, 647; De Godsdienstvriend, LXXXIII (1859), 235 v.
Hesse

[Gouda, Wouter van]
GOUDA (Wouter v a n ), overl. 3 Apr. 1475, magister artium, verkreeg in 1452 een
prebende in het Domkapittel te Utrecht en werd in April 1454 als opvolger van
Hendrik Raescop thesaurier ten Dom. In 1452 werd hij proost van het kapittel van
St. Pieter en bij commissie van 11 Aug. 1456 door Bisschop David van Bourgondië
tot vicaris-generaal in spiritualibus aangesteld. Deze aanstelling werd 15 Oct. 1459
onder toekenning van 200 Beiersche guldens als jaarlijksch salaris hernieuwd. Hij
was bovendien kanunnik van Oudmunster.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XI, 15; S. M u l l e r F z ., Regesten v.h. kap. van St.
Pieter ('s Grav. 1891) no. 1165 en 1272; Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 14, 262-3; W.
B r o c k , hs. rijksarchief Utrecht Dom 1355.
van Kuyk

[Goude, Gerard of Gerrit van der]
GOUDE (Gerard of Gerrit v a n d e r ), minderbroeder-observant, schreef in het
begin der 16e eeuw een Boexken vander misse. Omtrent zijn leven is niets bekend;
hij schijnt echter geboren te zijn te Gouda, of althans gewoond te hebben in het
klooster aldaar. Niet alleen duidt zijn naam dat aan, maar ook volgt het eenigszins
uit het feit, dat de eerste uitgave van zijn werkje te Gouda verscheen. In het Boexken
vander misse worden de plechtigheden van de H. Mis in allegorisch-ascetischen
zin verklaard, terwijl op verschillende plaatsen ook gebeden worden ingelascht. Het
werkje bestaat uit 3 afdeelingen, ieder bestaande uit 33 kapitteltjes ter eere van de
33 jaren die Christus op aarde doorbracht. De beginwoorden zijn (Proloog): ‘Als
scrifture ons bewiset’ (Cap. 1): ‘In allen spraken’. Tot heden toe zijn de volgende
uitgaven bekend: Gouda, Collaciebroeders, 1506; Antwerpen 1507, 1508, 1520,
1538 (twee uitgaven: een nederlandsche en een fransche), en Antwerpen, W.
Vorsterman, z.j. Deze uitgaven worden beschreven bij N i j h o f f , Bibliographie, nn.
534, 958, 437, 569, 1671, 1634 en 436. G r a e s s e , Trésor (1869), VII, 337 citeert
nog een fransche vertaling Antwerpen, W. Vorsterman, 1529 en een nederlandsche
uitgave Antwerpen, H. Eckert van Homberch, 1510; P a q u o t (V, 311) kende nog
een druk van Antwerpen, W. Vorsterman, 1543. Een uitgave Antwerpen, Vorsterman,
1519 berust bij de Minderbroeders te Antwerpen, en de editie van Antwerpen, M.
Huyssens, 1609 in het Aartsbiss. Museum te Utrecht. Het werkje van Gerrit vander
Goude is niet hetzelfde als het Tractatulus de expositione missae van Willem van
Gouda (zie kol. 482), zooals Paquot e.a. ten onrechte vermoeden. Alle uitgaven zijn
voorzien van houtsneden. Die van de editie van Antwerpen, Adr. van Bergen, 1507
werden door P e a r c e r D a r m e r uitgegeven onder den titel: Dat boexken vander
Missen. The booklet of the mass, by brother Gerrit vander Goude, 1507. The
thirty-four plates described and the explanatory text of the flemish original translated,
with illustrative excerpts from contemporary missals and tracts. Alcuin Club
collections. V. Vgl. Revue d'hist. eccl. V (Louvain 1904), 157*, n. 2780.
Kruitwagen
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[Goudoever, Antonie van]
GOUDOEVER (Antonie v a n ), hoogleeraar in de bespiegelende wijsbegeerte en
letteren aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij 1 Mei 1785 geb. was en 6 Sept.
1857 overleed. Hij was een zoon
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van I s a a c v a n G. en C a t h a r i n a v a n L a n c o m , studeerde in zijn
geboorteplaats in de letteren en rechten, promoveerde in laatstgenoemde faculteit
op Stellingen (1808) en in eerstgenoemde op een Disputatio philologica de historicis
Polybii laudibus (1809). Middelerwijl werd hij in eerstgenoemd jaar, kort na zijn
juridische promotie, tot rector der latijnsche scholen te Zwolle benoemd. In 1815
volgde zijn benoeming tot hoogleeraar te Utrecht, welke betrekking hij aanvaardde
met een Oratio de antiquis historicis cum recentioribus comparatis (1816). Voor een
benoeming voor een professoraat aan het athenaeum te Deventer (1815), en voor
een aan de hoogeschool te Leiden (1820) bedankte hij. Leerling en vriend van Ph.W.
van Heusde, volgde hij diens richting in de studie der oude letteren en was evenals
deze een bekwaam en smaakvol philoloog. Tot 1855, toen hij emeritus werd, was
hij een sieraad van de utrechtsche academie. Behalve zijn bovengenoemde disputatie
en oratie, schreef hij, onder meer: De diversa Eloquentiae Romanae conditione
libera republica et sub imperatoribus (1824); Redevoering tot viering van het 50-jarig
bestaan van het Prov. Utr. genootschap (1825); Oratio de Francisco Petrarcha,
literarum humaniorum saeculo XVI instauratore praecipuo (1829); Adhortatio ad
studiosos reipublicae causa in bellum abituros (Utr. Stud. alm. 1830); Gratulatio
post eorum reditum (ibid. 1832); Sermo post obitum Heusdii ad discipulos habitus
(1839); een Levensbericht van van Heusde (Utr. Stud. alm. 1840), en Mededeelingen
nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk (1846).
Goudoever was lid v.d. derde klasse van het Kon. Ned. Instituut, van de Maatsch.
der Ned. Letterk, te Leiden, van het Prov. Utr. Genootsch. enz. Hij was gehuwd met
Mej. J.E. K r e l i n g , die hem verscheiden kinderen schonk.
Zijn portret werd gelithographeerd door H.J. Backer, J.P. Houtman en W.J. Paling
Jzn.
Zie: Levensberichten Letterk. 1858, 79.
Zuidema

[Graaf, Lieuwe Willemsz.]
GRAAF (Lieuwe Willemsz.), geb. te Harlingen in 1652, gest. te Amsterdam in 1704,
zwierf al vroeg, gelijk vele Friezen, op zee en voer van Harlingen als schipper op
Hamburg en wellicht ook plaatsen aan de Oostzee. Hoewel geen wetenschappelijke
opleiding hebbende genoten, was hij een liefhebber der wis- en sterrekunde, had
zich toegelegd op waarnemingen aan den hemel (men schrijft hem vóór 1689 de
uitgave van een Exemplare tafel toe) en peinsde reeds sinds 1671 over de zoolang
gezochte oplossing van het vraagstuk der vinding van de lengten op zee. Onder
andere schrijvers ook een latijnsch werk van den kieler hoogleeraar M a t t h .
W a s m u t h over tijdrekening in handen gekregen hebbende, deed hij het, het latijn
onkundig, voor zich vertalen en gaf het op eigen kosten uit als Kort begrip van de
algemeene herstellinge des tijds door de tafelen ('s Grav. 1689). Na kennismaking
met Wasmuth meende hij de oplossing van het vraagstuk, die hij beweerde van
God zelf ontvangen te hebben gelijk hij in zijne geschriften meer van den bijbel
uitgaat dan van astronomie, gereed; hij verkocht om geld te krijgen, zijn schip en
bood zijn voorstel aan de Staten-Generaal aan ter verwerving van octrooi. Bij
examinatie in de zitting van 29 Mrt. 1689 met Chr. Huygens en den leidschen
hoogleeraar de Volder bleek dat hij de lengte wilde afleiden uit het achterblijven of
rechtloopende beweging van de maan ten opzichte van de sterren en de zonderlinge
meening te hebben, dat de zonnecirkel niet 28 jaren,
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maar 112 beliep. Na inlevering van een opstel, omstreeks half April in commissie
besproken, diende zijn zaak wederom voor de Staten-Generaal 22 Apr. 1689 in
tegenwoordigheid van Johan Stampioen (II kol. 1358) en nogmaals 23 Apr. in die
van Huygens en de Volder, met welken laatste hij felle disputen had, gelijk ook de
franeker hoogleeraar Fullenius (kol. 427) en weldra ook diens zwager Balthasar
Bekker beiden een Brief (11 Mei 1689) tegen hem en zijne vinding publiceerden.
Met den hem meer genegenen Stampioen, maar den hem weer vijandigen Abraham
de Graaf als examinateurs, diende de zaak ook 28 Juni 1689 voor de Raden der
Staten van Holland. Voor de uitgave van de uiteenzetting van zijne methode gelukte
het hem echter van de Staten-Generaal octrooi en een subsidie van ƒ 2000 te
verwerven. Tegen zijne bestrijders gaf hij intusschen uit een Eenvoudig en
onvervalscht verhaal van 't voorgevallene (met brief aan Balth. Bekker) (1689).
Tegen F u l l e n i u s ' Brief .... met een beright van B. B e k k e r (Amst. 10 Oct. 1689)
richtte hij een Tegen-bericht met geneesmiddel (achter het Eenvoudig verhaal);
tegen twee geschriften van F u l l e n i u s een Gedwongen verdediging (1690),
beantwoord door F u l l e n i u s ' Vergelijking (1690), terwijl tegen de Brief van den
groninger K o e r s m a (1690) een Kort bescheid (1690) deed drukken; ook gaf hij
dit jaar nog Ephemerides (1690). Eerst het volgende jaar verscheen zijne Eerste
opening .... van de waere vinding (Leeuw. 1691), waarna men over de zaak nog
heeft van B a l t . B e k k e r een Nabericht, gevoegd achter den herdruk van zijne
Bedenkingen van de beteekeninge der kometen (Amst. 1692). Niet lang daarna
ging Gr. te Amsterdam een school openen, waarschijnlijk tot onderwijs van
zeevarenden. Aanvankelijk in 1690 in den Haag vriendschap gesloten hebbende
met een anderen zoeker, Andreas van Luchtenburg, die ook voorstellen van het
vinden der lengten in druk had doen uitgaan, geraakten zij in vijandschap, toen deze
zich uit Zeeland ook te Amsterdam vestigde om les te geven, had met hem
verschillende openbare disputen, o.a. in het begin van 1695, waarover Jan Stiffry
en Math. Soetens tot examinateurs door hen werden gekozen en waarover
eerstgenoemde rapport heeft gegeven in een Waarachtigh verhaal van al 't geen
gepasseert is zedert den 3de Januarij 1695 tot den 2de Februarij daaraanvolgende
inkluys tusschen Lieuwe Willems Graaf en Andreas van Luchtenburg (Amst. 1695).
Weldra gaf Gr. nog eene Algemeene en zeedige wederlegginge (Amst. 1696) en
ten slotte, met opdracht dd. Amsterdam 14 Juli 1694, en herdruk zijner verhandeling
over het vinden der lengten en een verbeterde druk der sinustafels van C l a e s
J a n s z . V o o g h t , de Nieu gepractiseerde oeffening der stuurlieden (Amst. 1698,
herdr. 1711). Tegen de methoden van hem en van Luchtenburg schreef ten slotte
nog D i r k S l i k k e r een Klaar bewijs over het onmogelijk enz. (Amst. 1703). Onder
de afbeelding van Gr. door Sterrenbergh wordt hij genoemd: ‘Descartes geesel’;
een andere van 1690 draagt een gedicht door Daniel van Dalen, een derde een
vers van den doopsgezinden vermaner Adr. Spinniker.
Zie: S c h i j n e n M a a t s c h o e n , Gesch. der mennoniten III (Amst. 1745)
433-484 (met het laatstgenoemde portret); Navorscher I (1851) 183, 265; v a n d e r
L i n d e n , Bibliographie van Balth. Bekker ('s Grav. 1869); B i e r e n s d e H a a n ,
Bibliographie néerl. (Rome 1883) 21, 93, 108, 153, 174, 252 en 266; C h r .
Huygens,
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Oeuvres complètes IX (La Haye 1901) 315, 317, 352, 400 en K n u t t e l , Balthasar
Bekker ('s Grav. 1906) reg.
de Waard

[Graauw, Hendrik]
GRAAUW (Hendrik), omstreeks 1627 geb. te Hoorn, te Alkmaar ongehuwd overl.
1693; 10 Dec. werd hij te Heiloo begraven. Zijn eerste leermeester in de kunst was
Pieter Fransz. Grebber te Haarlem, waarna hij ruim 8 jaren werkte onder den
bouwmeester Jacob van Campen, niet anders doende dan het maken van allerlei
ontwerpen. Houbraken verhaalt, dat ‘Prins Maurits’, uit West-Indië gekomen (1644),
aan v. Campen last gaf om 4 groote vakken in den koepel van de vermaarde zaal
van 't Prinsenhuis in 't Bosch te beschilderen, en zulks gedaan werd door Graauw,
Grebber en 2 anderen. Immerzeel nam dit klakkeloos over, alleen niet dat de vorst
uit W.-I. teruggekeerd was, en vergrootte alzoo de verwarring. Gedacht moet worden
aan Johan Maurits van Nassau, den Braziliaan, en aan het door hem gestichte
Mauritshuis; de koepel zal verloren zijn gegaan bij den geweldigen brand, waardoor
dit paleis 22 Dec. 1704 geteisterd werd. In 1648 reisde Graauw te scheep naar
Livorno en van daar over Civita Vecchia naar Rome, waar hij 3 jaren bleef, de
beroemdste beeldwerken afteekenende en de fraaiste voorwerpen in schilderij
brengende, waarvoor Nicolaas Poussin hem prees en een goede toekomst
voorspelde. Met een schat van teekeningen en modellen in het vaderland
teruggekomen, hield hij zich beurtelings te Amsterdam en te Utrecht op, totdat de
nadering der Franschen in 1672 hem naar Hoorn deed wijken. Later begaf hij zich
naar Alkmaar, waar hij in 1682 lid van het schildersgild werd. Hij was bijzonder bloo
en stil en niet geschikt voor den gezelligen omgang.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken; d e R i e m e r , Beschryving van 's
Gravenhage, I, 2de st. (Delft 1730) 753.
Bruinvis

[Gracht, Gedeon van der]
GRACHT (Gedeon v a n d e r ), D e f o s s é , d e F o s s a , geb. uit een adellijke
familie te Gent 1491, overl. in de cistercienserabdij Cambron in Henegouwen 15
Oct. 1554, trad in zijne geboortestad in het klooster der Eremieten-Augustijnen en
niet der Karmelieten, zooals bij L e W a i t t e en J o n g e l i n u s . Te Leuven behaalde
hij de graden der theologie, werd verscheidene malen prior van zijn klooster en
daarna biechtvader van de gouvernante der Nederlanden, Maria van Hongarije.
Deze bood hem de abdij van Oudenburg O.S.B. aan, welke hij echter weigerde. De
bisschop van Luik, Erard van der Marck, koos hem tot wijbisschop, waarop hij 10
Jan. 1536 met legitimiteitsdispensatie tot bisschop van Castorie werd verheven. De
wijbisschop verrichtte verschillende wijdingen in het gedeelte van het tegenwoordige
Nederland, dat tot het bisdom Luik behoorde. Tevens was hij vicaris-generaal. De
luiksche bisschop Cornelius van Bergen geeft hem dezen titel in den brief gedateerd
van zijn kasteel van Zevenbergen 31 Aug. 1541, waarin hij den wijbisschop met
pauselijke dispensatie voorziet van een kanunnikdij in de collegiale St. Janskerk.
Te Roermond wijdde bisschop van der Gracht waarschijnlijk 25 Juli 1537 de kapel
en het kerkhof der Dominicanessen. 20 Apr. 1539 werd de kapel der Augustinessen
van L.O.V. Wijngaart te Weert door hem gewijd, 6 Juli 1549 de kerk der Wilhelmieten
van Baseldonck, welke verplaatst was naar den Bosch, en twee dagen later de
kapel van het H. Kruis te Vucht.
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gehouden te Luik, 7 Nov. 1548. De statuten, aldaar uitgevaar-
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digd voor eene heilzame hervorming der kerkelijke tucht, waren door hem opgesteld.
Ze zijn afgedrukt in J. H a r t z h e i m , Concilia Germaniae (Col. 1765) VI, 390-398
naar een druk van Leuven 1549.
In 1551 treft men den wijbisschop aan te Roermond en te Venloo, om met de
inquisiteurs die plaatsen van de ketterij der wederdoopers te zuiveren. Hij wijdde
ook in 1551 de kerk der reguliere kanunnikessen te Venraij. Hetzelfde jaar werd hij
door keizer Karel V tot abt van Cambron O. Cist. benoemd op aanraden van den
beroemden abt Lud. Blosius. Hij herstelde de tucht in de abdij en regelde vooral het
financieel beheer, dat veel te wenschen overliet. De schade, die de abdij geleden
had door de overstroomingen harer polders, in 1530 in het tegenwoordige Zeeuwsch
Vlaanderen, wist hij door het instellen van een geregeld bestuur in de priorij
Stoppeldijk aldaar te boven te komen. De geschiedschrijver van Cambron, de abt
L e W a i t t e . behandelt hem als een eigen abt, nochtans was hij slechts
opgedrongen en, omdat hij niet tot de orde van Citeaux behoorde, zelfs niet bevoegd
dien post te bekleeden. De noodige dispensaties, in dien tijd gemakkelijk verkrijgbaar,
zullen daarin voorzien hebben. Het necroloog van Cambron vermeldt zijn overlijden
op 15 Oct.; dat van de abdij Boneffe O. Cist. gedenkt hem 28 Mei als weldoender.
Zijn lijk werd in het kapittel bij de voorgaande abten bijgezet. J o n g e l i n u s geeft
zijn grafschrift in Notitia Abbatiarum O. Cist. (Col. Ag. 1640) IX, 41.
Zie: A. K e e l h o f , Gesch. van het klooster der Augustijnen te Gent (Gent 1864)
231-232; E u b e l , Hierarchia Cath. III, 172; Gall. Christ. III, 174; J. H a b e t s , Gesch.
bisd. Roermond I, 245; K n i p p e n b e r g , Hist. eccl. duc. Gelriae 116, 291;
S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Bosch IV, 393; V, 854; G. J o n g e l i n u s , Purpura
D. Bernardi (Col. 1644), 99; A. L e W a i t t e , Hist. Camberonensis (Par. 1673) II,
443, 445, 446; C. M o n n i e r , Hist. de Cambron in Ann. cercle arch. de Mons, XIV,
112-114; Revue Bénédictine XXX (1913) 85-88; Analecta Gysberti Coeverincx II,
397; Public. du duché de Limbourg, XII, 155; J. D a r i s , Hist. du dioc. et princip de
Liège, XVI siècle 174, 179, 241; Cist. Chronik XXIII, (1911) 329.
Fruytier

[Gracht, Hendrik van der]
GRACHT (Hendrik v a n d e r ), geb. te Mechelen 22 Febr. 1640, Jezuïet 24 Sept.
1657, priester 1671, gest. 21 Maart 1720 te Antwerpen. In 1672 kwam hij naar
Arnhem, waarschijnlijk om er in het door pater de Beer opgerichte college les te
geven, maar bij de opheffing daarvan in 1673 begaf hij zich voorloopig naar Harlingen
en vandaar naar Kuilenburg, waar hij van 1675-1684 werkzaam was. De volgende
30 jaar (1684-1715) hield v.d.G. zijn verblijf te Raalte en was gevestigd te
Liedertholthuis. Hij stond er bekend als een man, onvermoeid in den apostolischen
arbeid en vol zielenijver, die dag en nacht voor zijn gemeente klaarstond. Wanneer
hij zelf niets meer bezat om aan de behoeftigen uit te deelen, ging hij bedelend bij
de rijken rond. Hij gold als een voorbeeld voor zijn medearbeiders in de missie en
was bij rijk en arm bemind. Bij besluit der Staten van Overijssel werd hij in 1710
verbannen; hij verliet 30 April dit gewest. Maar in hetzelfde jaar nog keerde hij terug
en begon in 't geheim zijn gemeente te bedienen en reeds spoedig genoot hij
dezelfde vrijheid als vroeger. In zijn laatste jaren deed hij zich door een jongeren
ambtgenoot bijstaan en vertrok, toen hij niet meer kon arbeiden, in Sept. 1715 naar
de
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Zuidelijke Nederlanden, waar hij vijf jaren later overleed.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht III, 98; VII, 397, 393; VIII, 96; XXX, 275, 276.
Derks

[Graswinckel, Dirk]
GRASWINCKEL (Dirk), heer van Holy, geb. te Delft in 1600, gest. te Mechelen 12
Oct. 1666, was de zoon van J a n G. en van A. B a s i u s en werd 19 Sept. 1614 op
13-jarigen leeftijd als literator ingeschreven in het leidsche Album Academicum. Hij
deed 15 Dec. 1621 in den Haag den eed als advocaat en is toen of later gaan reizen.
Althans 22 Aug. 1625 keerde hij met G.R. Doubleth van zijn groote reis in den Haag
terug. Het laatste had hij vertoefd te Parijs en daar H u g o d e G r o o t ter zijde
gestaan bij het overschrijven van zijn Jus belli ac pacis en het corrigeeren der
drukproeven. Warm heeft hij voor de rechten van Venetië tegenover den hertog van
Savoye geijverd. Hij schreef over deze aangelegenheid Libertas Venetorum, sive
Venetorum in se ac suos imperandi jus (Lugd. Bat., Commelin. 1634 in-4o.) en
Dissertatio de jure praecedentiae inter Venetam Rempublicam et ... Sabaudiae
Ducem (Lugd. Bat., Elsevir. 1644, in-8o.). Voor de wijze waarop hij de rechten van
Venetië verdedigd had, werd hij beloond door zijn benoeming tot ridder van San
Marco. Hij is niet geweest griffier der Generale Staten, maar advocaat-fiskaal van
de grafelijkheidsdomeinen van Holland, als hoedanig hij in 1647 beëedigd werd. In
1653 werd hij griffier der Chambre Mipartie te Mechelen, waar hij in 1666 aan eene
beroerte overleed. Zooals zoo velen zijner tijdgenooten maakte hij zich nog al eens
schuldig aan dronkenschap. Hij was een jurist en beoefenaar van het volkenrecht
van naam. ‘Hij was - zegt F r u i n - een volgeling van Hugo de Groot, maar uit de
verte.’ Dezelfde historicus typeert hem aldus: ‘een origineel man, geleerd en niet
onbekwaam, maar bovenal bij de hand als er voordeel te halen was’, en: ‘.... meer
geleerd dan bekwaam en meer scherpzinnig en spitsvondig dan treffend van oordeel.’
Onder zijn vrienden worden genoemd Hugo de Groot, Hooft, Huygens, Jan de Witt.
Hij was gehuwd met G e e r t r u i d a v a n L o o n , die na zijn dood in de Groote
kerk in den Haag een gedenkteeken voor hem deed oprichten. Hij stierf zonder
kinderen na te laten. Een bewijs zijner verdraagzaamheid gaf hij door - ofschoon
zelf niet Remonstrant - in 1631 ƒ 150 bij te dragen voor den bouw eener
remonstrantsche kerk in den Haag. Hij had tot spreuk: ‘Nemo ignavia factus
immortalis’. Niet alleen als jurist heeft hij sporen nagelaten maar ook als dichter. Hij
maakte latijnsche en ook wel hollandsche gedichten.
Onder zijn werken moeten nog genoemd worden: De jure majestatis dissertatio
(Hagae-Com., 1642 in-4o.) waarin hij Joh. Althusius bestrijdt en ijvert voor de leer:
‘Majestas immediate a Deo, non a populo’. De vorstelijke macht is dus onbeperkt
en onbeperkbaar; Wel-levens wetenschap ende wysheyt ('s Grav., 1643 in-4o.);
Korte onderrechtinge, raeckende de fondamentale regeringhe van Engelandt, Ende
de gherechtigheden soo van den koningh, als het Parlement. By forme van Missive.
Voor desen in het Fransch uyt-ghegheven ('s Grav., A. Tongerloo, 1649 in-4o.),
anoniem uitgegeven, volgens het voorwoord van den drukker door Graswinckel
geschreven. Het oorspronkelijk, in 1642 anoniem verschenen, was: Copie d'une
lettre, touchant la justice ou l'injustice des armes du Parlement, contre le roy de la
Grande Bretaigne (in-4o.); Placcaten, ordonnantien ende
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reglementen op 't stuck van den lyftocht (Leyde, 1651, in-fol.); Maris liberi vindiciae
(Hagae-Com., 1652 in-4o.); Maris liberi vindiciae contra Velvoodum (Hagae-Com.,
1653); Stricturae ad censuram Joannis à Felden (Selden?) Ad libros Hugonis Grotii,
De jure belli ac pacis (Amst., J. Blaeu, 1654 in-12o.); Princeps Pacis (Hagae-Com.,
1655 in 4o.); Dissertatio de praeludiis justitiae et juris, adversus ... Rebellum
Lusitanum ... Accessit ejusdem dissertatio de fide haereticis et rebellibus servanda
(Dordraci, 1660 in-12o.); Nasporinge van het recht van de opperste macht
toekomende de ... Staten van Holland ... (Rott., J. Naeranus, 1667 in-4o.), waarbij
als tweede deel behoort Speciale beschryvingh van het gebruyck, ofte daadelycke
bezitting van opperste macht der ... Staten van Hollandt ('s Grav., J. Tongerloo,
1674 in-4o.). Beide deelen vormen een warme verdediging van de oppermacht der
Staten van Holland.
Als beoefenaar der latijnsche poëzie kennen wij Graswinckel door zijn Psalmorum
Davidis paraphrasis, heroico carmine (Hagae-Com., 1643, in-4o.); Thomae à Kempis,
de imitatione Christi, libri tres, ad Carolum II, Brittanniae regem (Roterod., Naeranus,
1661); zijn gedicht op den vierdaagschen zeeslag: Pseudonice Britannica (Mechliniae
1666, in-4o.); Fabri Pybracianii moralia carmina Latine scazontibus versa
(Hagae-Com., 1670).
Nog gaan op zijn naam: Commentarius in Catilinam S a l l u s t i i ; Dissertatio
apologetica adversus Samuelem Maresium, pro dissertatione Marci Zuerii Boxhornii
de Trapezitis; Commentaria ad authorem quemdam Hispanum super vita et nece
Cassii et Bruti.
Niet onwaarschijnlijk is hij de schrijver van Elenchus motuum nuperorum in Anglia
simul ac juris regii et parlamentarii brevis enarratio (Francofurti, 1650, in-4o.).
Zijn door G. Flinck in 1646 geschilderd portret in Museum Boijmans te Rotterdam;
zijn marmeren buste, door R. Verhulst, op een grafmonument in de Groote kerk te
's Gravenhage; zijn portret werd bovendien gegraveerd door Th. Matham, naar
Mierevelt.
Zie verder F. M u l l e r 's Beschrijvende Catalogus no. 1966a.
Zie o.a.: F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, 1123; F r u i n , Verspreide geschriften,
IV; d e J o n g e , Nederl. en Venetië 365, 366.
Knuttel

[Graswinckel, Engelbert]
GRASWINCKEL (Engelbert), geb. te Delft 14 Juni 1577 en overl. 16 Apr. 1635. Zijn
vader was G e r r i t G r a s w i n c k e l , zijne moeder B a e r t j e v a n M a e s l a n d t ;
de zoon noemde zich G r a s w i n c k e l v a n M a e s l a n d t , maar duidde zich
meestal alleen aan met den moederlijken naam. Te Leiden werd hij 30 Mei 1597
daaronder als student in de rechten ingeschreven. In het einde van 1600 was hij in
elk geval nog te Leiden (zie: Verslag Kon. Bibliotheek 1905, 24 en 1910, 59). Daarna
treft men zijn naam in 1601 onder de officiarii der germaansche natie te Orleans.
Hij werd schout van Hof van Delft, Vrijenban, Absregt, Biesland en Overschie. Een
advies van hem en anderen in Consult., Advysen en Advert.... bij Rechtsgel. in
Holland IV (Rotterdam 1669) no. 401 uit het jaar 1618.
Bij zijne vrouw M a r g a r e t h a v a n H o o g e n h o u c k had hij een zoon G e r a r d
(zie: De Wapenheraut IX (1905) 200 en 334) en een zoon Maarten, die volgt.
Zie over hem en zijn geslacht: Nederland's Adelsboek 1909, 162 v.v.; vgl. Diarium
E v . B r o n c h o r s t i i , 182.
van Kuyk
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[Graswinckel, Maarten]
GRASWINCKEL (Maarten), geb. te Delft 29 Juni 1612, gest. aldaar 20 April 1675,
zoon van den voorgaande en Margarethe van Hogenhouck. Delftsch regent. Hij
was in de stad zijner inwoning raad van 1652-1672, schepen van 1658-1662,
burgemeester in 1665, 1666 en 1672. Verder komt hij voor als gedeputeerde ter
dagvaart. In 1672 was hij belast met het inundeeren der landen bij Schiedam en
Delftshaven (Res. Holl. 6 Juli 1672). Bij de regeeringsverandering in September
van dat jaar ‘excuseerde’ Willem III hem (S y l v i u s , vervolg op A i t z e m a , VII,
444). Hij huwde M a r i a v a n R u y v e n H e r m a n s d r . op 27 Juli 1636.
Zie: B o n t e m a n t e l , de Regeeringe van Amsterdam (uitgave K e r n k a m p ) I,
XVII, noot 7); Ned. Adelsboek 1909, 162; mededeeling van den heer archivaris van
Delft.
Japikse

[Gratama, Seerp]
GRATAMA (Seerp), geb. te Harlingen 27 Oct. 1757, overl. te Groningen 19 Sept.
1837, zoon van T j e p k e G r a t a m a en R i n s k e D o n k e r , broeder van Tjepke
(kol. 494). Zijn eerste opleiding genoot hij op de lat. school en vervolgens op het
athenaeum te Deventer. Met voorliefde herdacht hij later zijn leermeesters Jacobus
Terpstra en Johannes Ruardi ‘a cuius ore per totum triennium me in Daventriensi
Gymnasio pependisse publice glorior’ (inaug. rede 1801). Zijn rechtsgeleerde studie
volbracht hij aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in 1783 tot doctor juris
promoveerde. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad
en wijdde zich daar tevens aan den handel. Tijdens de revolutionnaire woelingen
was hij officier van de gewapende burgerwacht. Onderwijl verschenen eenige
verhandelingen van zijn hand, waaronder vooral bekend is zijn Onderzoek naar de
geestelijke goederen in Friesland (Harl. 1796), geschreven naar aanleiding van en
gericht tegen het Ontwerp van eenige schikkingen rakende den openb. godsdienst
van O o s t e r b a a n . Verder Beschouwingen van de huisselijke slavernij bij de
Romeinen, en de uitwerkselen daarvan op den staat (Leiden 1796) en een in 1795
bekroonde prijsverhandeling Over het bijgeloof. Na het vertrek van Eduard Hageman
naar Leiden in 1797 beriep men hem ‘in obscuro viventem in urbe patria’, zooals
hij zich in zijn inaug. oratie noemde, als hoogleeraar te Harderwijk. Een jaar na den
aanvang zijner lessen, in 1798, hield hij zijn inaug. Oratio de sera nec multum
provecta Quiritium humanitate, tum in aliis, tum maxime quoque in legum monumentis
perspicua. In 1798/9 bekleedde hij het rectoraat. In 1800 sloeg hij een beroep naar
Utrecht, als opvolger van Bondam, af, doch in 1801 ging hij als opvolger van van
der Marck naar Groningen. Het hem hier opgedragen onderwijs in het publiek-,
natuur- en volkenrecht ving hij 24 Sept. 1801 aan met een Oratio qua docetur: cum
homines, tum etiam populos ad justitiam esse natos. Met hoeveel kracht ook de
studie van het natuurrecht hierin werd aanbevolen, hij verzuimde niet de
waarschuwing daarbij te voegen om het ‘jus scriptum’ niet te verwaarloozen. Later
werd hem ook het strafrecht, en na den dood van Duymaer van Twist, in 1821, de
Code Napoleon ter onderwijzing opgedragen. Ook na zijn emeritaat in 1827 zette
hij zijn lessen voort. In 1805 en 1816 werd hij rectormagnificus; deze waardigheid
legde hij in 1806 neer met een Oratio qua inquiritur in caussas malorum, quae
jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi, in 1817 met een Oratio
de Hermodoro Ephesio vero XII Tabularum auctore. Van zijn leerlingen zijn
bijzonderlijk te
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noemen de latere hoogleeraren Cornelis Adriaan van Enschut, Theodorus van
Swinderen, Barth. Henricus Lulofs en Gabinus de Wal. Bij de promotie van van
Swinderen in 1806 hield hij een Oratio de honesta aemulatione inter homines, doctos
in primis, et doctorum hominum corpora, excitanda, ad commune humanitatis
civitatisque bonum. Voor een beroep in 1805 naar Leiden bedankte hij.
Gratama heeft zich niet alleen in zijn oraties, maar ook in tal van andere artikelen
herhaaldelijk geuit over het rechtsgeleerd onderwijs ten onzent en over de plaats
van het romeinsche recht. Met kracht heeft hij steeds op de beoefening van het
natuurrecht ‘als het A.B.C. der geheele wetenschap’ en op een onderscheiding der
geheele stof in natuur- en stellig recht aangedrongen. Het romeinsche recht wenschte
hij tot een enkele cursus over zuiver romeinsch recht te beperken, maar in den
omvang, waarin het beoefend werd als middel om onze juristen te vormen, van de
hoogeschool geweerd. Het heeft hem hierbij niet aan tegenstanders ontbroken;
daaronder is prof. H.W. Tydeman te noemen. Het meest beslist heeft Gratama zich
over deze punten uitgelaten in zijn verhandeling: Wat is Akademische Regtsstudie,
en hoe behoort die bij ons, na de Afschaffing des Romeinschen Regts, als Regt, te
worden ingerigt? (in zijn Regtsg. Mag., 171 vlgg.)
In Harderwijk had hij Romeinsch recht gedoceerd; in de latere jaren van zijn
groningsch professoraat werd hem dit vak eveneens opgedragen. Terwijl hij
aanvankelijk B ö c k e l m a n n 's Compendium als leiddraad gebruikte, stelde hij ten
slotte een eigen handboek samen: Praelectiones ad prolegomena, et partem primam
Institutionum Iustineanearum, commodo discipulorum suorum, suoque typis
expressae (Gron. 1818), opgedragen aan de proff. Cras en de Rhoer. Zijn standpunt
tegenover het romeinsche recht zette hij in een uitvoerige inleiding uiteen. Het werk
onderscheidt zich door wetenschappelijke systhematiek gunstig van de
oud-hollandsche Instituten-commentaren.
Tal van zijn genoemde oraties zijn in druk verschenen; verder gaf hij in 1809 in
3 dln. het Regtsgeleerd Magazijn van Prof. Gratama uit, een verzameling
rechtskundige verhandelingen van hem en zijn leerlingen. Dissertaties van zijn
leerlingen H.A. Toewater, N.S. van Meurs, J. Walraven, M. van der Tuuk, H.H.
Brongers, P. de Kok en S. Wijma, te zamen met zijn inaugurale oraties van 1798
en 1801 gaf hij uit als Opuscula Academica (Gron. 1821). Ten slotte dient genoemd
zijn Redevoering over het Staats-wezen, den Akademischen Regts-leeraar en de
regtsgeleerde verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A.J. Duymaer van
Twist (Gron. 1821) (= Pamflet Knuttel no. 25046).
Hij was gehuwd met A a f k e T a l m a .
Zijn portret bestaat in prent door C.C. Fuchs.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1837, II, 259-262, 280-283; B o u m a n , Geld.
Hoogeschool, II, 521-525 (waar verdere literatuur); W i j n n e e n M i e d e m a ,
Resol. vroedschap Utrecht (Werken Hist. Gen. N.S. 52) 537; H.W.T. T y d e m a n ,
Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met Mrs. Tydeman (Sneek 1866/7) register.
van Kuyk

[Gratama, Sibrand]
GRATAMA (Sibrand), geb. te Harlingen 20 Mei 1784, overl. 8 Jan. 1858, oudste
zoon van Seerp G., die voorgaat, en Aafke Talma. In 1801 als student te Groningen
ingeschreven, waar tegelijkertijd zijn vader als hoogleeraar optrad, studeerde hij
rechten onder deze, en verder onder de Rhoer, Duymaer van Twist en Paehlig. Hij
promoveerde
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21 Sept. 1808 tot dr. juris op een dissertatie de Jure ac injuria, qua primae
praecipuaeque iurisprudentiae proponuntur atque illustrantur regulae (Gron. 1808),
gunstig beoordeeld door professor Cras in de Alg. Konst- en Letterbode van 1809.
Korten tijd later vertaalde hij voor het Regtsgeleerd Magazijn zijns vaders de
redevoering van van Twist over de vraag, waarop de leeraar van het nieuwe
hollandsche Burg. Wetboek in zijn leerwijze vooral te letten hebbe (blz. 367 vlgg.).
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te Assen, waar hij spoedig een goede
praktijk kreeg en in 1811 rechterplaatsvervanger werd. In hetzelfde jaar werd hij tot
notaris te Assen benoemd, een vóór den franschen tijd in Drente onbekende
instelling. Door een omvangrijke praktijk daartoe in staat gesteld, heeft hij door raad
en daad veel tot waardeering van het nieuwe ambt bijgedragen. In 1818 werd hij
tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg te Assen benoemd, en in 1832 tot
president van dat college. Inmiddels was hij door tal van andere betrekkingen nauw
aan Assen en Drente verbonden: zoo was hij 1816-1854 lid van den stedelijken
raad, 1816-1821 burgemeester, in 1818 korten tijd lid der provinciale staten en
curator van het gymnasium te Assen. Met buitengewone belangstelling volgde hij
de plannen en ontwerpen der rechterlijke indeeling van het land en eenige malen
ging hij er toe over om zijn denkbeelden daarover te publiceeren. Daaraan dankt
men zijn verhandelingen: Iets over de nadeelen van den tegenwoordigen staat van
het regtswezen in de Nederlanden, en van de geringe bezoldiging der regterlijke
ambtenaren (Leeuwarden 1823) (= Pamflet Knuttel 25197); Wat zal er van het
regtswezen in ons Vaderland worden (Gron. 1831) en Iets over bezuiniging in het
regtswezen van het Vaderland (Gron. 1843). Vooral het eerste trok zeer de aandacht,
en verscheen in 1824 in fransche vertaling. Met klem kwam Gratama daarbij op
voor eigen instellingen en een eigen Hof voor Drente. Zijn wenschen te dien opzichte
zijn in vervulling gegaan: in 1838 kreeg Drente zijn provinciaal Hof, en hij zelf werd
tot voorzitter daarvan benoemd. Die betrekking bleef hij tot zijn dood bekleeden. In
1840 opende hij het paleis van justitie te Assen met een rede: Over den vooruitgang
in de regtspleging, bijzonderlijk met betrekking tot Drenthe (gedrukt in Dr.
Volksalmanak van 1845, 120 vlgg.).
In 1812 was hij gehuwd met J o h a n n a G e s i n a O l d e n h u i s K y m m e l l
(overl. 1858), uit welk huwelijk de volgende zonen: H e n d r i k S e e r p i u s G.;
Lucas Oldenhuis G. (I kol. 972); J a n A a f k o G.; J a n A l b e r t W i l l i n g e G.;
M e n n o T a l m a G.; B e r n a r d J a n G. en J a n G.
Als schrijver deed hij zich verder kennen door een vertaling in 1809 van H ä r t e r 's
werk over de afschaffing van den gerechtelijken eed; door Waarschuwingen en
wenken ten aanzien der inrigting van weduwen- en weezenfondsen (Gron. 1819)
en bovenal door een reeks van historisch-juridische opstellen in den Drenthschen
Volksalmanak, welke in hoofdzaak aan de studie van het germaansche recht gewijd
waren en thans nog waardevolle bijdragen daartoe zijn. Genoemd dienen de
beschouwingen over de rechtspleging in den Ballerkuil (Dr. Volksalm., 1845, 199
v.), over het Drentsche eenkindschapscontract (t.z.p., 1850, 85 v.), over het recht
van beklemming (t.z.p., 1851, 141 v.), en een reeks artikelen over de drentsche
landrechten. Verder vindt men stukken van zijn hand in Vaderlandsche
Letteroefeningen, Weekblad van het Regt en tal van artikelen over Drente in het
Aardr. Woordenboek der Nederlanden
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van v a n d e r A a . Bovendien was hij medeoprichter van de Drenthsche Courant.
Zie: J. d e W a l in Levensb. Letterkunde, 1858, 27-46.
van Kuyk

[Gratama, Tjepke]
GRATAMA (Tjepke), geb. 9 Dec. 1764 te Harlingen, overl. 12 Dec. 1844 te
Leeuwarden. Zijne ouders waren T j e p k e G r a t a m a en R i n s k e D o n k e r ,
behoorende tot den deftigen burgerstand. Op zevenjarigen leeftijd reeds een wees,
kwam hij onder voogdij van de heeren Conradi en van der Meulen, die den knaap
vroegtijdig naar de latijnsche school zonden. Hiermede niet naar wensch slagende,
bestelden zij hunnen pupil bij den predikant te Berlikum, doch andermaal bleek dat
hij geen zin had voor de klassieke talen. Te Leeuwarden op een fransche kostschool
geplaatst, vond hij te weinig gelegenheid om te leeren. Hij ontvluchtte in den nacht
en kwam bij zijn voogden terug, die hem nu te Delft onder toezicht stelden van den
instituteur van Aalst, door wiens onderwijs hij groote vorderingen maakte. Als
volwassen jongeling van daar teruggekeerd, legde hij een onoverwinnelijke neiging
tot den krijgsdienst aan den dag. Zijn voogden waren hem daarin echter niet ter
wille, maar plaatsten hem op het kantoor van Tetrode te Harlingen, die handel dreef
in hennep, pek, teer en huiden. Na eenige jaren werkens voor anderen, begon hij
zijn eigen zaken en ving een uitgebreiden handel aan in ijzer en steenkolen, kocht
daarenboven een steen- en kalkbranderij, in compagnie met zijn broeder Mr. Seerp
Gratama (kol. 491).
Uit zijn eerste huwelijk met T r i j n t j e W e s t r a in 1789 voltrokken en in 1791
door den dood verbroken, sproot een dochter. Hertrouwd in 1793 met E l i s a b e t h
W i j b e n g a , (overl. 1818) schonk deze hem één zoon en drie dochters.
In den burgeroorlog van 1787 tusschen Patriotten en Prinsgezinden snelde hij
als officier van de schutterij te Harlingen te wapen tegen de Franekers, die zijn
geboorteplaats bedreigden. Hij gedroeg zich daarbij zoo verdienstelijk, dat hem uit
gehechtheid aan het Oranjehuis den 24. Sept. 1788 een gouden gedenkpenning
met vereerend getuigschrift geschonken werd.
Toen in den franschen tijd de handel te Harlingen meer en meer in verval geraakte,
besloot hij zich daaruit terug te trekken. Hij vestigde zich metterwoon op het
buitenverblijf Mammemastate te Jellum. Nauwelijks drong in 1813 de mare tot zijn
eenzaam landverblijf door, dat de prins van Oranje te Scheveningen voet aan wal
had gezet, of opnieuw ontwaakte in hem de vurige begeerte om vaderland en Oranje
van dienst te zijn. Gade en kroost verlatende, vertrok hij onverwijld naar Harlingen,
verzamelde aldaar met behulp der regeering 116 gewapende manschappen begaf
zich aan hun hoofd naar Amsterdam en bood zich ten dienste van den lande aan.
De Prins ontving hem te 's Gravenhage met onderscheiding, doch meende geen
vrijheid te hebben aan zijn verlangen om zelf in dienst te treden te voldoen.
Niet lang daarna werd hij benoemd tot bewaarder der hypotheken te Heerenveen,
vervolgens te Leeuwarden. Toen tijdens de belgische onlusten te Leeuwarden een
burgerwacht werd opgericht ter bewaring van de inwendige rust, bood de ruim
66-jarige grijsaard opnieuw zijn diensten aan en als fourier verrichtte hij de hem
opgedragen werkzaamheden met jeugdigen ijver.
Juni 1842 kreeg hij eervol ontslag als bewaarder der hypotheken. Hij was een
man van groote werkzaamheid, nauwgezette plichtsbetrachting en onkreukbare
eerlijkheid.
Zie: Prov. Fr. Courant, 9 Jan. 1845; G.A.
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W u m k e s in: K o o l e m a n s B e i j n e n , Histor. Gedenkboek 1813, I (Haarlem,
1913) 364 v.v.
Wumkes

[Gratius, Ortwinus]
GRATIUS (Ortwinus), geb. te Holtwick bij Coesfeld 1480, overl. 1542. Zijn vader,
F r e d e r i k v a n G r a e s , behoorde tot een oud-adellijke maar verarmde familie.
Zijne moeder, G e e r t r u i , stierf spoedig na zijn geboorte. Daarom werd hij naar
zijn oom van vaders zijde, J o h a n n e s v a n G r a e s , pastoor te Deventer
gezonden, om daar zijn opvoeding te ontvangen. Toen hij den vereischten ouderdom
bereikt had, ging hij bij Hegius school. Onder diens leiding en in gezelschap van
medeleerlingen als Murmellius, kreeg hij de echt klassieke vorming, waardoor
Deventer op het einde der vijftiende eeuw zoo vermaard was. Twintig jaren bracht
hij hier door, in den laatsten tijd zelfs als leeraar, naar men meent. Daarom noemt
hij zich, op de titels van de talrijke door hem geschreven en uitgegeven boeken
gewoonlijk: D a v e n t r i e n s i s . In 1501 ging hij naar de Universiteit van Keulen,
die in die dagen voor vele Nederlanders de Alma Mater was. In hetzelfde jaar werd
hij geïmmatriculeerd, onder gelijke omstandigheden als Murmellius en Erasmus: hij
kon namelijk de kosten niet betalen. Hij koos de beurs Kuyck en kwam daardoor
onder het gehoor van Gerard van Zutfen, regens van die beurs. Het is opvallend,
zooveel nederlandsche namen als wij aantreffen, onder de professoren, die hem
achtereenvolgens de examens afnamen voor baccalaureus, licentiaat en magister
in de vrije kunsten. In 1507 eindelijk, werd hij lid derzelfde faculteit en trad daarmee
als hoogleeraar op. Maar het traktement van een professor in die dagen was verre
van toereikend, zoodat hij nog op andere wijze in zijn levensonderhoud moest
voorzien. Daarom nam hij bij de groote drukkerij van de gebroeders Quentell den
post van corrector aan en bekleedde dien tot het eind van zijn leven. In die
hoedanigheid heeft hij een zóó groot getal geschriften verbeterd en van inleidingen
en kantteekeningen voorzien, dat hij daardoor alleen de herdenking van het
nageslacht waardig is. Kort na zijn optreden als corrector, raakte hij in strijd met
Herman van den Bussche, waarop gevolgd is de twist tusschen Reuchlin en de
keulsche Universiteit. Deze twist heeft hem van de beoefening der philologie op die
der theologie gebracht. Hij werd priester en moest als zoodanig de grove
bespottingen, hem door de Reuchlinisten in de Epistolae Obscurorum Virorum naar
het hoofd geslingerd, dubbel voelen. Aanvankelijk dweepte ook Ortwin met de groote
geesten, die de humanistische beweging in West-Duitschland leidden; zijn innige
vereering voor Petrus van Ravenna, die toen in Keulen verbleef, is er het beste
bewijs voor. Maar toen er uit de werken van dien man begon te blijken, dat hij met
de belangen van den godsdienst den spot dreef en toen de gevierde humanist
ketterijen begon te verkondigen, maakte Ortwin zich langzaam van hem los. Hij
koos beslist partij voor de Universiteit van Keulen tegen Reuchlin en de zijnen. Dit
heeft Ortwin's reputatie de grootste schade toegebracht. Want, het moge
verwonderlijk klinken, de stroom van laster, over hem uitgestort, door lichtzinnige
spotters als Hutten en Busschius in de Epistolae Obscurorum Virorum, heeft voor
langen tijd Ortwin's goeden naam vernietigd. Zijn eigen zwakke poging om zich te
verdedigen door de Lamentationes Obscurorum Virorum heeft haar doel gemist.
Het was dan ook wel een ongelijke strijd, dien Gratius te voeren had, tegen
onbeschaamde scheldvirtuozen van
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de kracht van Hutten en Busschius. Wanneer men die beruchte Epistolae
Obscurorum Virorum inziet, blijkt aanstonds, dat er hoog gemikt wordt. Door allerlei
quasi vrienden, de Viri Obscuri, worden aan Ortwinus Gratius, aan wien bijna alle
brieven gericht zijn, de meest compromitteerende vragen gesteld of mededeelingen
gedaan. Gelooft men die gefingeerde brieven, dan zou Ortwin niet alleen van onechte
geboorte geweest zijn en zoon van een priester, maar ook, eenmaal zelf priester,
in verboden omgang geleefd hebben met de vrouw van den bekeerden Israeliet,
Pfefferkorn, met de dienstmeid van Quentell en talrijke ‘amasia's’ gehad hebben.
Ook zou hij zich aan dronkenschap hebben schuldig gemaakt. Al is de toon der
Epistolae hier en daar geestig, haar succes in een zoo ruwen tijd, als het begin der
zestiende eeuw was, moet toch vooral worden toegeschreven aan de grove
bespottingen der geestelijkheid, vooral der Augustijnen en Dominikanen en aan de
obsceniteiten, waarvan ze wemelen. Gratius' antwoord in de Lamentationes O.V.
is zelden geestig, dikwijls medelijden opwekkend. Hoe komt hij er toe, de Humanisten
te laten treuren over de veroordeeling hunner boeken door den paus, terwijl velen
hunner nog nauwelijks een minachtenden glimlach voor alle kerkelijk gezag over
hadden? De L.O.V. spelen ook al niet in de kaart van den tijdgeest, wanneer zij de
geestelijkheid verdedigen tegen haar aanvallers. En eindelijk, al zijn de
Lamentationes hier en daar ook wel eens ruw, de obsceniteit der Epistolae mist
men er geheel. Zoo kwam het, dat zelfs de negentiende eeuw bijna geheel voorbij
moest gaan, eer Ortwinus Gratius in zijn eer werd hersteld. Aan R e i c h l i n g bleef
het voorbehouden, die daad van piëteit te stellen, door aan te toonen, dat de
beschuldigingen, tegen Ortwinus Gratius uitgebracht, ongegrond zijn.
Voor bibliografie en literatuur verwijs ik naar het boek van Dr. D. R e i c h l i n g ,
Ortwin Gratius. Sein Leben und Wirken (Heiligenstadt 1884); voor zijn waardeering
als humanist zie L i n d e b o o m , Bijbelsch Humanisme in Ned. (Leiden 1913) 97
vv.
Mulder

[Greenwood, Frans]
GREENWOOD (Frans), geb. Rotterdam 17 April 1680, zoon van F r a n c i s
G r e e n w o o d (van engelsche afkomst) en van A n n a G l o v e r , was gehuwd
met M a r i e v a n d e n H o l a a r t (voor wie in de Ged. van 1719 reeds een lijkdicht
is opgenomen). Behalve zijn zoon Kornelis, die volgt, is uit dit huwelijk nog een
dochter A n n a bekend. Of hij in Rott. koopman geweest is, zooals J. te W i n k e l
beweert (Ontwikkelingsgang III) is wel waarschijnlijk, doch is me nergens uit
gebleken, maar in een dichterlijken brief aan Arn. Willis verklaart hij geen
onafhankelijke betrekking te hebben. In 1726 kreeg hij te Dordrecht een betrekking
bij 's lands gemeene middelen en overl. er 12 Aug. 1761. Hij was een verdienstelijk
beoefenaar der miniatuurschilderkunst voor eigen uitspanning en heeft, zooals zijn
vriend en tijdgenoot, J.v. Gool, meedeelt ‘het eerst de uitvinding gedaan, om de
bekende manier van op glas te etsen, juist andersom te bewerkstelligen’. A. Hoogvliet
bezat een bokaal, waarop Gr. op die wijze het portret van Vondel gesneden had.
In het Vervolg zijner Gedichten geeft hij (blz. 76-78) eenige ‘Verbeeldingen en
bijschriften door hem op wijnkelken met een diamant getekent en beschreven.’
Enkele kelken zijn nog in 't Museum Boijmans te Rott. waarvan één get. met zijn
naam en jt. 1742. Ook als dichter verwierf Gr. zich roem en zijn naam is naast dien
van zijn vriend J. Zeeus in de geschiedenis der letteren blijven voortleven. Van hem
ver-
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schenen: Gedichten (Rott. 1719, opgedr. aan Zeeus) Boere Pinxtervreugt (Rott.
1733, opgedr. aan W. Snellen, een gedicht naar het voorbeeld van R o t g a n s '
Boerekermis); Vervolg van F. G r e e n w o o d s Gedichten en Boere Pinxtervreugt
(Dordr. 1760). Met J. Z e e u s gaf hij een bundel Lijkdichten uit op den dood van
zijn moeder A. Glover, die kort na zijn echtgenoote overleed.
Er heeft van Gr. een portret bestaan door Aart Schouman geschilderd met een
onderschrift van A. Hoogvliet. Of dit hetzelfde portr. is, als waarvoor Zeeus een
onderschrift vervaardigde (zie Ged. (1737) blz. 364) en hetzelfde als dat, wat in het
Pan Poëticon geplaatst was, is niet bekend. Behalve een van Schouman waren
door M. de Roode nog twee portr. in het P. Poëticon geplaatst, één door zijn zoon
Korn. Greenwood en één door Quinkhard, waarbij Nic. Teyssen een lofdicht schreef.
Uit een gedicht van D. S m i t s (Nag. Ged. 254) blijkt, dat er ook een kopergravure
van hem bestond.
Zie: I m m e r z e e l Leven van Holl. en Vl. schilders in voce; K r a m m , Levens in
voce; A.v. H a l e n 's Pan Poëticon verheerlijkt (1773) voorreden xx en 116, 186,
223.
Heeren

[Greenwood, John]
GREENWOOD (John) behoort niet tot het geslacht van voorg. en vlg.; werd 1729
geb. te Boston (Noord-Am.) overl. te Margate 1792.
Hij kwam op jeugdigen leeftijd naar Amsterdam, waar hij onder leiding van Michiel
Elgersma zich op graveeren toelegde. Hij beoefende hoofdzakelijk de kunst van
portretten teekenen en graveeren, o.a. dat van Simon Fokke en Ds. Muilman. Ook
de schilderkunst heeft hij met goed gevolg beoefend. Er bestaan van zijn hand,
behalve de gedrukte portretten, eenige goeduitgevoerde in mezzo-tinto, en ook
enkele watergezichten in O.I. inkt.
Gr. was lid van de Amsterd. Teekenacademie en een dergenen, die ze in 1758
ten tweeden male hebben opgericht. Tijdgenooten roemen zijn geestigheid in
gesprekken, vroolijkheid in den omgang en vlugheid in het teekenen.
Er bestaan van hem een portet met krulpruik, in med., waaronder een 14 reg.
engelsche inscriptie en een ander van 1760 door hem zelf geteekend en geëtst,
waaronder een 3 reg. holl. versje door H.v.E.
Zie: v. S o m e r e n , Cat. v. Ned. Portretten II, No. 2102 en 2103; v.d. E y n d e n
e n v.d. W i l l i g e n , Gesch. der Vaderl. Schilders II, 201.
Heeren

[Greenwood, Kornelis]
GREENWOOD (Kornelis), zoon van Frans, hiervoor, geb. Rott. 2 Sept. 1708, heeft
zich onder leiding van Adr. v.d. Burg eenige jaren te Dordrecht in de schilderkunst
geoefend. Hij richtte in 1730 met zijn medeleerling A. Schouman en nog eenige
andere kunstbeoefenaars te Dordrecht een teekengenootschap op, waartoe zij in
den Stads Doelen een kamer hadden ingericht. Ook in het graveeren op glas moet
hij het een heel eind gebracht hebben, zooals uit een lofdicht van zijn vader blijkt
(Vervolg Ged. (1760), 39). In 1735 vertrok hij met gunstig uitzicht op fortuin naar
Suriname, waar hij 3 April 1736 stierf. Zijn vader schreef een roerende ‘lijkklacht
over (z)ijn lieven zoon’ die in het Vervolg op de Gedichten (193) is opgenomen.
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door P. Tanjé, 12 .
Zie: I m m e r z e e l , Leven v. Holl. en Vlaamsche schilders in voce.
Heeren

[Greuve, Fredericus Christianus de]
GREUVE (Fredericus Christianus d e ), hoogleeraar eerst aan het Collegium
philosophicum te
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Leuven, daarna aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 29 Apr. 1863 overl.
Geb. 6 Dec. 1792 te Amsterdam (waar zijn vader een bekwaam en ijverig
kostschoolhouder was; twee maal werd deze door de Maatschij tot Nut v. 't Alg. met
goud bekroond), ontving hij zijn opleiding aan de latijnsche school aldaar, om die
voort te zetten (1811) aan de roomsch-katholieke universiteit te Munster i.W. De
ouders, G o z e w i j n d e G r . en A l i d a A u b e r , waren n.l. katholiek en Fred.
Christiaan was bestemd voor den geestelijken stand. Hier in Munster bezocht hij
vlijtig de colleges van den vrijzinnigen George Hermes, den aanhanger van de
critische wijsbegeerte van Kant. Hij bleef er slechts één jaar, om zich vervolgens
naar het seminarium te Warmond te begeven. Ook hier vertoefde hij maar kort. Hij
vertrok naar Rome, waar hij in een Augustijner klooster werd opgenomen en na
verloop van ruim een jaar de priesterlijke wijding ontving. Zijn hoop op een aanstelling
bij de Augustijner kerk te Amsterdam werd niet vervuld; hij werd in 1817 als
hulpgeestelijke geplaatst, eerst in Amsterdam, vervolgens in Groningen en Utrecht.
Vooral in laatstgenoemde stad beviel de Gr.'s prediking ongemeen, zoodat zijn
bewonderaars zich beijverden om hem een benoeming te bezorgen tot pastoor te
Utrecht. Doch te vergeefs. In 1825 werd hij als pastoor te Nieuwendam benoemd.
Toen echter koning Willem I in dit jaar het Collegium philosophicum te Leuven
stichtte, ter voorbereiding van r. kath. geestelijken, werd de bekwame de Gr. hieraan
tot hoogleeraar aangesteld. Hij gaf hier les in de oude geschiedenis en in de
wijsbegeerte der Ouden, inzonderheid in die der Grieken en Romeinen. Bij de
aanvaarding van zijn ambt, 17 Oct. 1825, hield hij een redevoering, in de latijnsche
taal, Over de heilzame vruchten van het Coll. philosophicum te verwachten. Hij bleef
hier werkzaam tot 1830, toen de omwenteling van dit jaar hem Leuven deed verlaten
en de G. benoemd werd tot buitengewoon hoogleeraar aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij les zou geven in de encyclopedie der wijsbegeerte, de logica
en de geschiedenis van de philosophie der Ouden. Na het overlijden van prof. de
Waal in 1845 werd de Gr. gewoon hoogleeraar en gaf bovendien nog college over
metaphysica, ethica en de geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte. 27 Mei 1837
werd hij door den academischen senaat der Gron. hoogeschool honoris causa tot
phil. theor. mag. lit. hum. doctor benoemd. Voorts werden zijn wetenschappelijke
verdiensten erkend door de Kon. Acad. v. Wetensch., door de Maatsch. v. Ned.
Letterk. en andere genootschappen.
In 1856 ging de G. over tot de Ned. Herv. kerk en trad kort daarna in het huwelijk
met D o r o t h e a R e i n d e r J a c o b s M e i j e r . Toen hij in 1862 den 70-jarigen
ouderdom had bereikt, werd hij emeritus. Het volgend jaar overleed hij, kinderloos.
Van de Gr.'s geschriften noemen wij: Letterhof voor Roomsch-Katholieken (1822);
Dichtbundel, 2 dln. (1824); Beknopte herinneringen aan jonge predikers. Uit het
Duitsch van J.M. S a i l e r (1826); Wederlegging van Ph.W. van Heusde's eerste
proeve van wijsgeerige navorschingen in de talen enz. (1837); Brieven in antwoord
op de brieven van den hoogleeraar Ph.W. van Heusde over het beoefenen der
wijsbegeerte enz. (1838); Het leven van Jezus, critisch verdedigd tegen Dr. David
Fried. Strausz, 3 dln. (1840-43); Nagalm der feestviering te Groningen 25 Sept.
1850 bij gelegenheid der inwijding van het Academiegebouw. Een dichtstuk (1850),
en Redeneerkunde. Eene handleiding bij de beoefening dier wetenschap (1862).
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Zie: Levensber. Letterk. 1864, 65; Ned. Spect. 1863, n . 22, en J o n c k b l o e t ,
Gedenkb Gron. hoogeschool (1864) Bijl., 146.
Zuidema

[Greve, Petrus de]
GREVE (Petrus d e ), geb. te Arnhem in 1621, gest. te Nijmegen in 1677 en begraven
in de St. Stephenskerk aldaar. Zijne studiën ving hij aan te Harderwijk, waar hij de
juristen Cup en Matthaeus hoorde; vandaar ging hij naar Franeker, waar hij 20 Juni
1641 als student werd ingeschreven en de colleges van Cornelis van Pijnacker en
van Wissenbach volgde. Beiden koesterden hooge verwachtingen van hem; de
eerste beval hem reeds vóór zijne promotie als hoogleeraar aan, terwijl de tweede
hem, toen hij na zijn promotie korten tijd advocaat te Leeuwarden was, aanbeval
voor een benoeming tot hoogleeraar te Harderwijk. Deze had in 1648 werkelijk
plaats. Had hij aanvankelijk den titel van buitengewoon hoogl., spoedig werd hij
ordinarius. In het academiejaar 1654 werd hij tot rector gekozen; in het volgend jaar
trad hij op als rechtsleeraar aan de pas opgerichte kwartierschool te Nijmegen,
nadat hij eerst geweigerd had Harderwijk te verlaten, maar ten slotte voor het hem
aangeboden hooge traktement gezwicht was. Vele leerlingen volgden den
uitnemenden leeraar daarheen en daar bleef hij tot zijn dood werkzaam. Beroepen
door Heidelberg en Groningen op hem uitgebracht sloeg hij af. Tot zijn meest
bekende leerlingen te Nijmegen behoort Gerard Noodt, die hem zeer bewonderde
en later zijn ambtgenoot, ten slotte zijn lijkredenaar werd.
Aan zijn onderwijs herinneren de door zijn zorg uitgegeven: Exercitationes ad
Pandectarum loca difficiliora (Noviom. 1660), bevattende 27 onder zijn leiding
gehouden responsies en een verzameling disputaties onder den titel: Ad Pandectas
Disputationes quindecim, publicè ventilatae in Illustri Noviomagensium academia
a Juvenibus vigilantissimis, et Legum cupidissimis (Noviom. 1665), en een dergelijke
uitgave over de Instituten, voor de derde maal gedrukt als: Dissertationes ad
Institutionum Imperialium loca difficiliora (Noviom. 1668). In deze werken wordt
naast het romeinsche recht en in verband daarmede het inheemsche recht
besproken. Hij werd door zijn kennis van dit laatste veelvuldig geraadpleegd, en
verschillende adviezen van hem zijn bewaard, o.a. in de Geldersche Adviezen van
v a n L a m z w e e r d e en het Nederlands Advys-Boek van J.v.d. B e r g , I, 5; IV,
58, 83, 112.
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geldersche Hoogeschool I, 171-4, 263; II, 650;
Oud-Holland XVIII (1900) 158 vlg.
van Kuyk

[Griethuizen - Carelius, Maria Louiza]
GRIETHUIZEN - CARELIUS (Maria Louiza), dichteres, 25 Juli 1744 te Amsterdam
geboren en 26 Sept. 1813 aldaar overl. Zij was een dochter van P a u l u s
C a r e l i u s en R e g i n a M a r g a r e t h a S c h ö t t l e r ; de vader was heelmeester
in Amsterdam. Reeds vroeg beoefende zij de dichtkunst, waarbij zij geheel op zich
zelf was aangewezen, totdat zij door haar huwelijk met den makelaar H e r m a n u s
G r i e t h u i z e n in 1771 allengs in dichterlijke vriendenkringen werd opgenomen.
In 1775 bood het bestuur van een dichtlievend genootschap te Schiedam onder de
zinspreuk: ‘Wijsheid groeit doorvlijt’ haar het lidmaatschap aan, welke onderscheiding
zij met eenige pennevruchten beantwoordde. In 1781 geraakte zij in kennis met den
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dichter Nicolaas Simon van Winter en diens echtgenoote Lucretia Wilhelmina van
Merken, met wie zij tot beider dood een vriendschappelijken omgang genoot, evenals
met
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hun zoon Pieter van Winter Nicolaasz. en diens gade Anna Louiza van der Poorten.
Deze en andere kunstvrienden versterkten haar met hun aanmoedigingen in haar
dichterlijke oefeningen. Mevr. Griethuizen - Carelius wordt ons door hare kennissen
geschetst als helder en opgeruimd van geest, beminnelijk in den omgang,
plichtgetrouw als echtgenoote en moeder. Haar zinspreuk was: ‘Het noodige moet
voorgaan, het nuttige volgen’.
Tal van gelegenheidsgedichten zagen van hare hand het licht, zoowel in de
jaarboekjes en andere verzamelingen van dien tijd, als afzonderlijk. Wij noemen:
Zegezang op Doggersbank, den 5den van Oogstmaand en de daarbij gevoegde
Lijkzang op W.J. Baron van Bentinck, overl. den 23sten van Oogstmaand (1781);
Ter verheffing van P. van Winter N.S. zoon, tot bewindhebber der O. Ind. Comp.
(1781); Op de Nederl. kweekschool ten dienste der zeevaardij te Amsterdam (1785);
Het kunstrijk orgelspel van Boursse (1785); Op de 50-jarige jubelrede van Ds. C.H.
van der Aa (1792), en Huwelijkszang aan haar zoon Paulus Griethuizen (1805), van
wien bijdragen voorkomen in Nederl. Hermes en in De vriend des Vaderlands.
Zie: v a n d e r A a , Biogr. Woordenb. Ned. dichters II, 284 en 285, en Alg. Konsten Letterb. 1846, I, 358.
Zuidema

[Griethuysen, Sibylle van]
GRIETHUYSEN (Sibylle v a n ), geb. te Buren, ongev. 1620, is gehuwd geweest
met den apotheker U p k e H a r m e n W y t z e m a en kwam in 1644 met haar man
van het friesche dorp Kollum te Appingedam. In 1654 verhuisde het paar naar
Groningen, waarschijnlijk omdat Wytzema telkens in botsing kwam met den
kerkeraad van het kleine stadje. Sibylle gaf uit: In rym gestelde Claeg-lieden
Jeremiae. Met verlichtinge derselve ... (Emden 1645); Spreeckende Schildery;
Af-beeldende een' corte Verclaringe over het vierde Vers des eersten Capittels, uyt
het Hoge Liedt Salomons (Leeuw. 1646); Hemelsche Troost-Borne, teghen de
banghste aen-vechtinghe; om de overblijfsselen der zonde, Met een scherpe spoore
tot een Godtzalich leven. Over de vier eerste verssen van 't achtste Capittel des
Sendtbriefs Pauli aen de Romeynen: In drie Meditatien, by forme van predicatien;
in een goede ordre; gheopent, in Dichte, door S i b y l l e v a n G r i e t h u y s e n ;
ende in Prose, door S i b r a n d u s F r a n c i s c i E y d e l s h e m i u s , predikant in
Appinga-Dam .. (Leeuw., 1651).
Toen Willem II in 1648 Groningen bezocht, schreef Sibylle het vers Op de
Triumphante Inkomst en Huldinge van .... Vorst Wilhelm .... en vertaalde een versje
van Huygens, Principis eodem adventus, in het Nederlandsch, wat aanleiding gaf
tot het wisselen van eenige gedichten. Die verzen zijn met eenige andere van de
dichteres opgenomen in de beide deelen van Klioos Kraam (1656 en 1657). Vele
andere van hare gedichten zijn gedrukt in verschillende werken van den Groninger
rijmelaar Johan van Nyenborch, een paar lofdichten in werken van Johan Blasius.
Op hare beurt is zij bezongen door dezen, door Jan Vos, Hendrik Bruno en Joan
de Brune Jr. Het jaar van haar dood is niet bekend; het laatste gedicht, dat wij van
haar kennen, is van 1663.
Haar portret is gegraveerd door J. van Meurs.
Zie: J.A. W o r p , Oud- Holland, III (1885), 23-32.
Worp

[Griethuysen, Willem Theodorus van]
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GRIETHUYSEN (Willem Theodorus v a n ), populair predikant en letterkundige,
achtereenvolgens te Bunnik (1848), Waddingsveen (1853), Harlingen (1858) en
Rotterdam (1860) gevestigd,
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in welke laatste stad hij 26 Mrt. 1886 overl. Geb. 24 Mrt. 1824 te Hasselt (Overijsel),
waar hij op het instituut van Soeters het gewone lager onderwijs ontving en bij Ds.
Bruna zich voor de academische lessen bekwaamde, studeerde hij aan de
utrechtsche hoogeschool in de theologie en legde in 1848 met goed gevolg zijn
proponentsexamen af. Sedert 1849 gehuwd met jonkvr. P e t r o n e l l a J o h a n n a
S t r i c k v a n L i n s c h o t e n , bezocht hij des zomers bij herhaling verschillende
landen van Europa (Rusland, Scandinavië en lerland niet uitgezonderd), van welke
reizen tal zijner geschriften getuigen. De voornaamste dier geschriften zijn: Uit den
vreemde (1865); Veldbloemen (1871) en In het gebergte (1875). Verder schreef hij:
Dr. A. de Jager. In Memoriam (1877; met bijdragen van andere letterkundigen, in
50 exempl. gedrukt, doch niet in den handel gebracht); De zonnestraal in de bergen,
met muziek van G.B. v a n K r i e k e n (1877), en Uit het leven (1884). Voorts
opstellen in weekbladen, tijdschriften en jaarboekjes. Sedert 1875 was Ds.
Griethuysen lid der Maatsch. v. Nederl. Letterkunde.
Van de wijze, waarop hij zijn betrekking van predikant vervulde, wordt met veel
lof gesproken in Levensber. Letterk. 1887, 13.
Zuidema

[Grinsven, Petrus van]
GRINSVEN (Petrus v a n ), naar zijne geboorteplaats ook dikwijls v a n G e f f e n
genoemd, zoon van E y m b e r t en van H i l l e g o n d a B r o e s , eene dochter van
P e t e r B r o e s ; geb. te Geffen 1521, overl. 20 Maart 1589. Hij was kapelaan in
de St. Jacobskerk te Leuven toen de latere bisschop Sonnius daar pastoor was,
kreeg later eene prebende te Utrecht en werd bij de invoering der hierarchie belast
om eene geschikte zetelplaats voor het later opgericht bisdom Roermond aan te
wijzen. Bij de verheffing van Sonnius tot bisschop van 's Hertogenbosch vestigde
hij zich daar ter stede, werd 27 Mei 1562 kanunnik van St. Jan, en nam op 16 Nov.
van dat jaar namens den kerkvoogd bezit van de cathedraal. Hij bediende tot aan
zijn dood het ambt van zegelaar van het bisdom. Bij testament van 31 Dec. 1587
stichtte hij vijftien studiebeurzen: vijf voor de humaniora te 's Hertogenbosch, vijf
voor de verdere studie en vijf voor de godgeleerdheid.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s-Hert. 1870-79) II, 25, 236; III, 666;
IV, 266; v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 397.
Aug. Sassen

[Grinten, Hendrik Theodoor van der]
GRINTEN (Hendrik Theodoor v a n d e r ), districtsschoolopziener, 28 Mrt. 1844 te
Lieshout bij Helmond geb. en 29 Mei 1903 te Breda overl. Hij ontving zijn opleiding
aan de rijksnormaallessen te Eindhoven en was achtereenvolgens onderwijzer aan
de leerschool te 's Hertogenbosch, hoofd der eerste openbare school te Breda en,
sedert 1 Nov. 1880, schoolopziener in 't district Breda, welke laatste betrekking hij
tot zijn dood heeft waargenomen. V.d. Grinten werd in het Zuiden van ons land
algemeen erkend als een man van gezag op 't gebied van het lager onderwijs. Van
zijne geschriften is ons alleen bekend: De rijksbijdragen voor de Bijzondere school
en de voorwaarden waarop ze worden verleend enz. (1891).
Zuidema

[Grinwis, Dr. Cornelis Hubertus Carolus]
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GRINWIS (Dr. Cornelis Hubertus Carolus), geb. 9 Maart 1831 te Haarlem, overl.
25 Dec. 1899 te Baarn; hij studeerde aan de universiteit te Utrecht en promoveerde
aldaar 3 Juli 1858 tot doctor in de philosophie op een proefschrift: Specimen
physicomathematicum de distributione fluidi electrici in superficie conductoris. Hij
zocht een werkkring
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bij het onderwijs en werd achtereenvolgens in 1857 en 1859 leeraar in de wiskunde
aan het gymnasium te Deventer en te Delft. Hier werd hij bij K.B. van 23 April 1861
benoemd tot leeraar in de natuurkunde aan de Kon. Akademie tot opleiding van
burgerl. ingenieurs enz., terwijl hij 29 Juni 1864 hoogleeraar werd aan de nieuw
opgerichte Polytechnische school. Dit bleef hij tot 21 Juni 1867; toen hij naar Utrecht
beroepen werd tot hoogleeraar in de mathesis, welk ambt hij aanvaardde met een
inaugureele rede: Over de waarde der wiskunde voor de beoefening der physica.
Voornamelijk op het gebied der mathematische physica heeft hij zich bewogen. Hij
legde zich vooral er op toe, om de wiskundige moeilijkheden, die zich bij de
vraagstukken uit de mathematische physica voordeden, te overwinnen en het
gestelde probleem tot oplossing te brengen. Sinds 1869 was hij lid der Kon. Akad.
van Wetenschappen. In 1895 werd hij door ziekte gedwongen zijn taak tijdelijk neer
te leggen, en reeds het volgend jaar ontving hij op zijn verzoek zijn ontslag. Hij trok
zich hierop te Baarn terug, waar hij 25 December 1899 overleed.
Van hem verscheen: Het leven van den Hoogleeraar R. van Rees. Rede,
uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool
den 28 Maart 1876 (Utrecht 1876, 8o.); Wiskundige theorie der wrijvings-electriciteit
(Utr. 1869, 8o.); bovendien verschenen van zijn hand talrijke artikelen in tijdschriften,
zooals: Verslagen en mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen, Archives
néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Exner, Rep. phys. enz. waarvan
een opgave te vinden bij: P o g g e n d o r f f 's Biographisch-literarisches
Handwörterbuch Band III en IV.
Roelofs Heyrmans

[Groenendael, Dirk van]
GROENENDAEL (Dirk v a n ), of gelatiniseerd d e V i r i d i - V a l l e , geb. te
Hilvarenbeek in Brabant, overl. te Leuven 25 Aug. 1501. Hij verkreeg, behalve den
magisterstitel, den graad van doctor in de rechten aan de universiteit te Leuven. In
1466 werd hij raad (à consiliis) der universiteit en later aldaar hoogleeraar in het
kanonieke recht. In Aug. 1478 werd hij tot rector gekozen en in Aug. 1498 ten
tweedeu male met die waardigheid bekleed.
Zie: V a l . A n d r e a s , Fasti (1650) 174-5; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de
la Belgique XXVII (1898) 306, 309.
van Kuyk

[Groenendael, Lodewijk van]
GROENENDAEL (Lodewijk v a n ), broeder van Dirk, die voorgaat, eveneens geb.
te Hilvarenbeek, overl. te Leuven in Nov. 1513. Hij was licentiaat in de beide rechten
en kanunnik van St. Pieter te Leuven. 22 Dec. 1494 werd hij dictator der leuvensche
universiteit, en bleef als zoodanig tot 1503 in functie.
Zie: Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII (1898) 362.
van Kuyk

[Groenier, Abraham]
GROENIER (Abraham), verdienstelijk leeraar bij het M.O., 2 Mei 1843 te Winschoten
geb. en 31 Mei 1907 te Utrecht overl. Hij bezocht de lagere school en het gymnasium
zijner geboorteplaats en verwierf zich daarna door eigen studie niet alleen
verschillende akten voor het lager en meer uitgebreid lager, maar ook voor het
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middelbaar onderwijs: in 1866 n.l. die voor aardrijkskunde en reeds in 't volgend
jaar die voor geschiedenis. Toch was hij, om in eigen levensonderhoud te voorzien,
van zijn 18de jaar af voortdurend practisch werkzaam: als secondant op instituten
te Rhenen, Arnhem en Rhedersteeg, als gouverneur bij de familie Brants op den
huize ‘Wildenborch’ bij Vorden, als leeraar aan het progymnasium te Groningen
(1864-66) en als
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secondant op de kostschool van W.A. Elberts te Zwolle (1866-67). Uit
laatstgenoemde betrekking werd Groenier tot leeraar a.d. Rijks hoogere burgerschool
te Alkmaar benoemd (1867-77); daarna was hij werkzaam aan de R.H.B. te Utrecht.
Met ingang van 1 Jan. 1906 werd hij gepensionneerd. Als practisch gevormd docent
gaf Groenier slechts: Leiddraad bij het Onderwijs in de aardrijkskunde van Nederland
(1871) en Tijdtafel der Vaderlandsche geschiedenis, bewerkt naar die van B e s t
(1876; 4de dr. 1900).
Zuidema

[Groesbeek, Johannes van]
GROESBEEK (Johannes v a n ), rechtsgeleerde, overl. in 1445. Hij studeerde sedert
1405 aan de universiteit te Parijs, waar hij in Apr. 1406 licentiaat in de vrije kunsten
en in Mei 1407 magister werd. 19 Nov. 1408 werd hij tot procurator der natio
anglicana gekozen. In 1412 was hij aan de universiteit te Bologna en werd daar in
1414 en 1417 tot procurator der germaansche natie gekozen. In 1419 was hij nog
te Bologna; van daar ging hij naar Maastricht om als kanunnik van het kapittel van
St. Servatius te resideeren. Reeds bij zijn verkiezing tot procurator in 1414 wordt
hij als kanunnik van dat kapittel vermeld. Volgens d e W a l was hij te Maastricht
geboren. Na inmiddels den graad van doctor legum verworven te hebben, werd hij
in 1426 door de stad Leuven aangezocht om als hoogleeraar aan de opgerichte
universiteit het wereldlijke recht te doceeren. Hij gaf aan die roepstem gehoor. Zijn
salaris bedroeg 400 rijnsche guldens per jaar, waarmede hij de hoogst bezoldigde
professor was. Reeds 30 Mei 1427 werd hij tot rector der universiteit gekozen; als
zoodanig was hij de tweede sedert haar oprichting; 31 Aug. 1433 werd hij ten
tweeden male rector. Hij bleef werkzaam als hoogleeraar tot Sept. 1444; toen verliet
hij Leuven ‘omme op syn prouende te Tricht te trecken’, zeggen de stadsrekeningen.
Reeds in het volgende jaar overleed hij.
Als hoogleeraar nam hij een zeer invloedrijke plaats in; geëerd om zijn
bekwaamheden, genoot hij tevens het algemeen vertrouwen zijner collega's. Tal
van gewichtige zendingen vervulde hij namens de universiteit, in 1433, 1435, 1441
naar den hertog van Brabant, in 1437 naar Mechelen, enz. In 1434, 1435, 1436,
1439 en 1440 was hij ‘judex appellationum’; in Aug. 1433, Febr. 1436, Nov. 1436,
Aug. 1437, Febr. 1439, Mei 1440 en Mei 1443 was hij ‘intrans’ voor de keuze van
den nieuwen rector.
Zie: D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartularii Univ. Parisiensis I, 917;
II, 26, 35v.; 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,
165 v.v.; E. R e u s e n s , Documents relatifs à l'hist. de l' Univ. de Louvain, passim;
d e z ., Actes .... de l' Univ. de Louvain I, passim; V a l e r i u s A n d r e a s , Fasti
(1650) 155 en 160; J. M o l a n u s , Hist. Lovaniensium Libri XIV (ed. d e R a m ) I,
529; J. d e W a l , Collectanea (hs. univ. bibliotheek Leiden) op het jaar 1436.
van Kuyk

[Groesbeek, Willem van]
GROESBEEK (Willem v a n ), overl. in 1416, wordt in stukken sedert 1380 vermeld
als kanunnik van St. Servatius te Maastricht. In 1388 was hij als student in het
kanonieke recht te Heidelberg, in 1389 te Keulen als ‘scolaris decretorum a multis
annis, militaris, pastor in Beringhen.’ Later (1409) werd hij tresorier van het kapittel.
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Zie: G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I (Heidelb. 1884) 31; H.
K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 14; Publications d.l. société hist.
et arch. d.l. Duché de Limbourg XXXVI (1900) 128-129; P. D o p p l e r , Nécro-
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loge de la confrérie des chapelains de la ci-devant collégiale de St. Servais à
Maestricht (Maestr. 1897) 56.
van Kuyk

[Gronsfeld, Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van]
GRONSFELD (Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf v a n ), Diepenbroick Impel,
zoon van J o h a n n B e r t r a m A r n o l d en van M a r i a W i l h e l m i n a
C h a r l o t t a , gravin v o n W a r t e n s l e b e n , geb. slot Impel 19 Nov. 1715, gest.
te Amsterdam 14 Nov. 1772. Naar het schijnt door hulp van de Back kwam hij in
dienst van den prins van Oranje, die hem in de administratie zijner duitsche landen
gebruikte. De omwenteling van 1747 kwam hem zeer ten goede; op 's prinsen
aanbeveling werd hij in November 1747 benoemd tot extra-ordinaris envoyé te
Berlijn; Frederik II was echter slecht over hem te spreken en zag hem in het laatst
van 1748 met genoegen tijdelijk naar de Republiek terugkeeren. Hier had hij een
poos lang grooten invloed: hij verbond zich nauw met Willem Bentinck, die zijne
bekwaamheden hoog aansloeg en op dezen tijd ook nog in goede verhouding stond
met de Back en den amsterdamschen burgemeester Hasselaar. Dank zij den steun
van Bentinck en de Back werd hij lid van den bijzonderen raad des prinsen; in 1749,
nadat hij van zijn broer Frederik de heerlijkheid van Wyngaerden en Ruybroek had
gekocht, werkte Bentinck uit dat hij in de Ridderschap van Holland werd benoemd;
in 1750 steunde de prins zijne sollicitatie naar het drostambt van Muiden, waaraan
de ambten van dijkgraaf van Naarden en Gooiland en van hoofdschout van Weesp
en Weesperkarspel verbonden waren; inderdaad benoemden hem de Staten van
Holland in Juli, waarbij hem ook de vriendschap van Amsterdam zeer te stade kwam.
Op dit tijdstip handelde hij echter reeds niet meer in overeenstemming met de
politieke beginselen van Bentinck, die toenmaals te Weenen was: met de Back en
met Hasselaar ging hij zich kanten tegen de politiek van het oude systeem en tegen
de plannen die met de britsche regeering waren beraamd. Het gevolg hiervan was
een breuk met Bentinck na diens terugkomst, en sinds dien tijd bleven zij geslagen
vijanden; zoo min als de Back werd hij dan ook opgenomen in den raad voor
buitenlandsche zaken, tot welks instelling Bentinck den prins bewoog. Naar Berlijn
teruggekeerd, bleef hij den gezantschapspost bekleeden tot in 1758, toen hij op
verlangen van Frederik II werd teruggeroepen. Hij was sterk ontstemd, en na den
spoedig gevolgden dood der Gouvernante zette hij Brunswijk den voet zeer dwars.
Hij had, uit zijn huwelijk met A.S.F. gravin v o n L ö w e n s t e i n W e r t h e i m
V i r n e b u r g L i m p u r g , een vrij talrijk gezin en geen groote middelen: in April
1759 werd hij bestemd om van Wassenaar als gezant te Madrid te vervangen, maar
moeilijkheden met het spaansche hof waren oorzaak, dat hij eerst in Mei 1761
definitief werd benoemd. Doch juist toen kwam door den dood van van Sterrenburg
eene plaats open in de Admiraliteit van Amsterdam, die nu Gronsfeld in Juli 1761
verkreeg; hij bedankte toen voor het gezantschap. In 1762 stuurde hij met Hompesch
en de amsterdamsche burgemeesters op een breuk met Engeland aan, zonder
succes. Volgens den franschen gezant d'Affry, evenzeer als volgens de Bentincks,
was hij een zeer onbetrouwbaar persoon, en d'Affry bericht, dat hij zich volstrekt
aan Frankrijk wilde verkoopen voor 10.000 livres.
Zie: Archives d.l.M. d'Orange N., 4e S. I-IV; Gedenkschriften van G.J. van
Hardenbroek, I; Pol. Corr. Friedr. d. Gr. VI, XII-XIV, XVI; Uittreksels uit de brieven
van D' Affry, in de Bijdr.
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en Med. Hist. Gen. XXVII; W. B i j l e v e l d , Gesch. v.h. Kasteel Endegeest in Leidsch
Jaarb. 1909.
Bussemaker

[Gruterus, Isaac]
GRUTERUS (Isaac), ged. te Middelburg 27 Oct. 1610, gest. te Rotterdam Sept. of
Oct. 1680, met zijn tweelingbroeder A b r a h a m oudste zoon van Petrus Gr. en
Elisabeth van de Vivere (kol. 508), verbleef in 1628 en volgende jaren bij zijn vader
te Amsterdam, waar hij in 1631 aan een school werkzaam was, vertoefde ook een
half jaar te Parijs, waar hij met verschillende geleerden kennismaakte en werd 11
Febr. 1633 te Leiden ingeschreven als stud. jur. Behalve met den begunstiger der
familie, Const. Huygens (zie bij zijn vader) stond hij in correspondentie met zijn
vader, zijn broeder Jacob, Adr. Veth en Joh. Cabiljau, welke brieven gedrukt zijn in
zijns vaders tweede briefverzameling (Amst. 1629) en Justus Ryckwaert (brieven
dd. 23 Mrt. 1633 en 31 Mrt. 1635 te Oxford, Bodleian libr.). Van Amsterdam dong
hij naar de conrectorsplaats aan de latijnsche school te Middelburg, waarin hij 18
Apr. 1633 is aangesteld onder het rectoraat van Joh. Wilmerdonck. Hij schreef hier
een latijnsch gedicht onder het portret van den overleden rector Gilles Burs (Zelandia
ill. I (Midd. 1879) 280), was bevriend met Is. Beeckman en Jac. Lansbergen (II kol.
773) over wie hij spreekt in een brief dd. 8 Aug. 1634 aan Gassend te Parijs
(G a s s e n d i Opera VI (Lyon 1658) 423-24), stond in briefwisseling met M. Vossius
(4 Juli 1635, Amst. bibl. rem. gem.), schreef verder nederlandsche lofverzen op
A.M. Schuurman in B e v e r w i j k , Uitnementheyt des vr. gesl. (Dordr. 1639), vóórin
J o h . d e B r u n e d e j o n g e , Veirsjes (Amst. 1639) en latijnsche gedichten op
den slag bij Duins (21 Oct. 1639), vóórin P e t r i S t r a t e n i Venus Zelanda (Hag.
Com. 1641) en A r t u r i J o n s t o n i Scoti, Poemata (Midd. 1642). Als gevolg van
het onderzoek eener commissie tot redres der school, geraakte hij in 1640 buiten
functie met twee collega's (V o e g l e r , Gesch. van het middelburgsch gymnasium
II (ald. 1894) 93-98), vertoefde nog eenigen tijd te Middelburg, maar liet zich ten
vervolge van zijn onderbroken studie in de rechten in 1643 te Utrecht inschrijven,
tegelijk met zijn broeder Jacob en R e m i g i u s G r . In 1644 of 1645 werd hij in den
Haag lector bij den advocaat-fiskaal van Holland en griffier der Staten-Generaal,
Dirck Graswinckel (uit den Haag richtte hij bij brieven aan Is. Vossius dd. 7 Apr. een
11 Sept. 1645, aan M. Vossius 11 Apr. en 24 Juni 1645 (Amst. bibl. rem. gem.),
terwijl een dd. 19 Sept. 1645 aan zijn broeder Jacob, gedrukt vóórin H u y g e n s
Korenbloemen (ed. 1655), is gedagteekend uit Graswinckel's huis). Daarna misschien
eenigen tijd ambulant (brieven dd. Amsterdam 4 Mei en 21 Mei 1647 en Dordrecht
5 Oct. 1647 en 17 Jan. 1648 aan Is. Vossius te Amsterdam (Bibl. Rem. gem.),
woonde hij 1 Febr. 1648 in den Haag bij Ant. Vivien (brief in G.J. V o s s i i Epp. I
(Aug. Vind. 1691) 506-7) en stond verder op vriendschappelijken voet met Jacob
Cats, G.J. Vossius (brieven dd. 11 Apr. 1645, 10 Mei en 31 Aug. 1647 op Br.
Museum, Harleian ms. 1072), Barlaeus en Colvius (brieven aan beiden op leidsche
univ. bibl.) en A.M. Schuurman, in wier werken (ed. 1648) ook eenige gedichten
van hem zijn opgenomen. Uit den Haag schreef hij nog aan Is. Vossius 19 Apr. 1652
(Amst. Bibl. Rem. gem.), doch kort daarop schijnt hij vertrokken te zijn als rector
naar Maastricht, vanwaar hij 6 Jan. 1653 een brief dagteekende aan Nic.
Reigersberch (Cat. lettres autogr., vente Fred.
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Muller (Amst. 1882) no. 315) en 27 Mrt. 1654 een aan Is. Vossius (Amst. Bibl. Rem.
gem.). Later werd hij rector der latijnsche school te Nijmegen (K a n , Het 325-jarig
bestaan der apostol. school te Nijm. (Utr. 1869) 9, 36, 37) welke functie hij vervulde
tot Mei 1661, in welken tijd zijn vriendschap met M. Casaubon blijkt (vier brieven
aan dezen 31 Mei 1652 - 10 Oct. 1662 op Br. Mus. State-papers, Burn. 369) en die
met J. Oudaan dagteekent (21 Aug. 1660, 7 Nov. 1668, 14 Apr. 1672 en 16 Apr.
1673 te Amst., Bibl. Rem. gem.). Als opvolger van Abr. Beeckman trok hij Mei 1661
als rector der latijnsche school naar Rotterdam (K a n , Gesch. van het erasmiaansch
gymn. (Rott. 1884) 41, 42) waar hij St. Lubienitzki waarnemingen leverde voor diens
groot werk over kometen (H u y g e n s , Oeuvres complètes VI (La Haye 1895) III)
en, behalve steeds met Const. Huygens (verscheidene brieven aan dezen ter bibl.
leidsche acad. en Kon. Ac. te Amst.; zie ook K a n a.w. 139-140 en de Briefwisseling
van C o n s t . H u y g e n s ed. W o r p ), met Is. Vossius (16 Apr., 17 Apr. 1666; 6
Apr. 1667; 20 Apr. 1668; 29 Mei 1676, 17 Febr. 1678 te Amst. Bibl. Rem. gem.)
Chr. Hartsoecker (Rotterdam, Bibl. Rem. gem.), Ger. Brandt (1669 en 1673 ibid. en
ook ter leidsche univ. bibl.), P.D. Huet en Nic. Heinsius (beiden te Leiden) en Nic.
Blancardus (B u r m a n , Sylloge epp. II (Lugd. Bat. 1723) 639). Bij zijne weduwe
J o h a n n a v a n d e n H e u v e l liet Gr., zoover bekend, drie kinderen na:
L y s b e t h , geb. te Rotterdam 29 Mrt. 1663; P i e t e r G r ., geb. 13 Nov. 1670,
ingeschreven te Leiden als stud. jur. 6 Sept. 1687, beëedigd als advocaat voor het
Hof van Holland 8 Nov. 1691, en S a r a G r ., geb. 31 Juli 1674. Op letterkundig
gebied gaf hij, met eene editie van T a c i t u s eene latijnsche vertaling van de
aanteekeningen van H e n r y S a v i l l op dien schrijver (Amst. 1649), maar bemoeide
zich ook met natuurkunde en philosophie. Uit de bibliotheek van den engelschen
resident in den Haag, William Boswell, gaf hij met opdracht en voorrede uit een
posthuum werk van W i l l i a m G i l b e r t (1540-1603) de Mundo nostro sublunari
philosophia (Amst. 1651), waarin een philosophisch stelsel tegenover dat van
Aristoteles wordt gesteld. Evenals zijn broeder Jacob groot bewonderaar van Fr.
Bacon, die bij zijn overlijden een aantal zijner handschriften in Boswell's handen
had gesteld, vertaalde hij daarvan uit het engelsch een twintigtal kleinere geschriften,
vervolledigde ze, geïnspireerd door gesprekken met Boswell, en gaf ze, met opdracht
dd. den Haag 26 Nov. 1653 aan den middelburgschen geneesheer Petrus Burs, uit
als: F r . B a c o n i d e V e r u l a m i o Scripta in naturali et universali philosophia
(Amst. 1653). Ook bewerkte hij, na den dood van zijn broeder, een nieuwen druk
van diens in 1648 verschenen vertaling van B a c o 's Sylva Sylvarum (Amst. 1661),
evenals het eerste geschrift later opgenomen in B a c o n 's Opera omnia T. III en IV
(Amst. 1685, 1730). Op het eind van zijn leven trachtte hij ook nog de uitgave te
verwezenlijken van een Sylloge epp. quas Hugo Grotius scripsit ad Belgas,
Germanos etc., waarvoor hij vele bouwstoffen had verzameld. (B u r m a n , Sylloge
epp. V (Lugd. Bat. 1723) 131).
Zijn zinspreuk was: Ἀιὲν ἀϱιστεύειν (Hom. II., z, 208).
de Waard

[Gruterus, Jacob (1)]
GRUTERUS (Jacob) (1), geb. te Groningen, begr. te Middelburg 5 Oct. 1607, tweede
zoon van Thomas Gr., die volgt, kwam te Zierikzee ten avondmaal 2 Oct. 1580 en
aanvaardde als

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

507
opvolger van Lucas Claissone (II kol. 305) 20 Maart 1585 het rectoraat van de
latijnsche school te Middelburg, waar hij 5 Juli 1586 ondertrouwde (getr. 27 Juli)
met jonkvr. T a n n e k e n V e r h a s s e l t , geb. te Brussel 11 Juni 1591, en poorter
werd. Onder hem zijn werkzaam geweest o.a. Joh. Murdisson (II kol. 967), Justus
Liraeus (2) (II kol. 819) en Enoch Sterthemius; hij is de leermeester geweest van
Antonius Walaeus en wordt in diens biographie genoemd een man, zóó bekwaam
in latijn en grieksch, dat hij voor niemand in Holland behoefde te wijken. In 1593
zag men dan ook de mogelijkheid van een professoraat voor hem in, terwijl hij ook
zelf, evenals Murdisson in de ethica, colleges in philosophie en geschiedenis gaf
aan tal van studenten, maar ook bezocht door weetgierige kooplieden. In 1601 was
hij beleder van het schoolmeestersgilde. Sinds den aanvang der 17e eeuw schijnt
de school echter achteruit te zijn gegaan en werd tot onderzoek daarvan 17 Oct.
1603 eene commissie benoemd, waarmee wellicht in verband staat, dat Gr. in 1604,
met hulp van zijn vriend Karel Françoisz (I kol. 894) de plaats van Sixtus Arcerius
te Franeker ambieerde. Het resultaat van een nogmaals 19 Mei 1607 benoemde
commissie heeft hij niet beleefd. Hij was bevriend o.a. met Philips Lansbergen (1)
(II kol. 775), voor wiens werken hij lofdichten plaatste, gelijk ook voor de uitgave
van den atlas van Mercator door zijn vroegeren praeceptor te Middelburg Petrus
Montanus (Amst. 1607), met Joh. Radermacher (II kol. 1154) en Jacques Cole, aan
wien hij 2 Jan. 1603 een wetenschappelijk briefje richtte, gedrukt bij H e s s e l s ,
Eccl. Lond.-Bat. Arch. I (Cantabr. 1887) 768-69, zie ook 803), terwijl andere brieven,
voornamelijk van 1604, zijn gedrukt in de tweede brievenverzameling van zijn broeder
Petrus (Amst. 1629). Op het belastingcohier van 1598 wordt Gr. meer dan £ 3000
vls. gegoed genoemd. Bij zijn overlijden liet hij acht kinderen na, waarover voogd
werden de moeder, die 12 Dec. 1609 te Middelburg opnieuw ondertrouwde met
J a c o b u s C o r n e l i i - geb. te Middelburg, ingeschreven te Leiden als stud. theol.
23 Mei 1589 en als zoodanig daar 7 Juli 1590 een Disp. de Baptismo en 16 Mrt.
1592 eene Disp. de Verbo Dei scripto houdende, als proponent beroepen te
Middelburg 27 Aug. 1594 (bev. 25 Sept.), eerst nog in huwelijk gehad hebbende
C a t e l i j n t j e S y m o n s z . en S u s a n n a v a n d e r V y n c k en ten slotte
overleden te Middelburg in 1633 - de rekenmeester van Zeeland Josias van
Vosbergen en de amsterdamsche koopman J a c q u e s S e n n e p a e r t . Tot die
kinderen behoorden wel Jacob Gr. (2) (kol. 508); M a r i a G r ., ondertrouwd te
Middelburg 12 Juli 1608 met P i e t e r C r o o c k ; C a r o l u s G r . ged. 20 Febr.
1594; J o h a n n e s G r ., ged. 16 Jan. 1600, ondertrouwd te Veere 10 Oct. 1637
met J o h a n n a M e e s e , die bij haar overlijden te Middelburg zeven kinderen
naliet, waarover de vader, de oom Jacob Gr. (2) en de oudoom van moederlijke
zijde Mr. T h o m a s v a n H i l t e n 29 Apr. 1650 voogd werden (weesakte 8578);
S a r a G r . ged. 4 Febr. 1604; A n n a 11 Sept. 1605 en S u s a n n a G r . 15 Aug.
1607. Als door Gr. nagelaten handschriften geeft zijn broeder Petrus (l.c. 205) op:
Apiculae; Carmina latina; Carmina graeca en een Cathechesis latina translata in
graecum, doch de meesten werden door de erfgenamen verwaarloosd en zijn
onbekend.
Zie: W a l a e i Opera I (Lugd. Bat. 1647) vóórin; d e L i n d v a n W i j n g a a r d e n ,
Antonius Walaeus (Leiden 1891) 15, 27 en V o e -
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g l e r , Gesch. van het middelb. gymnasium II (ibid. 1894) 58 vv.
de Waard

[Gruterus, Jacob (2)]
GRUTERUS (Jacob) (2), geb. te Middelburg omstr. 1587, zoon van Jacob Gr. (1)
en Tanneken Verhasselt, is wellicht identiek met zijn naamgenoot, die 18 Sept. 1606
als stud. litt. is ingeschreven te Leiden, waar hij betrokken werd in den moord op
Hornhovius, met anderen in Febr. 1608 werd gearresteerd, veroordeeld werd tot
verbanning, maar in Mrt. 1608 door den prins is begenadigd (M o l h u y s e n , Bronnen
gesch. Leidsche univ. I ('s Grav. 1913) reg.) en zijn naamgenoot, die als Selandus
Belga 9 Mei 1609 te Heidelberg en voorts 20 Apr. 1613 te Marburg is ingeschreven.
Als jonggezel van Middelburg, zonder ouders en voogden, ondertrouwde hij te
Middelburg als Mr. Jacobus Gr. 2 Mei 1626 (getr. 17 Mei) met A n n a d e
F l o r i a n o , waaruit aldaar gedoopt zijn M a x i m i l i a a n 12 Mei 1627; J a c o b u s
6 Juni 1629; C h r i s t i a e n 30 Dec. 1630; A n n a 5 Sept. 1632; C o r n e l i a 21 Mei
1634; T h o m a s 2 Dec. 1636 en J a c o b u s 12 Jan. 1642. Als advocaat te
Middelburg en oom van de kinderen, werd hij aldaar 29 Apr. 1650 met den vader
voogd over de kinderen van Johannes Gruterus (zie boven).
Een neef van hem was dus J a c o b u s G r . (3), ged. te Middelburg 28 Mei 1615
als zoon van Petrus Gr. en Elisabeth van de Vivere. Deze studeerde blijkens een
brief van zijn broeder Isaac aan hem uit Amsterdam dd. 23 Aug. 1628 (P e t r i G r .
Epp. cent. sec. (Amst. 1629)) in de rechten, maar liet zich tegelijk met dezen en
R e m i g i u s G r . in 1643 als student inschrijven te Utrecht, waar hij onder weinig
ruime omstandigheden (Briefwisseling C o n s t . H u y g e n s ed. W o r p , III ('s Grav.
1914) reg.) studeerde in de medicijnen, waarin hij den titel van med. cand. verwierf.
Eerst onder Abraham Beeckman conrector aan de latijnsche school te Goes
(Nehalennia, jaarboekje enz. I (1849) 93), werd hij 6 Jan. 1648 aan die te Middelburg
onder Wilmerdonck aangesteld als praeceptor in de 4e klasse, Nov. 1649 in de
derde, terwijl in 1651 zijn traktement nog is verhoogd (V o e g l e r , Gesch. van het
middelb. gymn. II (ald. 1894) 101, 102 en K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelb.
VI (ald. 1900) 58, VII (1901) 50). Brieven gewisseld tusschen hem en zijn broeder
Isaac zijn te vinden in zijns vaders Epp. cent. sec. (Amst. 1629), terwijl van Isaac
aan hem dd. 19 Sept. 1645 zijn gedrukt vóór H u y g e n s ' Korenbloemen (ed. 1655)
en een andere berust te Oxford, Bodl. libr. Gr. was een groot bewonderaar van
Baco, van wien hij een nagelaten handschrift, destijds in het bezit van den
engelschen resident in den Haag, William Boswell, door toedoen van zijn broeder
Isaac (zie kol. 506) uit het engelsch in het latijn vertaalde en uitgaf met opdracht
aan Pieter van Reigersberg en voorafgegaan door een brief van zijn broeder aan
hem als Sylva Sylvarum sive Historia naturalis et novus Atlas (Amst. 1648), waarvan
zijn broeder na Jacob's overlijden (hij is begraven te Middelburg 24 Jan. 1652) eene
verbeterde uitgaaf (Amst. 1661) bewerkte, later ook opgenomen in F r . B a c o n i s
Opera omnia IV (Amst. 1685 en 1730).
Zie: B a y l e , Dictionn. hist. et crit. II (5e ed. 1740, 620); d e l a R u e , Geletterd
Zeeland (Midd. 1741) 296; P a q u o t , Mémoires III (Louvain 1770) 344; W i l l e m s ,
Les Elzevier (Brux. 1880) 268.
de Waard

[Gruterus, Petrus]
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Ziericzaeus en stud. litt. 25 Nov. 1592 ingeschreven te Leiden, doch promoveerde
- vermoedelijk elders - in de medicijnen, waarna hij Frankrijk, Duitschland en Italië
bezocht. Als praktiseerend geneesheer vestigde hij zich eerst te Dixmuiden, later
tot hulp van de burgerij en het garnizoen te Ostende en kwam - ongetwijfeld bij de
overgave in 1604 - vervolgens te Middelburg. Als jonggezel van Zierikzee, doch
maiorennis, med. dr. en ‘genouch bekent’ ondertrouwde hij aldaar 20 Oct. 1607
(getr. 7 Nov.) met E l i s a b e t h v a n d e V i v e r e , geb. te Gent, dochter van den
ook in Duisburg (zie bij Thomas) verwanten hebbenden J o o s en vroeger gehuwd
(ondertr. 7 Jan. 1595) met H a n s of J o h a n n e s , zoon van den middelburgschen
baljuw D a v i d S o m e r . Uit zijn huwelijk zijn te Middelburg gedoopt de tweelingen
A b r a h a m en Isaac Gr. (kol. 505), A n n a G r . 27 Jan. 1613 en J a c o b 28 Mei
1615. Na het overlijden van zijn vrouw (over de weezen werden hij, D a n i e l G r .
en Dr. Jacob Lansbergen (II kol. 773) 5 Juni 1620 voogd) en waarschijnlijk reeds
vóór 1623 (een brief van hem dd. 27 Mrt. 1623 aan Guill. Coddaeus te Amsterdam,
bibl. rem. gem., is reeds uit die stad gedagteekend; een andere aan denzelfden is
te Leiden univ. bibl.) verhuisde hij, wellicht op verzoek, naar Amsterdam, waar hij
woonde op de Anjeliersgracht. In 1628 trachtte hij er aan de latijnsche school in de
plaats te treden van Dr. Fontanus, werd rector, maar geraakte in 1631 die betrekking
kwijt. Dat jaar vertoefde hij - wellicht tijdelijk - in den Haag en beklaagde zich bij zijn
begunstiger Const. Huygens, dat hij te Amsterdam niet goed was behandeld, daarna
belasterd en daardoor thans een proces moest voeren wegens een pamflet, niet
door hem, maar door een ander geschreven tegen zijn opvolger, terwijl
schuldeischers het hem lastig maakten. In Dec. 1631 solliciteerde hij nog naar de
rectorsplaats te Maastricht. Hij overleed te Amsterdam 26 Sept. 1634. Gr. wisselde
brieven met tal van geleerden, van zijn kant geschreven in een bizonderen, zeer
barokken stijl. Met eene Apologia, qua instituti sui et styli abusu et latinismi puritate
abhorrentis rationem reddit, deed hij verschillende drukken in een Centuria epp.
(Lugd. Bat. 1609, herdr. Frkfrt 1615), gevolgd door een Centuria epp. secunda
(Amst. 1629). Ondanks de vóórin geplaatste bewijzen van instemming (S w e e r t i u s
noemt hem mede ‘elegantis vir ingenii et doctrinae elegantis’) vond zijn stijl vrij
algemeen afkeuring. Behalve deze zijn nog brieven bewaard gebleven tusschen
hem en Const. Huygens (een 24-tal ter leidsche univ. bibl., zie ook W o r p , de
Briefwisseling van Const. Huygens I ('s Grav 1911) reg.), van Baerle (B a r l a e i
epp. I (Amst. 1667) 207 en 207-210 en ook te Leiden, univ. bibl.), Hooft (H o o f t 's
Brieven ed. van Vloten I (1855) 329) en Justus Ryckwaart (Oxford, Bodleian libr.).
Ook was hij bevriend met den voormaligen zierikzeeschen rector, later te Amsterdam
wonende, Reinier Telle.
Zie: S w e e r t i u s , Athenae belgicae (Antw. 1628) 620; G o u t h o e v e n , Chronyk
('s Grav. 1636) 225; V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. belgica (Lov. 1643) 741 en
B o x h o r n , Chronyk van Zeeland I (Midd. 1644) welke beiden hem geboortig
noemen uit de Paltz, door geen enkel bewijs gestaafd, evenals P a q u o t , Mémoires
III (Louv. 1770) 344, die hem oudsten zoon noemt en zijn geboorte stelt omstr. 1555;
d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 295-97; N a g t g l a s , Levensberichten
van Zeeuwen I (Midd. 1893) 301.
de Waard
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[Gruterus, Thomas]
GRUTERUS (Thomas), Frisius-Groningensis, zooals hij ergens wordt genoemd,
Nov. 1605 te Zierikzee gestorven en in de St. Lievens-Monsterkerk daar begraven,
week om de religie uit naar de Paltz (P a q u o t en anderen na hem, dit vermeldende,
doen hem zonder eenigen grond geboren worden te Zierikzee omstr. 1520) en
doorreisde Zwitserland en Italië, wanneer is niet bekend. Omstreeks 1559 stelde
hij een geschrift samen over David Joris (zie ook onder bij de door hem nagelaten
hss.) en stond dat jaar over dat onderwerp in correspondentie met Joh. Acronius te
Basel, die hem een brief zond van den groninger Schaffer, niet geheel juist afgedrukt
bij G a b b e m a , Ill. et clar. vir. epp. In 1560 en 1561 was hij eenigen tijd hoogleeraar
in de theologie te Duisburg (P e t r i G r u t e r i , Epp. cent. sec. (Amst. 1629) 197,
198). Onzeker is ook of hij vóór zijne uitwijking dan wel in dezen tijd rector van de
latijnsche school te Dokkum is geweest, waar onder hen werkzaam was Alardus
Auletius, met wien hij tot zijn dood bevriend bleef. Suspect om de religie bij de
magistraat is hij omstreeks den tijd van de instelling der bisdommen (1559) ontslagen
en zeker vóór den slag bij Heiligerlee, waaraan Auletius deelnam (Navorscher XLVI
(1896) 86-87). Waarschijnlijk verbleef hij omstreeks 1566 te Deventer, waar toen
zijn zoon Reynier (zie onder) is geboren.
Te Zierikzee kwam hij in 1578 als tweede predikant in dienst. In 1581 behoorde
hij onder de afgevaardigden van Zeeland ter nationale synode van Middelburg. Zijn
vrouw heette A e l t g e n J a n s . We kennen van hem verder de volgende kinderen:
A n n a , geb. te Groningen, die 27 Dec. 1579 te Zierikzee belijdenis deed, daar Febr.
1593 huwde met P i e t e r v a n d e r H a g h e , j.m. van Gent, en 25 Dec. 1603 met
attestatie uit Rotterdam naar Zierikzee terugkeerde; Jacobus (1) (kol. 506); E l s k e n ,
geb. te Groningen en gehuwd met G i l l e s C o r e n s , weduwnaar van Gent, zij
deed 7 Oct. 1582 belijdenis; J o h a n n a , die 21 Apr. 1585 belijdenis deed;
A g n i e t k e n , 22 Apr. 1590 tot het Avondmaal toegelaten, 1623 als weduwe gehuwd
met den weduwnaar P i e t e r L e e n a e r t z , dijkgraaf van Oosterland te Oosterland
en 1627 in 3e huwelijk met Jan F r e d e r i k s e n M a s u ë r e n h o u t , weduwnaar
te Zierikzee.
Bovengenoemde Reynier werd 21 Augustus 1584 te Leiden ingeschreven als
stud. theol. en 13 Augustus 1588 te Heidelberg, waar hij in 1590 phil. mag., 17 Mrt.
1591 tweede regent van het door graaf Jan Casimir gestichte college en 29 Aug.
1591 lid van den senatus philosophicus werd. Hij kan identiek zijn met den Reynier
Gr., die Juni 1593 te Middelburg bij zijn broeder Jacob (zie boven) logeerde (P e t r i
G r u t e r i . Epp. cent. sec. (Amst. 1629) 217) en weldra te Zierikzee verbleef, indien
hij daar 25 Dec. 1593 niet met belijdenis, zooals men opgeeft, maar met attestatie
ten avondmaal kwam. Ook over zijn jongeren broeder J o h a n n e s G r ., die zich
op een reis in Italië onvoorzichtig over de kerk uitliet, op zijn vlucht voor de inquisitie
te Napels ziek werd en overleed, zijn eenige bizonderheden te vinden in dé
briefverzameling van Petrus Gr. Daarin zijn ook brieven opgenomen van Thomas
Gr., en behalve eene genealogie van zijn geslacht, waarvan het gemis zich hier
doet gevoelen, worden daarin als door Thomas nagelaten handschriften genoemd:
Hodaeporicon belgicum, helveticum, italicum, germanicum, westphalicum ll. II;
Ephemeris rerum etc. lib.; I Hist. Davidis Georgii
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haeresiarchae ll. II; Refutatio sectae ejusdem; Commentarius in opera et dies Hesiodi
en Opera theologica.
Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad XII (1895) 125, 126; J.W. t e W a t e r ,
Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766) 225.
van Schelven

[Grijpskerke, Isabella van]
GRIJPSKERKE (Isabella v a n ), dochter van Nicolaas Everardi v. Gr. en van
Elisabeth v. Blioel (kol. 358) geb. 1489, gest. 1557. Zij was mater van het Sint
Aachtenklooster te Delft, toen Musius in 1538 daar tot rector en biechtvader werd
benoemd. Met hare broeders had zij een bijzonderen aanleg voor kunst en
wetenschap gemeen. Ianus Secundus getuigt met voldoening, dat zijn zuster sierlijk
latijn kon schrijven maar betreurt het, dat dit talent binnen de kloostermuren moest
verborgen blijven. Ook wordt van haar vermeld dat zij een portret heeft geschilderd
van den Roomsch koning Willem II, aan welken Delft stadsrechten had te danken
en die toenmaals werd aangezien voor den auteur van de Meditationes circa mysteria
passionis Dominicae. Boitet verklaart niet te weten, wanneer zij overleden is, maar
geeft zelf onmiddellijk daarna den datum en het jaar van haren dood: 22 Mei 1557,
niet vermoedend dat ‘Elisabeth’ en ‘Isabella’ dikwerf met elkander verwisseld werden.
(Zie daarvoor o.a. de lijst van hollandsche persoonsnamen achter het Rituale Rom.
in usum Missionis Foed. Belgii). Vijf en twintig jaren had zij het bestuur gevoerd
over Sint Aachten.
Haar portret, vermoedelijk door Maarten Heemskerck geschilderd, is bij den Heer
G. Goossens van Eindhoven te 's Gravenhage; zie: M o e s , Iconographia Batava
no. 2987.
Over haar: B o i t e t , Beschr. v. Delft, 366; I a n i S e c u n d i Opera omnia (ed.
B o s s c h a ) I, XXIV; II, 36; G o u t h o e v e n , Chronijcke v. Holland, 103; d e l a
R u e , Geletterd Zeeland (ed. 1734) 162; v. H e u s s e n , Hist. ep. Ultraj. 409.
Hensen

[Gugel, Eugen]
GUGEL (Eugen) werd geboren 26 Mrt. 1832 te Bergzabern in Rijn-Beieren, overl.
te Gravenhage 21 Mei 1905. Zijn ouders waren Eugen Albert Gugel en Katharina
Luise Hesz. Hij was het jongste van acht kinderen. Zijn vader vervulde het ambt
van beiersch ‘Landkommissär’ (Bezirks-Amtmann). Toen zijn vader naar Zweibrücken
was overgeplaatst, bezocht Gugel daar het gymnasium en van 1850-1856 de
Polytechnische school en de Academie van Beeldende Kunsten te München. Hij
onderscheidde zich daar en behoorde tot de beste leerlingen van Prof. Ludwig
Lange, zoodat hij na het verlaten dezer inrichtingen terstond plaatsing vond op het
sectiebureau te München bij den aanleg der beiersche staatsspoorwegen. Hij werd
belast met den bouw van de stations op de lijnen Rosenheim - Innsbrück van den
Brenner spoorweg. Daarna was hij werkzaam bij de uitvoering van gerechtsgebouwen
in Neder-Beieren en bij het ontwerpen van een zomerpaleis aan het Starnberger
meer voor den koning van Beieren, Maximiliaan II, volgens de plannen van Voit. De
dood des konings maakte echter aan dit laatste een einde. Koning Lodewijk II
belastte hem toen met de uitvoering eener uitbreiding aan het slot Berg eveneens
aan het Starnberger meer. Van langen duur was zijn werkzaamheid echter niet,
want bij K.B. van 14 Aug. 1864, werd hij benoemd tot hoogleeraar in de schoone
bouwkunst aan de Polytechnische school te Delft. Thorbecke had hierover eerst
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voor een gebouw der Staten-Generaal bekroond was.
Bijna 40 jaren heeft hij dit ambt vervuld, tot het bereiken van den leeftijdsgrens
hem noopte ontslag te nemen. 2 Juli 1902 verliet hij de Polytechnische school en
vestigde zich metterwoon te 's Gravenhage.
Vóór Gugel's verschijnen aan de Polytechnische school, was het onderwijs in de
bouwkunde nihil. R i e b e r zegt hiervan in het Bouwkundig weekblad van 26 Februari
1902: ‘Voorwaar dus geen aanlokkelijke en gemakkelijke taak voor den nauwelijks
32-jarigen architect, om, zonder steun van het werk van een voorganger en in een
hem vreemde omgeving, in een zeer gewichtig ambt op te treden. Hoezeer een
leermeester in zulk een zaak slaagt, kunnen leerlingen het beste beoordeelen.’ Vele
zijn de bouwkundige ingenieurs, die onder zijn leiding afstudeerden om niet te
gewagen van de honderden, die zich op zijn colleges voor een middelbaar akte
bekwaamden. Tweemaal hebben zijn leerlingen en vrienden gelegenheid gehad
hem te huldigen, nl. 5 Sept. 1889 bij zijn 25-jarigen ambtsvervulling en 26 Maart
1902 bij zijn 70sten verjaardag. Bij het laatste werd hem een gouden gedenkpenning
aangeboden volgens ontwerp van Edema van der Tuuk, beeldhouwer te Amsterdam.
De voornaamste bouwwerken van Gugel zijn de volgende: het gebouw voor de
physica te Delft (1874), het Gebouw voor kunsten en wetenschappen te 's
Gravenhage (1875-76), de studenten-societeit te Leiden (1875); voor den heer van
Marken ontwierp hij verschillende plannen voor het Agneta-park te Delft; met den
heer P.J.H. Cuypers vervaardigde hij het ontwerp voor de nieuwe torenspits der
Nieuwe kerk te Delft, welke spits in 1877 voltooid is. Zoowel voor het rijksdaggebouw
te Berlijn als voor de Beurs te Frankfort a.M. leverde hij monumentale ontwerpen;
zijn plan voor een kurhaus met badhotel te Baden in Zwitserland werd bekroond.
Het door hem in opdracht der regeering vervaardigde plan voor een nieuw
universiteitsgebouw te Leiden is niet tot uitvoering kunnen komen. Zijn laatste
veelomvattend werk is het universiteitsgebouw te Utrecht (1892) geweest, ontworpen
en uitgevoerd met den architect-directeur der gemeentewerken F.J. Nieuwenhuis.
Als schrijver heeft Gugel een grooten naam verworven. Behalve talrijke publicaties
in verschillende bouwkundige tijdschriften gaf hij uit: Geschiedenis van de bouwstijlen
in de hoofdtijdperken der architectuur (Arnhem 1871, welk werk in 1883-1887 een
2den en in 1901-03 een 3den druk verkreeg, terwijl in 1906-07 een nieuwe uitgave
verscheen te Rotterdam); Architectonische vormleer, 1e deel de vormen der
buitenordonnantiën, 2e deel de vormen der binnen-ordonnantiën, 3e deel, de
beginselen van het projecteeren, 4e deel, hand- en vakwerkbouw en vervolg op Dl.
I en II ('s Grav. 1880-1890, 5 bdn. fo.).
Behalve als bouwmeester en schrijver liet hij anderen van zijn groote gaven
genieten door zijn gewaardeerde adviezen als lid in verschillende commissiën.
Herhaaldelijk trad hij op als beoordeelaar van prijsvragen, jaren achtereen was hij
lid en voorzitter van de examen-commissie voor het middelb. onderw. in rechtlijnig
teekenen, handteekenen, en boetseeren, hij had zitting in de commissie van
rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst, enz.
Hij was eerelid der Maatschappij tot Bevordering der bouwkunst en van het
genootschap ‘Architectura et Amicitia’, wel een bewijs, hoe Gugel in vakkringen
gezien was.
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8 Jan. 1908 werd door oud-leerlingen, vrienden en vereerders van wijlen Gugel als
blijvende herinnering aan zijn nagedachtenis een monument onthuld, aan den ingang
van de gang, welke toegang geeft tot de collegezalen, waarin hij eenmaal doceerde.
Het gedenkteeken bestaat uit een, in een rand van marmer gevatte groen bronzen
plaat, waarin in vergulde letters het inschrift: ‘Anno 1907. Ter herinnering aan Eugen
Gugel, architect, hoogleeraar aan de Polytechnische school 1863-1902.’
Men zie verder over hem: J.J.L. B o u r d r e z , Eugen Gugel in de Bouwwereld 26
Maart 1902 (met portret en afbeeldingen zijner bouwwerken); C.T.J. L o u i s
R i e b e r , Prof. E. Gugel in Bouwkundig weekblad van 26 Februari 1901 (met portret);
J.F. K l i n k h a m e r , Eugen Gugel in Elzeviers geill. maandschrift XXII, met portret;
Gugel's feestdag in De Bouwwereld 1902; J.H.W. L e l i m a n , Levensbericht van
Eugen Gugel in Levensber. Letterk. 1906/7, 230.
Roelofs Heyrmans

[Guiche, Armand de Grammont]
GUICHE (Armand de Gram(m)ont, graaf de), geb. 1637, overl. 29 Nov. 1673. Hij
was de zoon van Antoine III de G. en Françoise Marguérite de Chioré, en leidde
een hoogst avontuurlijk leven. Onversaagd krijgsman vocht hij aan staatsche zoowel
als aan fransche zijde. In 1665 nam hij als vrijwilliger deel aan het beleg van Lochem
door de vereenigde fransche en nederlandsche troepen, de eersten onder Pradel;
de Munsterschen gaven Lochem 13 Dec. over. Later streed hij met de Polen tegen
de Turken en op de nederlandsche vloot onder de Ruyter tegen de Engelschen; in
den vierdaagschen zeeslag, waaraan de G. en zijn schoonbroeder, de prins van
Monaco aan boord van de Ruyter's schip deelnamen, betoonde hij groote
onverschrokkenheid en werd hij in den arm gekwetst. Bij den overtocht van den Rijn
door de Franschen bij het Tolhuis, op 12 Juli 1672, geleidde de G. de fransche
troepen door de rivier, op aanwijzing van een boer, Jan Petersen. Hij was toen
luitenant-generaal bij de fransche troepen en maitre de camp van een regiment
gardes, maar werd verbannen om zijn gedrag tegenover Mme. Orléans, de
schoonzuster van Lodewijk XIV. Hij overleed in het leger van Turenne in Duitschland,
uit verdriet dat hij, een konvooi moetende geleiden, zich door Montecuculi had laten
verslaan.
De G. schreef tusschen 1664 en 1669: Mémoires concernant les Provinces Unies
et servant de supplément et de confirmation à ceux d' Aubéry du Maurier et du
Comte d' Estrades. Ze zijn eerst in 1744 te Londen uitgegeven met bijvoeging van
een Relation du Siège de Wesel en Relation du Passage du Rhin.
Zie: Oeuvres complètes de C h r . H u y g e n s IV, 500; B o s s c h a , Neerland's
Heldendaden te Land II, 18 noot 1, 48 noot 1, III 22 noot 2, 48, 49;
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G. E n g e l b e r t s G e r r i t s , Gedenkstuk van Neerlands Heldendaden ter Zee II,
97; F r u i n , Verspreide Geschriften, IV, 294; P.J. B l o k , Geschiedenis v. het Nederl.
Volk V, 260, 271, 480.
Eysten

[Guicherit, Mr. Maximiliaan Anne Michiel 's Gravesande]
GUICHERIT (Mr. Maximiliaan Anne Michiel 's G r a v e s a n d e ), geb. te Delft 20
Juli 1814, overl. 30 Sept. 1890; zoon van Mr. M a x i m i l i a a n A n n e 's
G r a v e s a n d e G u i c h e r i t en A n n a A n t o n i a v a n H o e c k e . Hij volgde
de lessen op de nutsschool van Dergeant in zijn geboortestad en ging in 1831 naar
Leiden, waar hij 29 October 1838 promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap
of een proefschrift: De parte bonorum, de qua in favorem conjugis disponere licitum
est secundum jus francicum et neerlandicum. Hij vestigde zich daarna als advocaat
en werd bij K.B. van 20 Aug. 1844 benoemd tot leeraar aan de Kon. Akademie tot
opleiding aan burgerl. ingenieurs enz. om les te geven in de geschiedenis van den
handel en de aardrijkskunde. Hij bleef dit tot 29 Juni 1864, toen hij bij de verandering
der Akademie in Polytechnische school eervol werd ontslagen. Daarna vatte hij de
rechtspraktijk weer op. Behalve echter de betrekking van leeraar, bekleedde Guicherit
verschillende andere betrekkingen, waaronder vele tot nut zijner medeburgers, b.v.
die van lid der Suez-commissie (10 Juli 1856); van president der plaatselijke
schoolcommissie (1859-1887). Een der functies het langst door hem vervuld en wel
van 1843-1883, was die van auditeur-militair bij den schuttersraad. Gedurende de
laatste jaren van zijn leven trok hij zich wegens ziekte geheel uit het openbare leven
terug.
Hij bewerkte: A. N e g r e l l i , De tegenwoordige middelen van vervoer en van
gemeenschap van Egypte, in betrekking tot de voorgenomene doorgraving van de
landengte van Suez. Uit het Hoogduitsch bewerkt ('s Gravenhage 1850); F.
N o b a c k , De koopmansleerling. Uit het Hoogduitsch voor Nederland bewerkt ('s
Gravenh. 1852).
Roelofs Heyrmans

[Gymmenich, Johannes Franciscus]
GYMMENICH (Johannes Franciscus), G i m m e n i c h , G e m e n i c h , G e m n i c h
of G e m e n y , begr. te Vlissingen 9 Febr. 1673, was lector in het Grieksch aan de
hoogeschool te Duisburg, waar hij omstr. 1666 Diderik Buysero onder zijne leerlingen
heeft geteld. Deze wist hem eenige jaren later tot rector en opvolger van Joh.
Schildius aan de latijnsche school te Vlissingen te doen benoemen, waar hij Apr.
1671 met zijne vrouw G e e r t r u i d v a n B e e k ten avondmaal kwam. Men verhaalt
van hem, dat hij te Middelburg aanwezig was, toen Beronicius daar tot zijne
verwondering voor de vuist een courant in het Grieksch overzette. Op zijn
vermoedelijk vroegen dood vindt men een gedicht bij Buysero's anderen vriend,
Joh. Antonides van der Goes.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 342-44, 402.
de Waard
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H.
[Haack, Petrus]
HAACK (Petrus), geboren te Brielle 10 Oct. 1747, overleden te Amsterdam 27 Juli
1824, werd, na bevorderd te zijn tot proponent, op 22-jarigen leeftijd in 1769 tot
predikant te Noordgouwe beroepen. In 1774 verwisselde hij deze plaats voor
Zwartewaal, ging in 1777 naar Sommelsdijk, en 1782 naar Breda, waar hij 1784
hoogleeraar titulair werd in de godgeleerdheid
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en gewijde geschiedenis. In 1789 vertrok hij naar Amsterdam, bevestigd ald. 22
Nov. 1789. Nadat hij in 1796 als predikant te Amsterdam om politieke redenen was
ontslagen (hij weigerde den eed af te leggen, daar hij zeer Oranjegezind was),
arbeidde hij eenigen tijd bij de Ned. Herv. Gemeente te Hamburg en Altona. In 1804
werd hij weder aangesteld als predikant en vervulde met ijver en
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kracht zijn ambt tot weinige dagen voor zijn dood; Hij werd begraven in de Westerkerk
te Amsterdam. Hij was niet alleen een man van bizondere gaven maar tevens een
vurig en ernstig spreker, waardoor hij zoowel zijn talrijke toehoorders medesleepte
als met vrucht in zijn gemeente arbeiden bleef. Ten zeerste betreurd door zijn
vrienden en vooral door zijn bejaarde weduwe en kleinkinderen - de kinderen van
zijn eenigen zoon, dien hij nog had zien sterven, een diepe droefheid op zijn hoogen
leeftijd - was zijn verlies te grooter omdat zijn krachtige gezondheid zulk onverwacht
einde niet had aangekondigd. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen en van de Maatschappij van Landbouw te Amsterdam; assessor
van het Classic. Bestuur van Amsterdam.
Behalve portretten van hem vermeld en beschreven bij F. M u l l e r No. 2084-2089,
bestaan er nog afbeeldingen, een gegraveerd en uitgegeven te Hamburg in 1803
door Lund en een van C.H. Hodges in 1805 uitgegeven te Amsterdam bij J.
Groeneveld Jz. In de Zelandia illustrata een silhouet in medaillon met omschrift: ‘Hij
die op Sions muur ons toeroept zondaar waak! Zijn zeggenskracht bewijst, vertoont
dees prent in Haack’. met bijgaanden brief d.d. 17 Oct. 1786.
Uitgegeven werken van hem zijn:
Het leven van Paulus den Apostel, in kerkelijke redevoeringen (3 deelen 1804).
In uitvoerig voorbericht schrijft hij een verhandeling: Over den oorsprong en de
privilegiën der Gereformeerden in Altona en Hamburg. Ook gaf hij uit: De leer der
waarheid, die naar de godzaligheid is volgens den Heidelbergschen Catechismus
(1800); De overeenstemming der evangelisten in lijdens en feeststoffen (1795); Het
leven, de leer en de daden van den Verlosser (Amst. 1825); Israels dankbaerheid
over hunne verlossing uit de vrijhandel en godsdienst-drukkende heerschappij der
Egyptenaren. Voorgestelt, in eene Redevoering over Exodus XV: 13 ter gelegenheid
van het tweede eeuwfeest der heilrijke Hervorming in de gemeente van Sommelsdijk
(Rott. en Sommelsdijk 1779. 8o); Verhandeling over de lastering tegen den H. Geest,
ten betoge dat de onvergeeflijke zonde tans niet meer gevonden word (Breda, 1786.
8o); Antwoord op de vraag, betreffende de beste en minst kostbare middelen, om
het gebrek van goede krankbezoekers in dienst der O.I. Comp. te verminderen en
dezelve van den last der kwalen te bevrijden Met zilver bekroond, geplaatst in
Verhandelingen van 't Zeeuwsch gen. der Wetensch. te Vliss. XIV (1790) 76. Ook
wordt hij gehouden voor den schrijver van het: Adres aan alle de respective
Hoogeerwaardige Synodale Vergaderingen der Hervormde Nederduitsche
gemeenten dezer landen, die dezen jare zullen gehouden worden, tot redres van
de voorkomende gebreken in de nieuwe Evangelische gezangen, zoo ten aanzien
van de Hervormde leer, als die der taal en dichtkunde door en van wegen een aantal
Leeraren, Ouderlingen, Diakenen en leden der gemeenten in ons Vaderland. (Amst.
1807). Hiertegen kwam een ander schrijver op in: Brief van Philadelphus aan den
opsteller van het adres enz., (Leiden 1807) (zie Bibl. van Theol. Letterk. VI, 123-125
en III, 730-743). Ook als dichter genoot Haak eenige bekendheid.
In Gedenkzuil opgerigt ter gedachtenis van Neerlands Heil en Oranjes Zegepraal
komt van hem een gedicht voor onder de zinspreuk ‘Tandem bona causa triumphat’.
Ook gaf het Haagsche dichtgenootschap hem het accessit wegens beantwoording
van een prijsvers De verheerlijking van Christus op den berg en dichtte hij wat op
zijn grafzerk staat uitgehouwen:
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Dat alles wat ik was of had de dood mij roove;
Gods waarheid wankelt niet, wie immer op haar bouw,
'k Geloofde in Jezus en ik stierf in dat geloove,
Mijn stof rust in dit graf, op zijn verdienste en trouw.

Dat Haack ook zijn vijanden had, blijkt vooral uit den Schimpbrief hem 16 Nov. 1793
door Philalethes geschreven (Navorscher XLII (1892).
Zie: N a g t g l a s , Levensb. v.Z. I, 313; Navorscher VII, 253, 254; VIII 134, 238,
239, 300.
de Waal

[Haafner, Jacob Godfried]
HAAFNER (Jacob Godfried), eigenlijk H a f f n e r , geb. 1755 te Halle (Duitschl.)
overl. 3 Sept. 1809 te Amsterdam, was de oudste van drie kinderen. Zijn vader,
afkomstig uit Colmar in den Elzas, beoefende te Halle de geneeskunst. Deze vestigde
zich 1766 te Amsterdam, waar hij vrouw en twee kinderen achterliet. Met zijn oudsten
zoon vertrok hij April 1766 van Texel, om zich te Batavia als opper-dokter te vestigen.
Hij overleed in de nabijheid van Kaap de Goede Hoop en liet zijn 11-jarig zoontje
onverzorgd achter, voor wien nu een ‘lange keten van vreemde en wondere
lotgevallen’ begon. Nood gedwongen koos hij het zeeleven, doorkruiste meermalen
de indische zeeën, waardoor hij met allerlei menschen in kennis kwam, oude indische
talen leerde en zich in het Hollandsch, Duitsch en Fransch verder kon bekwamen,
waarvan hem zijn vader reeds de eerste beginselen had eigen gemaakt. Op zijn
18e jaar was hij zoo verre in de stuurmanskunst ervaren, dat hij examen als
derde-waak had kunnen doen, doch het zeeleven moede, vond hij toevalligerwijze
op een der handelskantoren van de O.-I.C. op Negapatnam een plaats. Hier legde
hij zich toe, zonder iemands hulp en met geen andere handleidingen dan oude
kantoorboeken, op de daar te lande zeer zeldzame kunst van boekhouden, als bij
de O.-I.C. vereischt werd, en binnen anderhalf jaar was hij de kunst volkomen
meester. In 1779 verving hij S c h e u n e m a n als secretaris en boekhouder aan
het hoofdkantoor te Negapatnam. Vier jaar later kreeg hij met dezen een geschil en
bood zijn ontslag aan. Voornemens in engelschen dienst te gaan, leerde hij die taal
in vijf maanden volkomen, met behulp van een oud-soldaat, doch door bemiddeling
van zijn vriend D a n i ë l S i m o n s vond hij bij diens broer te Sadras een plaats op
het kantoor als hulp bij 't in orde houden van de Companies Negotieboeken tegen
een aanzienlijk salaris. Toen de Engelschen, onder kap. G. Mackay de holl. kolonie
kwamen opeischen, maakte Haafner deel uit van de deputatie, die uitgezonden
werd om over de capitulatie te onderhandelen, en H. deed daarbij, als de eenige,
in Sadras, die Engelsch kende, op krachtige wijze het woord. Als krijgsgevangene
uit Sadras verbannen en schier van alles beroofd, leed hij in Madras eenigen tijd
vrijwel armoede, totdat hij een plaats vond als boekhouder bij een rijk portugeesch
koopman, A n t o n i o d e S o u z a . Ongeveer een jaar later, buiten betrekking
geraakt, ontvluchtte hij 24 Nov. 1782 de door hongersnood uitstervende stad en
nam met zich mee de dochter van een zijner vrienden, A n n a W i d d e r , met wie
hij gedurende eenige jaren samen leefde, als hij verhaalt in zijn beschrijving der
gevaarvolle reis, die hij nu ging ondernemen over Tranquebar naar Ceylon. Na
langdurige omzwervingen vinden wij hem eindelijk te Calcutta, in dienst bij Mr.
J o s e p h F o w k e . Zijn patroon, wiens volle vertrouwen en vriendschap hij verwierf,
bracht hem met de aanzienlijkste
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personen in aanraking o.a. met den geleerden Willem Jones, voor wien hij een
malabaarsch handschrift in 't Engelsch vertaalde. In 1787 kwam hij na talrijke
lotgevallen doorleefd te hebben, die hij later in zijn werken beschreef, te Amsterdam
terug. Volgens W i t s e n G i j s b . (Algem. woordenboek der Zamenleving I, 688) is
hij toen gehuwd, doch in de ondertrouwregisters te Amsterdam omstreeks 1787
staat hiervan niets aangeteekend. Uit dit huwelijk moet dan geboren zijn
C h r i s t i a a n M a t t h i a s H a f f n e r 1791, die na zijns vaders dood diens werken
uitgaf. 15 Juli 1808 ondertrouwde J.G. Haffner met A n n a M a r i a K r e u n i n k uit
Amst., oud 38 jaar, dochter van C h r i s t i a a n ; beiden van den lutherschen
godsdienst. H. woonde toen ‘op de 2e Lelygragt bij de Prinsengragt’. 11 Aug. van
hetzelfde jaar zijn zij te Buiksloot in den huwelijken staat bevestigd (Ondertr. reg.
Amsterd. In de registers B.S. te Buiksloot komt zijn naam niet voor). Haafner legde
zich op de beoefening der letteren toe en schreef eenige krachtige artikelen in de
Algemeene Vaderl. Letteroefeningen van 1801, 1806 en 1807. In 1805 werd zijn
beantwoording der vraag van Teylers godgeleerd genootschap: Onderzoek naar
het nut der zendelingen en zendelinggenootschappen in de twee laatste eeuwen,
met goud bekroond, waardoor hij de aandacht op zich vestigde.
Hierdoor aangemoedigd, beschreef hij in bijzonder krachtig en artistiek proza,
waardoor de klank der oostersche poëzie ruischt, zijne lotgevallen. Plotseling maakte
de dood 3 Sept. 1809 een einde aan zijn leven.
Hij schreef behalve het bovengenoemde: Mijne Lotgevallen op eene reis van
Madras, over Tranquebar naar het eiland Ceilon (Amst. 1806); Reize in een
Palanquin of lotgevallen op eene reize langs de kusten van Oxira en Coromandel
2 dln. (Amst. 1808); Reize te voet door het eiland Ceilon (Amst. 1810; 2e dr. Haarl.
1852); Lotgevallen en vroegere zeereizen (Amst. 1820); Reize naar Bengalen en
terugreize naar Europa (Amst. 1822); Proeve van Indische dichtkunde, volgens den
Ramayan, naar het Sanskriet (Amst. 1823). Gezamenlijk werden H.'s werken in 4
deelen te Amsterdam herdrukt 1826-1827. De werken na zijn dood uitgegeven, zijn
verzorgd door zijn zoon C.M. H a f f n e r (overl. 4 Jan. 1849). Zijne reizen zijn ook
in het Hoogduitsch en het Fransch vertaald.
Er bestaat een portret van hem op bejaarden leeftijd naar Dalin door Velin.
Zie: Mijn Lotgev. op een reis van Madras naar Ceilon hoofdstuk I; N.G.v.
K a m p e n , Bekn. Gesch. der Lett. en Wetensch. II, 633-34; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsg. Ned. Lett. IV, 283.
Heeren

[Haak Kerkman, Pieter]
HAAK KERKMAN (Pieter), vierde zoon van H e n d r i k H a a k A d r i a a n s z ,
stadthouder, schout en gesworene van Colynsplaat, en van H e n d r i c a
K e r c k m a n d.v. H e n d r i k , geb. te Colynsplaat 8 Oct. 1673, ged. 15 d.a.v. overl.
19 Juli 1746. Hij heeft benevens zijn broeder M r . H e n d r i k H a a k in 1695 den
naam Kerkman achter zijn naam aangenomen en zijn wapen (in keel 3 (2, 1) zilveren
kameelskoppen) met dat van Kerkman gevierendeeld. Hij werd ‘bij brieven van
Commissie van zijne koninklijke Majesteit van Groot Brittanjen als Marquis van de
Veere’ 6 Maart 1698 secretaris en vendumeester van de Parochie en
Ambachtsheerlijkheden van Zandijk en Vrouwenpolder; 20 Mei 1698 schutter in de
schutterie van den Bussche te Veere; 24 Juni 1698 poorter van Veere; 17 Jan. 1699
lidmaat der Ned. Herv. Gem. ald. aangenomen door Ds.
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de Vriese; 18 Mei 1701 deken van het Schuttersgilde ald. Den 18. Juni 1701
geworden Captn. van een compagnie Burgers van het blauwe Vaandel blijkens
extract uit de Notulen van Veere, in welke qualiteit de Ed. Achtb. Magistraat bij
derselver resolutie van 1 Aug. 1701 aan hem ‘defereerden den rang der onder
Capteijnen, die alleen Borgers en geen Regenten waaren; zo in 't zitten, voteeren
als optrekken’. Hij wordt 6 Oct. 1702 confrère van de Kamer van retorica, en 27
Nov. 1708 prins van voorn. rhetoricakamer in plaats van den pensionaris de
Mauregnault. 16 Aug. 1710 secretaris van het Collegie van de Heeren van Finantiën;
10 Dec. 1718 raad van Veere; 7 Jan. 1719 commissaris van Kleine zaken, overdeken
van 't St. Lucasgilde; 21 Jan 1719 overdeken van het Viscoopersgilde; 8 Juni 1720
fortificatiemeester van Veere; wordt 1 Jan 1722 benoemd tot burgemeester van
Veere en is in deze functie 1725, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45 tot 19 Juli
1746; schepen 1 Jan 1727, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44. Den 13. Mrt. 1722
ontvanger van den grafelijken tol; 24 Maart 1722 ontvanger van convoyen en licenten,
4 Jan 1722 ouderling Ned. Herv. Gem.; 26 Aug. 1724 ontvanger van huisschattinge
binnen de stad Veere; 9 Febr. 1726 kerkmeester; 3 April 1733 overdeken van het
schuttershof de Bussche; 12 Jan 1737 extraordinair gedeputeert bij de Heeren
Staten van Zeeland ter vergadering van haar Hoogh Mogende, 22 Jan. 1722, 20
Aug. 1723, 18 Juni 1725 etc.
Hij leverde het opstel voor de beschrijving van Veere, voorkomende in het 2de
deel v.d. Tegenwoordige Staat van Zeeland. Hij trouwde, door den predikant Blombee
op het Clooster te Sande, gelegen in Hulsterambacht, Dinsdag 2 Juni 1711, (ondertr.
te Hulst 14 Mei door Ds. Willem Roelandus ten overstaan van Mr. Pieter Cappron,
burgemeester van Hulsterambacht en d. Hr. Danincx schepen, als diaken) met
J o h a n n a S t e r c k , geb. te Vlissingen 31 Maart 1681, d.v. J o h a n , raad en
secretaris van Vlissingen en van S u z a n n a M a g d a l e n a K i e n , N i c o l a a s d r .
Uit dit huwelijk zijn geboren 5 kinderen, waarvan 3 zoons, allen jong gest. De
o

oudste dochter, H e n r i e t t e S u s a n n a H a a k K e r k m a n trouwde 1 .
A e r n o u t S t e e n h a r t , weduwn. van A p p o l o n i a V o l k r i j k , capitein van het
Edel. Mog. Collegie ter admiraliteyt in Zeeland (waaruit de familie Haak Steenhart),
o

2 . J o h a n A b r a h a m L u d o l p h S t a a l , weduwn. van M a r i a S u z a n n a
L i n d t h o u t . De jongste dochter, S u z a n n a M a g d a l e n a H a a k K e r k m a n
trouwde Mr. A n d r i e s W e s t e r w i j k F o r s b o r g h , raad en burgemeester van
Veere, waaruit de familie Haak Forsborgh.
Zijn echtgenoot overl. te Veere 25 Mrt. 1744 en is aldaar begraven 3 April d.a.v.
in de tombe die burgemeester Hubregts in de Groote Kerk had laten maken,
begraven met haar wapen. Hij zelf overl. op zijn buitenplaats Zeelust op den weg
naar Gapinge en is begraven te Veere in bovengenoemde kerk en tombe met zijn
wapen.
Zie: Genealogie in manuscript, Archief Veere.
de Waal

[Haan, Hilarius de]
HAAN (Hilarius d e ), zoon van J o h . d e H a a n en T r i j n t j e B o s , geb. 1763
te Harlingen, overl. 30 Nov. 1825 te Sneek. Hij werd 17 Mei 1786 kapelaan te
Harlingen, en in 1789 pastoor te Wolvega, waar hij bleef tot 1801. Toen trad hij op
als pastoor te Sneek en aartspriester van Friesland, welke functiën hij tot zijn dood
vervulde.
Zie: Naaml. der Fr. Geestel. na de Herv. (Ms.
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Prov. Bibl. Leeuwarden); Archief Aartsb. Utrecht II, 124; XVI, 114; XX, 258; De
Katholiek 1883, II, 112; Godsdienstvriend XVI, 58.
Gasman

[Haaring, Hendrik]
HAARING (Hendrik), gedoopt te Alkmaar 2 Dec. 1787, in of na 1859 in Gelderland
overl., zoon van C h r i s t i a a n (wiens naam 19 Aug. 1845 door de rechtbank te
Alkmaar veranderd werd in J o h a n n G e o r g C h r i s t o p h H e r i n g . - ook met
wijziging van de doopakten zijner zonen) en J o h a n n a V e e n h u y z e n , studeerde
te Erlangen en werd luthersch predikant in de Rijp 1809, te Amersfoort 1819, te
Middelburg 1829, emeritus 1852. Van hem heeft het licht gezien: Gedenkt aan den
Heer op al uwe wegen. Leerrede over Spreuk. III vs. 16a (na den brand van
Hamburg) (1841); Feestrede over het honderdjarig bestaan der Ev. Luth. Kerk te
Middelburg (1842).
Zie: Bijdragen geschied. der Evang.-Luth. Kerk in de Nederl. vijfde stuk, 1844,
115; N a g t g l a s , Levensb. I, 314.
Bruinvis

[Haas, Gerardus de]
HAAS (Gerardus d e ), geb. te IJzendoorn 13 Sept., ged. ald. 15 Sept. 1737, overl.
te Amsterdam 9 Dec. 1817 ‘zachtkens ontslapen’, meer dan 80 jaren oud. Hij
studeerde te Utrecht, staat ald. als student ingeschreven 1761, en promoveerde
ald. tot Doctor in de godgeleerdheid. Hij was achtereenvolgens predikant te
Scherpenzeel (Sept. 1762), Amersfoort (1763) en Middelburg (9 Mei 1773), waar
hij in de Bogardstraat ging wonen. In 1778 kreeg hij een beroep naar Delft waarvoor
hij bedankte. Dientengevolge komt hij in de stadsrekening van Middelburg 9 Jan.
1779 (1778) voor als ontvangen hebbende £ 133:6:8, de gewone douceur wegens
het ‘declineren’ van een beroep. Een paar jaar later, 1781, nam hij echter het beroep
naar Amsterdam aan en predikte 27 Mei van dat jaar zijn afscheid te Middelburg.
Hij was een waar studie-man en behoorde tot de knapste predikanten van dien
tijd. Hij was in het dagelijksche leven somwijlen afgetrokken, waardoor men van
hem de gewone anekdoten vertelde.
Zijn geschriften doen hem kennen als een man die vóór alles verklaring zocht.
Van hem zijn bekend: Aanmerkingen over het zevende boek der Godspraken van
o

o

Jesaia (Utr. z.j. (1773) 8 ; herdrukt ald. 1780. 8 ); Praktikaal vertoog aangaande de
uitnemendheid van de leer der verzoening, vervat in eene verhandeling over den
o
XXII Psalm (Middelb. 1779, 8 . 2de druk); Akademische redevoeringen (Amst. 1788
o
8 ); Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen
o
verklaard (Amst. 1789-1793. 8 . 3 dln.); Verhandeling over de toekomende wereld
o
(Amst. 1798. 8 ); Over de openbaring van Johannes van een boek voor het verstand
o
en hart (1807. 8 .); Het XV hoofdstuk van Paulus eersten brief aan de Korinthers
o
(Amst. 1818. 8 met portret).
Ook eindigde hij het werk, begonnen door G.J. N a h u i s , getiteld Over den brief
o
van Paulus aan de Philippensen (Amst. 1773 8 3 dln.).
Ook als dichter deed de Haas zich kennen in Dichttafereel van het goddelijk
gericht ten jongste dage (Amst. 1818, 3de druk).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

In de Zelandia Illustrata komt een afbeelding van hem voor met een vers van hem
zelven; dit portret werd geschilderd door J.C. Meertens en gegraveerd door Rein.
Vinkeles.
Zie: Stadsrekeningen Middelburg (1778-1779); N a g t g l a s , Levensbericht. v.
Zeeuwen I, 316; Zelandia Illustrata I, 291; Boekzaal 1817, I.
de Waal

[Haasloop Werner, Heinrich Gottfried]
HAASLOOP WERNER (Heinrich Gottfried), geschied- en oudheidkundige, geb. 16
Apr. 1792 te Kleef, overl. 29 Sept. 1864 te Elburg. Hij was
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een zoon van H e r m a n T h o m a s H a a s l o o p en C o r n e l i a v a n H a c k e
in eerstgenoemde stad, doch werd te Aurich opgevoed ten huize van een peetoom.
Tijdens de fransche overheersching tot den krijgsdienst gedwongen, werd hij in
1811 flankeur bij de keizerlijke garde, nam deel aan den tocht naar Rusland, viel in
handen der kozakken, die hem naar Narwa brachten, en trad Maart 1813 als
onderofficier in het Russisch-Duitsche legioen. Hier werd hij ingeschreven als
H a s e l o b W e r n e r , welken laatsten naam hij in zijn later leven behouden heeft.
Na den val van Napoleon keerde Haasloop Werner eerst naar Kleef, toen naar
Aurich terug, maar vond zijn vader en oom beide overleden. Later nam hij dienst in
het nederlandsche leger en lag geruimen tijd in garnizoen te Kampen, waar hij in
1825 in 't huwelijk trad met J o h a n n a v a n d e r U p w i c h , met wie hij zich, na
in 1842 als kapitein gepensionneerd te zijn, op het landgoed ‘de Hare’ onder Elburg
metterwoon gevestigd heeft. Vier dochters en één zoon werden uit dat huwelijk
geboren. Als ambteloos burger was Haasloop Werner meer dan 20 jaren veelzijdig
werkzaam. Vooral heeft hij veel voor de geschiedenis van Elburg en omstreken
gedaan. Met pen en teekenstift doorreisde hij de Veluwe en andere deelen van
Gelderland, afbeeldingen en beschrijvingen gevende van oude gebouwen, kerken,
torens, klokken, muurschilderingen, kleederdrachten, wapens, zegels enz. Tal van
bijdragen in de tijdschriften van dien tijd getuigen daarvan. Ook leverde hij tal van
plaatsbeschrijvingen voor v a n d e r A a 's Geogr. Woordenboek en belangrijke
bouwstoffen voor S t a r i n g 's Geolog. kaart van Nederland.
Afzonderlijk zag van Haasloop Werner het licht: Mijn uitstapje van Kampen naar
Arnhem in 1845 (1847). Met O.G. H e l d r i n g schreef hij: Wandelingen over de
Veluwe (1845). Bijdragen van blijvende waarde vindt men van zijne hand ook in
den Gelderschen Volksalmanak (1842-64), in den Overijs. Almanak voor Oudh. en
Lett. (1844, 49 en 50), in het Archief voor Kerkel. geschiedenis van K i s t en
R o i j a a r d s , in het Tijdschrift voor Staath. en Statistiek van S l o e t t o t O l d h u i s
en in het Nieuw Ned. magazijn.
Zie: Levensber. Letterk. 1865, 137 (met volledige bibliogr.).
Zuidema

[Habosch, Simeon of Simon van]
HABOSCH (Simeon of Simon v a n ), van Oudenaarden in Vlaanderen, afgevallen
priester van het ten Z.W. van Oudenaarden gelegen Borchem, week in 1567 om de
vervolging naar Emden uit, waar hij ouderling werd. In 1568 nam hij deel aan het
Convent te Wezel, waar door de leiders en woordvoerders der toenmalige
nederlandsche gereformeerden het kerkverband van de Nederl. Geref. kerken is
voorbereid geworden. Eigenhandig onderteekende hij de artikelen van deze
vergadering. In de eenmaal beleden waarheid echter niet vast staande, verviel hij
al spoedig door het lezen van de geschriften van den mysticus Franck tot dwalingen
in de leer aangaande de Vleeschwording des Woords, de noodzakelijkheid van het
gebed en de beteekenis van den dienst des Woords en der Sacramenten, welke
hij geringschatte, omdat Christus als het essentieele woord Gods in de harten der
menschen woonde. Ook leerde hij, dat de Heidenen zonder kennis van Christus
konden zalig worden. Nadat het emdensche ministerium te vergeefs gepoogd had
hem van zijn dwalingen terug te brengen, werd sedert 21 Mei 1571 kerkelijk tegen
hem opgetreden. In zijn dwalingen volhardend, werd hij op 12 October 1573 als een
onwaardig lid van de gemeente afgesneden. Gebelgd over deze toepassing van de
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kerkelijke tucht, begon hij den kerkeraad van Emden bij de andere kerken verdacht
te maken, als zijnde hij ten onrechte in den ban gedaan. Het eerst beklaagde hij
zich bij de kerk van Wezel, welke kerk op zijn verzoek 19 Nov. 1575 aan Emden
om inlichtingen verzocht en 12 Maart 1576 Johannes Pork naar Emden zond met
verzoek om advies, hoe te handelen in zake zijner wederopneming. Zijn wensch
om wederom in de gemeenschap der kerk te worden opgenomen niet vervuld ziende,
ging hij in 1577 naar Engeland, waar de Hollandsche kerk te Norwich hem evenmin
aannam. Daarop wendde hij zich tot de classis van Middelburg van 8 Juli 1577 en
in 1579 tot de kerk van Gent. De middelburgsche classis bracht zijne zaak op de
nationale middelburgsche synode van 1581, die haar naar eene (provinciale) synode
van 1582 verwees en den emdenschen kerkeraad verzocht zich aldaar te doen
vertegenwoordigen. Emden verscheen echter niet, maar zond 15 Sept. 1582
verschillende gewaarmerkte verklaringen van emdensche burgers over de kerkelijke
procedure van Habosch ter synode, waarmee de zaak schijnt geëindigd te zijn.
In 1574 werd ‘Sire Simon Habosch’ uitgesloten van het generaal pardon van den
koning van Spanje.
Zie: J. d e J o n g , De Voorbereiding en Constitueering van het kerkverband der
Ned. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; Bibliotheca Historico-Philologico-Theologica
Cl. VI (Bremae, 1722), 545, 549-553.
de Jong

[Haccou, Johannes Cornelis]
HACCOU (Johannes Cornelis), geb. te Middelburg 18 April 1798, ged. 3 Mei d.a.v.,
zoon van J o h a n n e s en C o r n e l i a V e r b e r k m o e s van Zaamslag, overl. te
Londen 21 Jan. 1839. Een oudere broeder van hem, L o u i s G i l l i s H a c c o u ,
geb. te Middelburg 27 Nov. 1792, ged. ald. 6 Dec., die zich meer toelegde op zeeen marineschilderijen, kreeg gelijk met hem les bij den kunstschilder J.H. Koekoek
te Middelburg. Hij woonde met zijn ouders bij de Noordpoort te Middelburg en had
aldus den fraaien Middelburgsch-Domburgschen weg onmiddellijk bij zijn woning.
Ook was Johannes Cornelis een der leerlingen aan de teekenacademie en wist zich
als kunstschilder wat naam te maken. Hij legde zich vooral toe op
landschapschilderen in uitgebreiden zin, bij winter- en maanlicht, doch ook zijn
zeegezichten, kalm en rustig, zijn talentvol. Hij bereisde Zwitserland, Frankrijk en
Duitschland maar vestigde zich evenals andere oud-leerlingen der middelburgsche
teekenacademie te Londen, waar hij overleed.
Zie: W u r z b a c h , Niederländisches Künstler-Lexikon; Archief Middelburg.
de Waal

[Hacke van Mijnden, Conrad Jan]
HACKE VAN MIJNDEN (Conrad Jan), zoon van den predikant C o n r a d H a c k e ,
Duitscher van geboorte, en van N i e s j e v a n d e r E l s t , geb. te Haarlem 11
Nov. 1814, overl. te Loosdrecht 8 Jan. 1873, werd in 1832 te Utrecht als theologisch
student ingeschreven, maar ging aanstonds tot de faculteit der letteren over. Zijne
studiën door ziekte en een langdurige buitenlandsche reis vertraagd zijnde,
promoveerde hij in 1840 te Utrecht op proefschrift De Bessarione. Sinds dien wijdde
hij zich geheel aan de litteratuur: bepaaldelijk maakte hij studie van Dante, verder
van Petrarca, Tasso en Ariosto. Ook hield hij zich bezig met de studie over de
provençaalsche litteratuur en in verschillende voordrachten door hem te Haarlem
en elders gehouden, droeg hij door hem uit het provençaalsch vertaalde gedichten
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voor; een dier vertaalde gedichten: Sirvente (krijgszang) van G u i l l a u m e d e
S t . G r e g o r y , vindt men opgenomen in het Letterk. Maandschrift van 1845, 57.
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In 1860 had hij kennis gemaakt met den italiaanschen letterkundige en krijgsman
C.A. V e c c h i (kolonel-adjudant van Garibaldi), wiens geschrift Garibaldi e Caprera
hij voor een weldadig doel in fransche vertaling uitgaf; een hollandsche vertaling
van genoemd werk (1861), werd door hem aan zijn vriend Schneevoogt opgedragen,
maar verscheen niet in den handel. Een enkele maal zagen door hem vertaalde
werken het licht, zoo: Het dagboek van F r e d e r i k a B r e m e r (Haarlem, 1844).
Sinds 13 Mrt. 1845, toen hij huwde met jonkvr. J a n n a C a t h a r i n a S u z a n n a
E l i a s , was hij te Loosdrecht gevestigd, in later jaren bracht hij den winter in
Amsterdam door.
Van zijne vertaling der Divina Commedia was in het Letterk. Maandschr. van 1845
(176 v.) eene proeve verschenen: Francesca da Rimini. Hij voltooide zijne
Dante-studiën door in 1867 de Hel, in 1870 het Vagevuur en in 1873 het Paradijs
in druk te doen verschijnen (Haarlem, Kruseman, niet in den handel.) Dit laatste
werk, vermeerderd met eenige aanteekeningen van Mr. G.v. Tienhoven en Dr. J.J.
Kreenen en geïllustreerd door Doré verscheen na H's dood.
Naast zijne liefde voor de letterkundige kunst, toonde H. zich een groot
bewonderaar van beeldende- en toonkunst. Verschillende onderscheidingen vielen
hem te beurt, o.a. het eerelidmaatschap der ‘Deutsche Dante-Gesellschaft’.
Zie: Levensb. Letterkunde 1873, 113 v.; Ned. Spectator 1873, 98 v.; Riv. Europea
1873, 46.
Van de hand zijner echtgenoote verscheen in druk: Godsdienstige Overdenkingen
(Amst. 1868, niet in den handel).
Gewin

[Hadsfeldt, Willem]
HADSFELDT (Willem), in 1681 als vreemdeling te Alkmaar in het schildersgild
gekomen, schilderde in het volgende jaar een nieuw stuk in den waaggevel voor ƒ
75.
Zie Oud- Holland XXVII (1909), 119.
Bruinvis

[Haeck, Pieter]
HAECK (Pieter). Uit de familie Haeck, eerst te Dordrecht, later lange jaren in de
Middelburgsche regeering werd Pieter Haeck, geb. te Middelburg als zoon van
C o r n e l i s P i e t e r s z . (burgemeester van Middelburg, 1524, 38, 40 en 43) en
Jvr. C o r n e l i a v a n B o s c h h u i z e n , docht. van W i l l e m en E l y s a b e t h
C o p p i e r s v a n C a l s l a g e . In 1535 kwartiermeester, tresorier in 1550, schepen
in 1551, 52; benoemd door Keizer Karel tot baljuw der stad Middelburg kwam hij in
dienst 1 Jan. 1553. Er werd £ 6 betaald aan ‘zes hellebaerdiers die achter den
baeliou deser stede gegaen hebben omme te helpen mit den baeliou te beletten
zekere commotie ende uploop die dagelixs geschiede tusschen den borgers van
de stadt ende Spaengaerden alsoe den Spaengaerden dagelix hem vervorderen
te goene binnen deser stede met gelade buschen ende bogen’. Zij dienden 20 dagen
tegen een loon van 12 gr. per dag, 1557. Op den bruiloft van zijne dochter, 1563,
waarschijnlijk I s a b e a u , die J a c o b v.d. M e r s c h e n trouwde, krijgt hij van de
stad een aam rijnwijn (Middelb. stadsrekeningen). Hij zegelt 13 Jan. 1552 als schepen
v. Mid. met: gevierendeeld 1 en 4 drie (2, 1) honden- of leeuwenkoppen (maar
andere koppen dan S m a l l e g a n g e aangeeft als kemelskoppen) (Haeck) 2 en 3
van vair (van Boschhuizen) C. hond of leeuw uit komende. In 1563 en 2 volgende
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jaren verscheen hij in de vergadering der Staten van Walcheren aangezien hij 13
Oct. 1562 door den Prins van Oranje gecommitteerd werd tot het opnemen en sluiten
der rekening. Hij wordt ter zelfder tijd Eerste Edele van Zeeland genoemd en stond
aldus
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gelijk met zijn zwager Quinten Weytsen, die bij acte van 14 Juli 1561 door den prins
van Oranje als garde noble van Prins Willem, heer van St. Maartensdijk
‘gecommitteerd was om dezen apparensten Edelman van Zeeland’ na den dood
van Maximiliaan van Bourgondië en in plaats van dezen te representeeren. Zijn
vrouw J o h a n n a W e y t s e n overleed vóór 1567.
o

Van zijn kinderen zijn ons bekend: 1 . C o r n e l i s H a e c k secretaris van
Middelburg van 1 Aug. 1574 - 1 Aug. 1576. Hij volgde zijn schoonvader Mr.
A d r i a a n C o r n e l i s z . v a n C a m p e n op, wiens dochter F r a n c i j n t j e als
o

weduwe van Cornelis Haeck in de stadsrekening van 1579 voorkomt; 2 . P i e t e r
H a e c k , trouwde J o h a n n a v a n E r p e n , die eerst in Antwerpen woonden,
maar 29 Dec. 1585 met attestatie van die plaats te Middelburg kwamen, en van
o

welk echtpaar 1 Sept. 1589 ald. een zoon J o h a n n e s werd gedoopt; 3 . Mr. J a n
o

H a e c k , die in 1572 bij Haarlem sneuvelde; 4 . een dochter C a t h a r i n a H a e c k ,
o

overl. te Middelburg ongeh. 6 Dec. 1626; 5 . I s a b e a u H a e c k geh. met J a c o b
J a n s z . v a n d e r M e r s c h e n , schepen van Middelburg, lid van het stadsbestuur
van 1575-1578, toen hij overleed, en wiens moeder Juffr. S p i e r i n g was.
Petrus Haeck nam een levendig aandeel aan den opstand en werd dientengevolge
door burgemeester en schepenen gebannen uit de grafelijkheid van Holland, Zeeland
en Friesland (6 Oct. 1567), welk vonnis in Febr. 1568 (stijl van Holland) door den
Hertog van Alva werd bekrachtigd. Hij werd genoemd medeplichtige aan den aanslag
van Jan van Marnix, heer van Toulouse, vriend van Oranje, aan wien de aanslag
op Walcheren was opgedragen. Haeck had het bevel over 3 schepen, waarmede
hij tot voor Rammekens voer. Doch de overheid van Middelburg, door Jacob Jansz.
van der Merschen gedwongen tot onredelijke dingen, wilde de sleutels der stad niet
afgeven om Haak in te laten en deze werd dus gedwongen de Schelde weder op
te zeilen tot Oosterweel in de nabijheid van Antwerpen en daar zijn volk te
ontschepen, 5 Mei 1567. Haeck heeft niet mogen beleven Middelburg in handen
van den Prins te zien; 7 Febr. 1574 wordt hij ‘aflijvig’ genoemd.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Hist. VI, 223; N a g t g l a s , Levensberichten van
Zeeuwen I, 317; Stadsrekening. Middelburg, Archief Middelb.
de Waal

[Haen, Jan den]
HAEN (Jan d e n ), geboortig van Gouda, zoon van een messenmaker, J a n J a n s z .
(d e n H a e n ), vermoedelijk uit diens derde huwelijk met A e f k e n C r i j n e n
(H o l a ); gesneuveld 2 Juni 1676 voor Palermo.
Hij komt in 1650 het eerst bij het zeewezen voor als schrijver bij den kapitein Corn.
Hola, zijn oom. Bij zijn tweede huwelijk te Gouda op 29 Jan. 1658 wordt hij als
luitenant vermeld, waarvoor hij in het laatst van 1656 van wege de stad was
aanbevolen. 12 Maart 1659 werd hij, op gelijke aanbeveling, tot buitengewoon
kapitein benoemd. Als zoodanig treft men hem aan als bevelhebber van een schip
van 40 st. en 190 man bij den tocht van de Ruyter naar de Sont in 1659. In den
Tweeden Engelschen oorlog onderscheidde hij zich inzonderheid in den ongelukkigen
zeeslag van Lowestoff, toen hij het eenige schip, dat op den vijand veroverd werd,
the Charity, vermeesterde, waarvoor hij met een gouden keten begiftigd en tot
gewoon kapitein bevorderd werd. Vervolgens nam hij deel aan al de verdere bedrijven
van dezen krijg, ook aan den tocht naar Chatham.
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In 1670 werd hij verheven tot schout bij nacht; later, in den Derden Engelschen
oorlog, bracht hij het tot den rang van vice-admiraal. Den laatsten rang had hij wel
bepaaldelijk te danken aan de dapperheid, door hem betoond in den hardnekkigen
strijd bij Kijkduin van 21 Aug. 1673, toen hij, na het sneuvelen van den vice-adm.
Isaac Sweers, door den krijgsraad bij voorraad in diens plaats werd aangesteld,
welke benoeming door den prins van Oranje bevestigd werd. In 1675 als hoofd van
een der smaldeelen tegenwoordig bij den laatsten tocht van de Ruyter naar de
Middellandsche zee deelde hij in al de gevaren en rampen van dien tocht. Vooral
na het treurig einde van den opperbevelhebber, toen hij onder den titel van tijdelijk
luitenant-admiraal-generaal het bevel over 's lands vloot op zich nam, rustte een
hoogst moeilijke taak op zijn schouders. Na den slag bij den Etna naar Palermo
verzeild om daar de geleden schade te herstellen en 2 Juni 1676 in de baai dier
stad door de Franschen overvallen, trof de vereenigde spaansch-nederlandsche
vloot de ramp, dat het meerendeel harer schepen door den vijand werd vernield en
den Haen sneuvelde.
De admiraliteit van Amsterdam wilde voor hem een praalgraf oprichten, gaf daartoe
zelfs opdracht aan den beeldhouwer Rombout Verhulst, denzelfden, die de graftombe
van de Ruyter vervaardigde, de kerkmeesters der St. Janskerk te Gouda gaven hun
goedkeuring en wezen een plaats ervoor aan; maar de Algemeene Staten kwamen
tusschenbeide en verhinderden het plan. Oorzaak hiervan was de afloop van den
strijd bij Palermo, maar bovendien heeft de moeilijke geaardheid van den Haen,
waarover ook de Ruyter klaagde, aan zijn nagedachtenis geen goed gedaan. Eerst
26 April 1677 is zijn lijk op eenvoudige wijze in de St. Janskerk ter aarde besteld.
Den H. was in tweede huwelijk getrouwd met H i l l e g o n d H e n d r i c k s d .
K l e y n m e e l . Uit dit huwelijk werden hem drie kinderen geboren, van wie hem,
met de moeder, een dochter, E f f i g e (A e f j e ), en een zoon, J a n , overleefden.
Omtrent den zoon vindt men aangeteekend, dat hij in Oct. 1688 als volontair
deelnam aan den tocht van prins Willem III naar Engeland, en 25 Jan. 1689 te
Plymouth als jongman overleed.
Den Haen woonde laatstelijk in een huis op de Turfmarkt te Gouda, in 1667 door
hem gekocht, dat in 1757 het eigendom werd van den lateren vice-adm. Roemer
Vlacq.
Zie: B r a n d t , Leven van de Ruyter i.v.; d e J o n g e , Nederlandsche zeewezen,
III, 2 st., 211-214; Cat. v.h. sted. mus. te Gouda, 30; Kerkarchivalia.
Huges

[Haer, Ida van der]
HAER (Ida v a n d e r ), meestal I d a U y t e n h a m genaamd, geb. omstreeks 1486
te Vleuten, overl. als abdis der cistercienserabdij Mariendal bij Utrecht, volgens de
aanteekening van het necroloog dier abdij 13 Aug. 1547. Zij was volgens hetzelfde
necroloog de dochter van A d a m v a n d e r H a e r en van domicella D i r c
P h i l i p s v a n d e r H a e r overleden in Rensborch 21 Dec. 1527. Hare zusters
F r e d e r i c a overl. 1547, en K a t h a r i n a waren nonnen in Rijnsburch.
Wanneer Ida in het klooster Mariendal werd aangenomen, is niet zeker bekend.
Bij den dood van de abdis Elisabeth van Voorn 1 Juni 1541 kwam aanstonds Joannes
Ingenray (1529-1563), abt van Oudekamp O. Cist., bij Rheinberk en zat de keuze
eener nieuwe abdis voor. Ida Uytenham werd als de meest bekwaamste gekozen
en
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door den abt bevestigd en geïnstalleerd. Zoodra dit de Gouvernante ter oore kwam,
zond zij commissarissen met de opdracht om 's keizers recht te intimeeren, aan de
abdis alle administratie te verbieden en de keuze te onderzoeken. De nonnen
verklaarden eenparig de gekozene als de waardigste om als abdis op te treden, 7
Juli 1541. Weldra verklaarde de landvoogdes Maria van Hongarije namens den
keizer haar dan ook als hem welgevallig. Slechts 6 jaar stond zij aan het hoofd der
abdij. Uit het necrologium blijkt duidelijk, dat I d a U y t e n h a m en Ida van der Haer
dezelfde persoon zijn. Ten onrechte dus maakt Historie ofte beschr. van 't
Utrechtsche bisdom I, 644 er twee verschillende personen van in de lijst der abdissen
aldaar. Het liber memoriarum Vallis Mariae in Fund. et fata 433 en Archief Aartbisd.
Utrecht III, 394 geven verkeerd 1577 als het jaar van haren dood. Uit de opvolging
der abdissen blijkt, dat de datum van het necroloog, 13 Aug. 1547, juist is. (Zie art.
Corn. Poelgeest).
Zie: A. M a t t h a e u s , Fundat. et fata eccl. (Lugd. Bat. 1704) 444, 449, 450, 452,
482, 485; De abdij ten Dale of Mariendaal in Archief aartsb. Utrecht IIII, 389-394.
Fruytier

[Haer, Johannes van der]
HAER (Johannes v a n d e r ), geb. uit aanzienlijk utrechtsch geslacht (zie: Geneal.
en Herald. Bladen III, 485 v.) en overl. Jan. 1515. Hij was licentiaat in de rechten
en werd 18 Sept. 1502 geadmitteerd tot een prebende in het domkapittel, 3 Febr.
1505 tot het supplementum prebendae van D i r k v a n d e r H a e r (overl. 22 Nov.
1504) en 22 Dec. 1506 tot alle kapitulaire rechten.
Zie: hs. van W o u t e r B r o c k op het rijksarch. Utrecht (Dom 1355).
van Kuyk

[Haer, Hendrik ter]
HAER (Hendrik t e r ), of H e n r i c u s H a r i u s , S i c a m b e r (= Gelderschman),
geb. te Ruurlo, 1550 of 1551, waar en wanneer overl. is onbekend. De jongste van
negen kinderen uit een boerengezin werd hij te Lochem op school gelegd, waar hij
vier jaren vertoefde. Daarna bezocht hij de hoogeschool van Leuven. Onder zijn
leeraren aldaar telde men Elbertus Leoninus, later kanselier van Gelderland. Na
een kort verblijf te Leuven, vestigde Harius zich in 1570 te Zutphen, met de betrekking
van gerichtschrijver aan het scholtambt. Hij was daar nog woonachtig, toen Alva
deze stad belegerde in 1572, doch wist met zijn vrouw heimelijk te ontkomen vóór
de inneming. Na een tijdlang een zwervend leven geleid te hebben, keerde hij in
1573 naar Zutphen terug, en werd daar aangesteld tot rector aan de latijnsche
school. Om ons onbekende redenen verliet hij Zutphen andermaal, en werd
onderwijzer te Paderborn; daarna hield hij zich eenigen tijd op te Dulmen.
Harius was te Zutphen getrouwd met A g n e s of N i e s k e v a n O s , bij wie hij
eenige kinderen naliet. Hij wordt geacht een niet onverdienstelijk latijnsch dichter
te zijn geweest. Zijn werken werden uitgegeven door den arnhemschen rector
H e n d r i k C a n n e g i e t e r ,onderdentitel:H e n r i c i H a r i i S i c a m b r i , Tristium
libri nunc primum cum praefatione et additione editi (Arnh. 1766); het heet, dat er
ook van hem bestaan zou hebben: Elegiae Heroicae liber (Colon. 1585), doch
niemand schijnt dat werk in latere tijden ooit gezien te hebben. Ook moet er nog in
handschrift bestaan Descriptio Diocesis Paderbornensis. Van zijn hand is mede
een latijnsch lofgedicht vóór de Centuria Consiliorum van E l b e r t u s L e o n i n u s
(Antw. 1584).
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Zie: C a n n e g i e t e r in de Praefatio op bovengen. uitgave; Boekz. der gel. wereld
1767,
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460-465; B o s s c h a , Levensb. omtr. Hendr. ter Haer in Geld. Volksalm. 1837,
136-146.
van Schevichaven

[Haexwant, Leendert]
HAEXWANT (Leendert), geb. te Rotterdam omstreeks 1599, overleden aldaar in
de week van 14-20 Aug. 1678, was een zoon van A r y e n L e n e r t s z .
H a e x w a n t en N e e l t g e n D a n i e l s . In 1627 diende hij als luitenant onder
Pieter Jansz. Aersgat, het volgende jaar was hij commandeur op het schip ‘Den
vliegenden Arent’. Tot 1665 vinden wij hem dan genoemd onder de kapiteinen van
de admiraliteit van de Maas. Hij was een ruw zeeman, maar heeft zijn vaderland
veel diensten gedaan o.a. als convooier ter bescherming van koopvaardijschepen
en van de visschersvloot. In 1643 heroverde hij twee schepen op de Duinkerkers.
Hij nam deel aan den Eersten Engelschen oorlog in 1652, in 1658 aan den strijd
onder Obdam om de Denen tegen de Zweden te helpen, in 1665 vergezelde hij de
Ruyter als schout-bij-nacht naar West-Indië, waar den Engelschen veel afbreuk
gedaan en veel buit behaald werd. Op dezen tocht werd het schip van Haexwant
zeer gehavend. Latere krijgsverrichtingen van hem zijn niet bekend.
Hij was gehuwd met A d r i a e n t g e M a t h i j s d . V e r b u r c h .
Zie: B r a n d t , Leven van De Ruyter 99, 270, 274, 285, 306, 341, 343, 365, 371,
372, 391; v a n d e n B o s , Leven en daden der doorl. zeehelden 557, 657, 662.
Moquette

[Hakbijl, Lodewijk]
HAKBIJL (Lodewijk), bekend instituteur en kostschoolhouder, eerst te Amsterdam,
later te Rotterdam, waar hij 3 Juni 1862 in den ouderdom van ruim 76 jaar overleed.
Men heeft van hem eenige leerboeken, die indertijd veel gebruikt werden, als:
Grondbeginselen om het Engelsch te leeren spreken, bewerkt naar J o h n P e r r i n 's
Elements of English conversation (1830; 3de dr. 1854); Verzameling van Opstellen,
om de beoefening der Engelsche taal gemakkelijk te maken (1829); Verzameling
van koopmansbrieven, ter verkrijging van een zuiver Engelschen koopmansstijl (2de
dr. 1857); Verzameling van Engelsche gesprekken over de voornaamste
onderwerpen der zamenleving, met aanwijzing van de juiste uitspraak enz. (2e dr.
1857), en Handleiding tot het lezen en beoefenen der Engelsche taal, naar M u r r a y
(4e dr. 1872).
Zuidema

[Halbertsma, Hidde Justusz.]
HALBERTSMA (Hidde Justusz.), geb. 30 Mrt. 1820 te Bolsward, overl. 22 Nov.
1865 te Laubbach bij Coblenz, was de zoon van den volg. en Johanna Iskje Hoekema
en broeder dus van Tjalling (kol. 530). In 1821 werd zijn vader beroepen te Deventer
en daar kreeg Hidde zijne eerste opleiding en bezocht hij van 1833-37 het
gymnasium, waarna hij 19 Sept. 1837, als student aan het deventer Athenaeum
werd ingeschreven. 19 Sept. 1838 ingeschreven als student in de geneeskunde te
Leiden, werd hij, 3 Nov. 1843, bevorderd tot doctor in de geneeskunde na verdediging
van eene Dissertatio historico-medica inauguralis de Antonii Leeuwenhoeckii meritis
in quasdam partes anatomiae microscopicae (Daventr. 1843), 1 Nov. 1845 tot Doct.
art. obstetr. en 3 Febr. 1846 tot chirurgiae Doct.
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Den tijd tusschen deze promoties, ongeveer 2 jaar, had hij benut om te Parijs en
Weenen zich te bekwamen in de chirurgie, verloskunde, physische diagnostiek,
pathologische chemie en microscopie. In plaats van nu in de praktijk te moeten
gaan, werd hem de gelegenheid aangeboden, waarvoor hem eene geldelijke toelage
van de hooge regeering werd toegekend, om zich nog verder te bekwamen in de
anatomie en physiologie, ten einde daardoor later den hoogleeraar
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Sandifort te kunnen opvolgen. Met dit doel voor oogen vertrok hij in Maart 1846 naar
Berlijn, was gedurende een jaar prosector bij Schlemm en oefende zich zóó in de
techniek van het praepareeren, dat hij reeds toen eene bijdrage leverde Over den
nervus interosseus cruris, welke werd opgenomen in Müller's Archiv f. Anatomie,
1847, 303. In Mei 1847 ging hij naar Leipzig, waar hij de lessen in anatomie en
physiologie van Ernst Heinrich en Eduard Weber volgde en daarna (April 1848)
naar Praag om zich bij Dittrich in de pathologische anatomie en bij Oppolzer en
Pitha in de ophthalmologie en de operatieleer te oefenen. Tijdens zijn verblijf aldaar
overleed Sandifort en werd hij als zijn opvolger benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar bij de geneeskundige faculteit te Leiden. Deze betrekking aanvaardde
hij op 30 Sept. 1848 met het houden eener redevoering, De Albini anatomiae
tractandae methodo, comparata cum ea, quam nostra tempora sibi deposcunt (L.B.
1848). In deze oratie wees hij er op, dat de wijze van werken verandering moest
ondergaan en het microscopisch en scheikundig onderzoek meer op den voorgrond
moest treden, dat de verzameling van anatomische praeparaten te Leiden voor het
onderwijs beschikbaar niet goed en volledig was, en dat de opleiding der aanstaande
studenten in de geneeskunde gewijzigd moest worden in dien zin, dat op de
gymnasia door hen meer werk moest worden gemaakt van de studie der
natuurwetenschappen en de philologische vakken niet zooveel tijd in beslag moesten
nemen. Terwijl langzamerhand de verzameling van anatomische praeparaten onder
zijne leiding en medewerking verbeterde en de hulpmiddelen voor zijn onderwijs in
de physiologie vermeerderden, kreeg hij ook gedaan, dat er in 1851 een prosector
bij het anatomisch kabinet werd aangesteld, welke het geven der lessen over de
ziektekundige en microscopische ontleedkunde op zich nam. In 1857 werd
Halbertsma benoemd tot gewoon hoogleeraar. Onvermoeid bleef hij werkzaam om
zijn onderwijs te verbeteren en een belangrijken stap in die richting deed hij in 1861,
toen hij de beschikking kreeg over een afzonderlijk gebouw voor de anatomie, dat
op de ‘kleine Ruine’ was opgericht ter vervanging van de lokalen, die tot dusver
beschikbaar waren geweest in het gebouw op het Rapenburg, waarin tevens de
academische bibliotheek gevestigd was. Hij was niet zoo gelukkig voor het andere
vak van onderwijs, nam. de physiologie, dat ook aan hem was toevertrouwd,
eveneens een aan de eischen des tijds beantwoordende inrichting te krijgen, en in
de oratie, waarmede hij op 8 Febr. 1865 het rectoraat neerlegde, getiteld: De iis
quae Academiae Lugduno-Batavae Anno 1864-1865 tristia et laeta acciderunt (L.B.
1865), drong hij er nog eens met kracht op aan, dat niet alleen zou worden voorzien
in de behoeften voor het geven van goed onderwijs in de physiologie, maar ook,
dat er voor dit vak een afzonderlijke leerstoel zou worden opgericht.
Toen hij ongeveer een jaar later overleed, werd aan dien wensch gevolg gegeven
door de benoeming van twee hoogleeraren, waarvan de een de anatomie en de
ander de physiologie zou doceeren. Werd Halbertsma als docent door zijne leerlingen
in hooge mate geëerd, als mensch verwierf hij ook de achting en liefde van talrijke
vrienden, die den huiselijken omgang met hem en zijne vrouw zeer op prijs stelden.
26 Juni 1851 was hij gehuwd met J a c o b a S o p h i a H a m a k e r , dochter van
Hendrik Arent Hamaker (kol. 533) geboren te Leiden 10 Aug. 1827, overl. te Hil-
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versum 2 Febr. 1888, welk huwelijk kinderloos bleef.
Op wetenschappelijk gebied leverde hij een groot aantal bijdragen, die betrekking
hebben op anatomische onderwerpen t.w. Hermaphroditismus, hart- en
vaatveranderingen, schedelvormen enz. Eene volledige opgave dezer geschriften
is opgenomen achter het levensbericht van Boogaard, hieronder vermeld.
In het Tijds. v.d. Ned. Maatschappij t. bevord. d. Geneesk. leverde hij in VI 2de
Afd. 3 en XXXIII en VII, LIII, een Verslag over de geschriften aangaande de
natuurkunde.
Zie over hem: Levensbericht van Hidde Justusz Halbertsma, hoogleeraar te Leiden
door J.A. B o o g a a r d , in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1866, 49; Ned. Spect. 1865, 410;
Jaarb. Kon. Acad. 1866, 38; de Vrije Fries, XI, 271; Geneesk. Jaarboekje, 1868,
331.
Simon Thomas

[Halbertsma, Justus Hiddes]
HALBERTSMA (Justus Hiddes), geb. te Grouw 23 Oct. 1789, gest. te Deventer 14
Febr. 1869, gesproten uit een oud friesch geslacht, ging op 11-jarigen leeftijd ter
kostschool bij Jhr. Waubert de Puiseau te Leeuwarden, werd in Aug. 1800
ingeschreven als leerling van het stedelijk gymnasium aldaar, ging na 3 jaar over
tot de Rectorsschool, aan wier hoofd toen de voortreffelijke Valentinus Slothouwer
stond, genoot zijn godsdienstige opleiding bij den humanen doopsgezinden leeraar
Jan Brouwer, in wiens familiekring hij werd opgenomen, toog in 1807 naar de
kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam, studeerde daar theologie, werd
tot het leeraarsambt bevorderd en ontving het volgend jaar een beroeping naar
Bolsward (1814). Hij trad in het huwelijk met J o h a n n a I s k j e H o e k e m a uit
Workum, studeerde de noordsche talen en maakte studie van Gysbert Japiks. Voor
dezen dichter, die hem een incarnatie was van den frieschen geest, wenschte hij
een gedenkteeken opgericht te zien en dit plan werd 7 Juli 1823 tot uitvoering
gebracht door de onthulling van een borstbeeld in de St. Maartenskerk te Bolsward,
waarbij hij de feestrede hield. Dit feest was de vonk voor een nieuwe opleving van
den frieschen geest en Halbertsma kwam er door in aanraking met friesche
edellieden, geleerden, historici en dichters, zooals Jhr. v. Humalda, Prof. E.
Wassenbergh, Ds. R. Posthumus, J.C.P. Salverda, Mr. J.W. de Crane, H.
Amersfoordt en ook met Bilderdijk, die eenige verzen van Gysbert Japiks voor hem
in hollandsche dichtmaat overzette. Hij was inmiddels van standplaats verwisseld
door het beroep naar Deventer (1821). Doch Frieslands taal en volk bleven de liefde
van zijn hart innemen. Zijn broeder E e l t j e had eenige friesche dichtstukjes
gemaakt; zelf voegde hij daaraan korte stukjes toe, wier eenvoud in denkbeeld en
uitdrukking met zout besprengd was en zoo ontstond de Lapekoer fen Gabe Skroar,
een boekje dat een nieuw tijdperk in de letterkunde van Friesland inluidde. Het droeg
zijn naam naar een kreupelen kleermaker ergens tusschen Bolsward en Franeker,
die vroeg stierf en in wiens voddenmand, naar 't heette, eenige ‘sangkjes en rymkes’
gevonden werden. Het telde slechts 36 bladzijden en was niet in den boekhandel
te koop. De oplaag werd bestemd als geschenk voor vrienden en bloedverwanten.
Doch de stukjes vonden een zoo ongemeenen bijval, dat de broeders gaarne
besloten een grootere uitgave in het licht te geven. Deze verscheen in 1829 met
een aantal verzen en prozastukken vermeerderd. Nu was de deelneming algemeen
en de gansche oplaag binnen drie maanden uitverkocht. In 1834 verscheen
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al weer een vermeerderde druk. Het volk was opgetogen over de welluidende verzen
van ‘Dokterom’ met hun kostelijken humor en diep gevoel. En wie kon een morgen
bij den boer en een kraamvisite beschrijven als dominee Joost? Zoo werd de
Lapekoer het friesche volksboek bij uitnemendheid. (De 4e druk der Rimen en
Teltsjes verscheen te Deventer 1895).
Telken jare bracht Halbertsma eenige weken in Friesland door vooral op zijn zathe
Westerein onder Workum. En van daar uit maakte hij studie van de verschillende
friesche gouspraken, zoowel tusschen het Flie en de Lauwers als op de Waddenen Noord-Friesche eilanden. Zijn fijn taalgehoor beluisterde overal de gesprekken
der landbouwers en telkens kwam hij terug met een schat van nieuwe woorden,
spreekwijzen, spreekwoorden, anekdotes enz., alles materiaal voor zijn Lexicon
Frisicum, een levensarbeid, dien hij niet heeft mogen voltooien. Zijn vriendschap
met Jhr. W.A. van Haren, zoon van Jhr. O.Z. van Haren, op den huize Vogelsangh
te Veenklooster, en het geschenk van een aanzienlijke collectie familiepapieren der
van Harens stelden hem in staat twee belangrijke geschriften over dat geslacht het
licht te doen zien, n.l. Fragmenten betreffende het geslacht der van Haren's (Deventer
1829) en Letterkundige Naoogst II (Deventer 1845). Om zich geheel aan zijn
litterarische studiën te kunnen geven, bedankte hij in 1856 voor het leeraarsambt.
Niet lang daarna ontving hij van prins Louis Lucien Bonaparte te Londen de
vereerende uitnoodiging om het Evangelie van Mattheus in het Friesch te bewerken.
Drie maanden lang heeft hij toen van den vroegen morgen tot den laten avond niet
anders gedaan dan de vertaling driemaal over te werken. In Januari 1858 had hij
het genoegen zijn bewerking voltooid en onder den titel Het Evangelie van Mattheus
vertaald in het Land- Friesch op kosten van den Prins gedrukt te zien. Een van zijn
lievelingsgedachten was, dat het Friesch Genootschap een kabinet van oudheden
zou bezitten. Toen in 1853 de Gedeputeerde Staten van Friesland in het Paleis van
Justitie te Leeuwarden daarvoor een lokaal inruimden, bood hij een keurcollectie
antieke voorwerpen, meest van Hindeloopen afkomstig, daarvoor ten geschenke
aan. Hij schreef ook een klein, doch gulden boekje, Programma voor Frieslands
Kabinet van Oudheden (1855), waarin hij de Friezen aanspoorde zijn voorbeeld te
volgen. In 1865 schonk hij het grootste gedeelte zijner rijke bibliotheek aan de
Provincie en bij uiterste wilsbeschikking van 1 Sept. 1867 legateerde hij aan de
Provinciale Bibliotheek van Friesland het overige gedeelte van zijn verzameling
boeken en manuscripten, waaronder zijn schat van bouwstoffen voor het Friesch
woordenboek, dat hij voor eigen rekening had laten drukken. Toen daarvan 1000
kolommen waren afgedrukt, bezweek deze Standfries in merg en been, 80 jaar oud.
Hij was een man met een onafhankelijk karakter, overhellende tot hoekigheid,
stugheid en sarcasme. Hij had oog voor alle openbaringen van het rijkgeschakeerde
volksleven. In dat opzicht was hij een echte zoon der Romantiek. Deswege haatte
hij den centralisatiegeest van het liberalisme. Hij was een scherpzinnig taalvorscher
en zijn stijl kenmerkt zich door groote oorspronkelijkheid en frischheid. Het Frysk
Selskip liet 28 Mei 1879 een eeresteen met kopstuk in medaillon plaatsen in zijn
geboortehuis te Grouw.
Zijn voornaamste geschriften zijn behalve de reeds genoemde: Hulde aan Gysbert
Japiks bewezen, in de Sint Martinikerk te Bolsward, op den
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7 Juli 1823 (Deventer 1824); De Doopsgezinden en hunne herkomst (Deventer
1843); Aanteekeningen op het 4de deel van den Spiegel Historiael van Jacop van
Maerlant (Deventer 1851). Verder schreef hij vele kleinere opstellen voor den
Overijsselschen Almanak over dialecten, folklore en oudheidkunde, en plaatste in
de Vrije Fries levensbeschrijvingen van Rinse Posthumus, Petrus Wierdsma, Petrus
Brandsma en Eelke Meinderts. De volledige lijst en een levensschets gaf W.
E e k h o f f in de Vrije Fries 1873, zijn litograf. portret van E. Desmaisons en een
onbekende.
Zie: E e l c o V e r w i j s , in Ned. Spectator 1869, 97; Inleiding van W. E e k h o f f
op de Rimen en Teltsjes (Deventer 1895). Zijn collectie brieven in de Prov.
Bibliotheek te Leeuwarden; Sljucht en Rjucht, 1898, no. 4; In praetsje oer Domeny
Joast van J.B. S c h e p e r s in Deventer Courant 5 Maart 1869; in Vrije Fries, 1914
mijn opstel Worp van Peyma en zijn vrienden; Fr. Volskalm. 1891, 63-99.
Wumkes

[Halbertsma, Tjalling (2)]
HALBERTSMA (Tjalling) (2) [(1) zie I kol. 1020], geb. 20 Juli 1829 te Deventer,
gest. 18 Juli 1894 op reis te Antwerpen, zoon van den voorg. en Johanna Iskje
Hoekema, studeerde 1846-48 aan het athenaeum in zijn geboortestad, waar zijn
vader predikant bij de Doopsgezinde Gemeente was, en daarna te Leiden onder
Bake, Geel en Cobet. Hij promoveerde 15 Dec. 1855 op een Specimen litterarium
continens priorem partem prosopographiae Aristophaneae, op denzelfden dag als
zijn vriend H. van Herwerden. Beiden waren van Sept. 1854 tot Juli 1856 als leeraren
werkzaam aan het instituut Noorthey, waarna zij op een driejarige studiereis de
voornaamste bibliotheken in Frankrijk, Spanje en Italië bezochten. Prof. Bake heeft
verslag over die reis uitgebracht in Versl. en meded. der Kon. Ak. Afd. Lett. V (1860),
118-200. In 1860 werd Halbertsma leeraar - in 1864, na den dood van Uylenbroek,
rector van het gymnasium te Haarlem. In 1877 werd hij gewoon hoogleeraar in de
grieksche taal en letterkunde en antiquiteiten aan de universiteit te Groningen, welk
ambt hij 2 Nov. aanvaardde met eene rede Hooger onderwijs in Grieksche Taal,
Letterkunde en Oudheden. Hij was gehuwd met H e n d r i k a C a t h a r i n a
M e r e n s , die hem 5 jaren vóór zijn dood ontviel.
Als rector te Haarlem gaf hij blijk van zijne belangstelling in de ontwikkeling van
het gymnasiaal onderwijs o.a. door zijne Onparlementaire beschouwingen over de
hervorming onzer gymnasiën (1876), als hoogleeraar heeft hij zijn streven meer
gericht op het vormen van flinke leeraren dan van geleerden. Hij was zwak van
gezicht, zoodat hij zich in zijne laatste levensjaren alles moest laten voorlezen, en
heeft slechts weinig werken uitgegeven. Zij zijn: Lectiones Lysiacae (Trai. ad Rhen.
1868), sedert 1855 bijdragen in beide seriën van de Mnemosyne over grieksche en
latijnsche auteurs, boekbesprekingen in de Gids en het Museum en een uitnemende
biographie van zijn ambtgenoot Emil Baehrens in Bursian's Biogr. Jahrb. 1890, 7-46.
Verder heeft hij in het licht gegeven het door zijn vader onvoltooid nagelatene Lexicon
Frisicum, A-Feer. Composuit J u s t u s H a l b e r t s m a H i d d o n i s F i l i u s . Post
auctoris mortem edidit et indices adiecit T j a l l i n g i u s H. J u s t i F i l i u s . Auctoris
effigiem sculpsit D.J. Sluyter (Ex typographeo Jani de Lange Daventriensis 1872).
Uit zijne letterkundige nalatenschap, die in de Gron. Univ. Bibl. berust, heeft van
Herwerden uitgegeven Adversaria Critica e schedis defuncti selegit, disposuit, edidit
H.v.H. Accedit epimetrum
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de codicibus bibliothecarum exterarum quos descripsit aut adhibuit H a l b e r t s m a
(Leiden 1896 m. portret).
Zie verder: W.N. d u R i e u in Levensber. Letterk. 1895/6, 111-140; J.C.
V o l l g r a f f in Bursian's Jhrsber. 1897, 82-87; J.S. S p e y e r in Ned. Spectator
1894, 239; J.E. S a n d y s , A history of class. schol. III (1908) 287.
Damsté

[Half-Wassenaer, Bernardus Jacob]
HALF-WASSENAER (Bernardus Jacob), heer van Onsenoort en Nieuwkuyk, geb.
's Gravenhage, ged. (R.C. kerk Assendelftstraat) 6 Sept. 1746, overl. te 's
Hertogenbosch 10 Nov. 1810, zoon van J o a n n e s H.-W., heer van Onsenoort en
Nieuwkuyk (bij koop in 1743) en J o a n n a E v e r a r d a d e R o y . Hij werd bij
eerste vrije volkskeuze op 4 April 1795 lid der Municipaliteit van 's Hertogenbosch,
was voorts lid van het Wetgevend Lichaam bij de vestiging van het Koninkrijk Holland.
Uit zijn op 29 Sept. 1771 te Vught gesloten huwelijk met P e t r o n e l l a J a c o b a
M a r i a v a n E n g e l e n (geb. 's Hertogenbosch 23 Febr. 1745, overl. aldaar 1
Jan. 1823, begr. te Nieuwkuyk, dr. van R u d o l p h A r n o l d en M e c h t i l d i s
M a r i a v a n B u e r e n ). sproten vier dochters en een zoon, die volgt.
van Epen

[Half-Wassenaer, Jhr. Mr. Jacob Willem]
HALF-WASSENAER (Jhr. Mr. Jacob Willem), zoon van den voorgaande, zag te 's
Hertogenbosch op 5 Febr. 1775 het levenslicht, volgde zijn vader als heer van
Onsenoort en Nieuwkuyk op, werd 20 Jan. 1808 vroedschap zijner geboortestad
en na de inlijving lid van het Departement van de Monden van den Rijn en president
van het kanton Waalwijk. 28 Aug. 1814 werd hij toegelaten tot de Ridderschap van
Noord-Brabant, nog was hij lid der Prov. Staten van dat gewest en der
Staten-Generaal. Hij overleed te 's Hertogenbosch 5 Febr. 1837, begr. te Nieuwkuyk.
Uit zijn te 's Hertogenbosch gesloten huwelijk (15 Nov. 1803) met B a r b a r a
J a c o b a v a n W i l l i g e n (geb. Ravestein 12 Oct. 1775, overl. op Onsenoort 23
Oct. 1857, dr. van F r a n c i s c u s A n t o n i u s v.W. en M a r i a A n n a v a n d e n
B r o e c k ) sproot slechts een dochter en een zoon, Jhr. Mr. F r a n s F r e d e r i k
H.-W. (1808-1853) die uit zijn huwelijk met A n n a P e t r o n e l l a T h e r e s i a
M a r i a v a n R i j c k e v o r s e l geen kinderen naliet, zoodat zijn geslacht - dat,
zoover men vermocht na te gaan, niets met het geslacht van Wassenaer uitstaande
heeft - met hem uitstierf.
van Epen

[Hall, Jacob van]
HALL (Jacob v a n ), geb. te Amsterdam 14 Apr. 1799, overl. te Utrecht 19 Mrt. 1859,
zoon van M a u r i t s C o r n e l i s v a n H a l l en E l i s a b e t h C h r i s t i n a
K l i n k h a m e r . In 1816 ingeschreven als student aan het Athenaeum zijner
geboortestad, genoot hij het onderwijs van Bosscha, van Lennep en van Cappelle,
daarna dat in de rechtswetenschap van Cras, van Reenen en den Tex. Zijn antwoord
op een door de utrechtsche faculteit der rechten uitgeschreven prijsvraag over de
bekentenis in strafzaken werd met goud bekroond en uitgegeven als Commentatio
de origine et progressu quaestionis per tormenta, de pondere confessionis et
condemnatione ex sola rei convictione (Traj. ad Rh. 1822). Door dezen jeugdarbeid
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vestigde hij de aandacht op zich; het is een vooral historisch belangrijke verhandeling,
waarin evenwel te weinig op het germaansche recht gelet werd. Onder zijn
leermeester van Reenen verdedigde hij 13 Nov. 1822 te Amsterdam het eerste deel
zijner Dissertatio historico-juridica de magistro navis; na verdediging van het tweede
deel te Utrecht 19 Nov. 1822 verkreeg hij den doctorstitel in de rechten. Beide deelen
zijn uitgegeven
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te Amsterdam in 1822. Aan de historische behandeling van het eigenlijk onderwerp
gaat een uitvoerige inleiding over de geschiedenis van het zeerecht vooraf. De
dissertatie maakte grooten opgang. Van Hall vestigde zich na zijn promotie als
advocaat te 's Gravenhage, doch werd reeds in Aug. 1823 als opvolger van van
Reenen tot hoogleeraar in het burgerlijk recht te Amsterdam benoemd. Na zijn
lessen reeds eenigen tijd vroeger te hebben aangevangen, hield hij 12 Apr. 1824
zijn inaugurale Oratio de meritis Belgarum in excolendo historico juris Romani studio
(Amst. 1824), waarin, na een inleiding over de historische en analytische rechtsstudie,
vooral de beteekenis van Viglius, en daarna van Schultingh, Noodt en van
Bijnkershoek, besproken werd. Gedurende 25 jaar bekleedde hij het professoraat
te Amsterdam, in vruchtbare samenwerking met zijn vriend den Tex. Door hun
onderwijs en de uitgave van het eerste groote tijdschrift over het nederlandsch
burgerlijk recht, hebben van Hall en den Tex op de rechtsstudie in de eerste helft
der 19e eeuw een grooten invloed uitgeoefend. Van Hall heeft zich daarbij vooral
op het gebied van rechtsgeschiedenis en handelsrecht bewogen. In 1848 naar
Utrecht beroepen, aanvaardde hij zijn nieuwen post 15 Sept. 1848 met een Oratio
de tuenda colendaque, his potissimum temporibus et in patria qua vivimus,
jurisprudentia (Amst. 1848), uitgesproken onder den merkbaren indruk der politieke
beroeringen in Europa van die dagen. Ten behoeve van zijn burgerrechtelijke
colleges gaf hij zijn Handleiding tot de beoefening van het Burgerlijk Regt in
Nederland, die onvoltooid gebleven is; er verschenen 3 stukken (Amst. 1851-1856).
De grondgedachten van dezen arbeid waren, dat het burgerlijk recht, niet alleen het
Burgerlijk Wetboek, verklaard moest worden en dat dit zonder nauwkeurige en
voortdurende toetsing aan het romeinsche recht niet gekend kon worden. De groote
verdiensten van het werk worden het best aangegeven door deze woorden van
Carel Asser, den na hem volgenden samensteller van een handleiding tot de
beoefening van het ned. burg. recht: ‘Bij de bewerking heb ik de uitmuntende en tot
ieders leedwezen slechts voor een klein deel verschenen Handleiding van Mr. J.
van Hall, Hoogleeraar te Utrecht, min of meer als voorbeeld gekozen; ware diens
werk voltooid, dan voorzeker zou ik mijnen arbeid niet hebben aangevangen’ (1883).
Van Hall, die in de jaren 1855-56 rectormagnificus was, was lid sedert 24 Mrt.
1855 en later voorzitter der afdeeling Letterkunde van de Koninklijke Akademie van
o

o

Wetenschappen. Hij was gehuwd: 1 . met S u s a n n a G e r a r d i n a V r o l i k ; 2 .
met M a r i a T h e r e s i a M a r c e l l a . Behalve het reeds genoemde schreef hij tal
van opstellen in de door hem en den Tex geredigeerde Bijdragen tot regtsgeleerdheid
en wetgeving (Amst. 1826-1838) met vervolg: Nederlandsche Jaarboeken voor
regtsgeleerdheid en wetgeving (Amst. 1839-1850) met Regtsgeleerd Bijblad, sedert
1850 getiteld: Nieuwe Bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving (voortgezet
na zijn dood tot 1884). Hij besprak hierin vooral vragen van romeinsch recht,
oud-vaderlandsch recht en handelsrecht. Het belangrijkst zijn de artikelen over den
Codex Theodosianus (Bijdr. I: 1, 310 v.), de Ante- of propter nuptias donatio (Bijdr.
V, 561 v.), de Lex Rhodia (Bijdr. VII, 321), Lex Plaetoria (Bijdr. IX, 5), het erfrecht
der romeinsche vrouwen (Jaarboeken VII, 209 v.), de hollandsche en zeeuwsche
stadrechtsfamilies (N. Bijdr. I, 553 v.), de keuren van Zeeland
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(N. Bijdr. IV, 432 v.), het recht van anticipatie in het oud-hollandsch recht (N. Bijdr.
II, 389 v.) en de commanditaire vennootschap (N. Bijdr. VI, 625 v.). Voor de
Maatschappij der Ned. Letterk. gaf hij in 1855 een levensbericht van den Tex.
Zijn portret is gegraveerd door P. de Bruyne.
Zie: J. d e W a l in Levensb. Letterk. 1859, 161-183; B.J. L i n t e l o d e G e e r
in N. Bijdr. v. regtsg. en wetg. VIII-IX (1859) 450-463; H.J. K o e n e n in Jaarboek
v.d. Kon. Akademie van Wetenschappen (1859) 84-94.
van Kuyk

[Hamaker, Hendrik Arent]
HAMAKER (Hendrik Arent), geb. te Amsterdam 25 Febr. 1789, overl. 7 Oct. 1835
op zijn buitengoed te Neerlangbroek, was gehuwd met J o h a n n a C a m p e r ,
dochter van A.G. Camper (I kol. 549). Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
Hamaker was door zijn ouders voor den handel bestemd. Hij vond evenwel
gelegenheid aan het Athenaeum te studeeren: Prof. Wilmet leerde hem Arabisch,
met zooveel succes, dat hij in 1815 tot hoogleeraar te Franeker benoemd werd. Hij
aanvaardde dit ambt met een rede: De Graecis Latinisque historicis medii aevi ex
orientalibus fontibus illustrandis. Twee jaar later ging hij als buitengewoon
hoogleeraar in de semietische talen en interpres legati Warneriani naar Leiden,
waar hij het hoogleeraarsambt aanvaardde met een rede: De Religione
Mohammedica magno virtutis bellicae apud orientales incitamento. Om een
denkbeeld te geven van het belangrijke dat onder de Hss. van het legaat-Warner
bewaard wordt, gaf hij in 1820 als interpres een voorloopigen catalogus uit (Specimen
Catalogi), waarin b.v. de Futuh van Beladhori, een gedeelte van Tabari's groote
geschiedwerk, de Murudj al Dhahab van Masudi, enz. worden beschreven. Zijn
leerling, Th.A. Clarisse (2) (kol. 230) heeft aan dit werk een index toegevoegd. In
1822 gaf Hamaker een werk op geheel ander gebied uit. Daarvoor was een
bijzondere aanleiding:
Koning Willem I had van den bekenden J.E. Humbert diens punische munten en
inscripties gekocht en gedeeltelijk aan het leidsche Museum ten geschenke gegeven.
Hamaker achtte zich èn om het belang der zaak èn ter wille van den gever, verplicht
deze collectie te bewerken en bekend te maken, te meer daar Humbert hem tot zijn
ergernis reeds een deel van deze taak uit de handen had genomen, door zelf een
gedeeltelijke uitgave te bezorgen. Zoo verschijnt Hamaker's Diatribe phil.-critica
monumentorum aliquot punicorum nuper in Africa repertorum interpretationem
exhibens.
In 1822 werd hij gewoon hoogleeraar te Leiden, welk ambt hij aanvaardde met
een oratie De vita et meritis Guilielmi Jonesii (Leiden 1823).
Zijne studiën richtten zich in dezen tijd voornamelijk op de groote arabische
werken, die in het legaat Warner in handschrift aanwezig zijn.
De Rus Romanoff bood hem geld ten einde een uitgave van B e l a d h o r i 's Futuh
tot stand te kunnen brengen. Maar Hamaker vond een complete uitgave niet de
moeite waard; hij wilde wel een latijnsch résumé van het werk geven; maar dit plan
is nooit tot uitvoering gekomen. Wel verschenen in 1824 en 1825 specimina uit twee
andere arabische schrijvers: M a k r i z i en W à k i d i . Van den eerste gaf Hamaker
den tekst, die betrekking heeft op het beleg van Damiate met een uitvoerigen
commentaar: T a k i y o d d i n i A h m e d i s a l - M a k r i z i i , Narratio de expeditionibus
a Graecis Francisque adversus Dimy-
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atham ab A.H. 708, A.D. 1221 susceptis (Amst. 1824). Van den tweede bewerkte
hij een ook door hem als onecht erkend geschrift over de inneming van Memphis
en Alexandrië door de Moslims: Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis
et Alexandriae vulgo adscriptus A b o u A b d a l l a e M o h a m m e d i O m a r i
f i l i o W a k i d a e o , M e d i n e n s i (Leiden 1825).
Verder heeft hij zich beziggehouden met de voorbereiding van twee andere
arabische tekstuitgaven: Maidàni's spreekwoorden en Hadjdji Khalifa's
literatuurgeschiedenis. Beide plannen zijn evenwel niet tot uitvoering gekomen en
door anderen volvoerd.
In hetzelfde jaar vinden we Hamaker weer bij de phoenicische inscripties. Raoul
Rochette, een parijsch archaeoloog, was in het bezit van een phoenicisch-grieksche
inscriptie, waarover hij met Hamaker had gecorrespondeerd en die hij met hem
wilde uitgeven. Toen nu de bekende semietist Gesenius een uitgave van dezelfde
inscriptie publiceerde, was Hamaker op zijn achterste beenen, daar hij meende, dat
Gesenius een afschrift slechts op slinksche wijze had kunnen bemachtigen. Hij uitte
daarover zijn gemoed in een open brief, getiteld Lettre à M. Raoul Rochette sur une
inscription en caractères phéniciens et grecs, récemment découverte à Cyrène
(Leiden 1825). Deze brief zoowel als Gesenius' publicatie zijn beoordeeld in de
Leipziger Literatur Zeitung, 1826, No. 84; volgens den recensent was er voor
Hamaker volstrekt geen reden om verontwaardigd te zijn, daar Rochette aan allerlei
geleerden copieën van de inscriptie had gezonden. Dat Hamaker voortging grondige
studie van taal en geschiedenis der Phoeniciërs te maken, kan blijken uit zijn in
1828 verschenen Miscellanea phoenicia sive commentarii de rebus Phoenicum.
In hetzelfde jaar begon voor Hamaker een nieuwe pennetwist, nu met den
bekenden v o n H a m m e r te Weenen naar aanleiding van diens Geschichte des
osmanischen Reiches. In de Bibliotheca critica nova, IV, 293-331, onderwierp
Hamaker dit boek aan een strenge critiek, waarin hij v. Hammer partijdigheid en, bij
groote belezenheid, even groote onnauwkeurigheid verweet. Hammer antwoordde
in het Nouveau journal asiatique, 1829, met een verdediging, die tegelijk een aanval
was, waarop Hamaker een brochure Réflexions critiques sur quelques points
contestés de l'histoire orientale pour servir de réponse aux éclaircissements de M.
de Hammer (Leiden 1829).
Op het gebied van de geographie ligt Hamaker's volgende werk, de in 1833 onder
de Verhandelingen van het koninklijk Instituut opgenomen Commentatio de vita et
morte prophetarum qui graece circumferunter, een commentaar op een werkje van
E p i p h a n i u s πεϱὶ τῶν πϱοϕητῶν πῶς ἐϰοιμήϑησαν ϰαὶ ποῦ ϰεῖνται; waarin de
palestijnsche geographie en geographische literatuur behandeld worden.
Intusschen had Hamaker zich ook bezig gehouden met de studie van het Sanskrit,
nog slechts sinds kort in Europa bekend. Reeds in 1823 schreef hij in Mnemosyne
(Deel XII) een opstel over de Sakontala van den indischen dichter Calidas. Hamaker's
laatste in druk verschenen werk bevat zijne voor een uitgebreid gehoor gehouden
lezingen over indogermaansche taalkunde: Akademische Voorlezingen over het
nut en de belangrijkheid der grammaticale vergelijking van het Grieksch, het Latijn
en de germaansche tongvallen met het Sanskrit (Leiden 1835). Dit boek bevat 8
lezingen; in de eerste worden indogermaansche stammen, hun woonplaatsen en
verhuizingen
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behandeld. In de tweede worden de indogermaansche pronomina en getallen
onderling vergeleken. De derde loopt over namen en casus, comparativus en
superlativus; de vierde over het werkwoord, de vijfde over de vocalen. In de zesde
bespreekt Hamaker de wortelvorming en woordafleiding, in de zevende verschillende
klassen van wortels, in de achtste suffixen en uitgangen. Achter in het boek zijn de
aanteekeningen op de lezingen vereenigd. Een aankondiging van J.T. B e r g m a n
in De vriend des vaderlands X (1836) 4, 5, 6.
Met deze lijst van Hamaker's werken zijn zijn onderwerpen van studie evenwel
nog lang niet uitgeput. Zijn eerste, aan D.J. van Lennep, Wilmet en van der Does
opgedragen werk, Lectiones Philostrateae (1816), ligt op het gebied der klassieke
philologie. De Mnemosyne III (1817) bevat van zijn hand een verhandeling over den
godsdienstigen, zedekundigen en maatschappelijken invloed der dichtkunst, alsmede
(XIII) een gedicht aan Prof. Tydeman bij de gelijktijdige promotie van 3 zijner zonen;
het Archief voor kerkelijke geschiedenis V (1834) een transscriptie, vertaling en
verklaring van een samaritaanschen brief, gevonden onder de papieren van te Water
(Aanmerkingen over de Samaritanen en hunne briefwisseling met eenige
Europeesche geleerden: ter gelegenheid der uitgave van een nog onbekenden
samaritaanschen brief).
Bovendien liet hij verschillende geschreven studiën na, die nooit gedrukt zijn: over
den pluralis fractus in het Arabisch en Aethiopisch, een commentaar op Jeremia
1-50, op Habakuk.
Een van zijn levensbeschrijvers zegt van hem: ‘Consilia quae volvebat eo
tendebant ut omnes omnino linguas mente tandem complecteretur; eaque, si
voluisset D.O.M., ipse in paucis exequi potuisset’.
De bibliotheek der Leidsche Universiteit bevat een groot aantal brieven van
bekende en minder bekende personen aan Hamaker: daaronder de leidende
Oriëntalisten uit dien tijd, zooals Silvestre de Sacy, Fleischer, Freytag, Bernstein
enz.
Tot zijne leerlingen behoorden Clarisse, Roorda, Uylenbroek, Weyers, Juynboll,
Veth.
Een overzicht van Hamaker's werken en leven vindt men in de Annales Acad.
Groning. 1835/6 en in Minerva, Tijdschrift voor studenten 1835, II, 93 vlg.,
achtereenvolgens door Juynboll en Veth.
Wensinck

[Hamaker, Hendrik Gerard]
HAMAKER (Hendrik Gerard), zoon van den voorg. en Johanna Camper, geb. te
Leiden 16 Juni 1819, overl. te Zoeterwoude 5 Nov. 1892. Hij studeerde te Leiden
van 1835 tot 1842 in de letteren; in 1842 promoveerde hij op proefschrift Quaestiones
de quibusdam orationibus Lysiae. Wegens zijn zwakke gezondheid bekleedde hij
geen openbaar ambt maar gaf zeer veel privaatlessen. Na zijn promotie vestigde
hij zich te Hilversum, in 1854 te Katwijk-Binnen, in 1858 te Leiden, daarna te 's
Heerenberg en te Katwijk-Binnen, eindelijk weer te Leiden en ten slotte te
Zoeterwoude, waar hij stierf.
Hij onderging sterk den invloed van Jacob Geel, die zijn toeziende voogd was en
met wien hij als student en ook later in voortdurende geestesgemeenschap is blijven
verkeeren. In latere jaren behoorde Hamaker te Leiden tot den kring van Cobet,
Pluygers en Fruin. Hij deed belangrijke onderzoekingen over klassieke philologie;
o.a. publiceerde hij een reeks studiën over Aristophanes in Mnemosyne. Na 1870
wendde hij zijn aandacht tot de middeleeuwsche geschiedenis van Holland.
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(Leiden 1873), welke uitgave Fruin aanleiding gaf tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

536
zijn bekende studie Een Hollandsche stad in de Middeneeuwen (Verspr. Geschr. I,
49 vlg.) verder De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche
huis (Werken Hist. Gen. Nieuwe Serie no. 21, 24, 26; 's Grav. 1875-1878) en De
rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis (Werken
Hist. Gen., Nieuwe Serie no. 29, 30. ('s Grav. 1879, 1880). Hij was in 1843 gehuwd
met C o r n e l i a A n n a v a n V l o t e n , de eenige zuster van Joh. van Vloten.
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 , Biographisch Woordenboek 316,
boven aangevuld en verbeterd naar inlichtingen der familie.
Brugmans

[Hamer, Abraham]
HAMER (Abraham), geb. te Sittard 23 Sept. 1568 als z.v. P e t r u s J a n s z .
H a m e r en I s a b e a u S a n g l i e r uit Valenciennes, stierf te Hanau 17 Maart
1641. Wegens de vervolging die zij als ketters in het Guliksche ondervonden, vluchtte
zoowel Abraham met zijn huisgezin als zijne ouders naar Frankfort a. Main. Hij
o

trouwde 1 . 1591 M a r g a r e t h a v a n d e r H a g e n , d.v. H e n d r i k en van
E l i s a b e t h B r u i n i n x en had bij haar 9 kinderen. Zij overl. te Hanau 14 Oct.
1610, waarna hij in 1612 hertr. met A n n a B a l b i a e n , die 1635 stierf zonder
kinderen. De vele hollandsche en vlaamsche protestanten hadden echter slechts
korten tijd te Frankfort vrijheid van geloof en men zag dus uit naar een anderen
beschermer. Niet te verwonderen was het dat men het oog vestigde op Philipp
Ludwig II, Graaf van Hanau en Rieneck, heer tot Münzenberg, die zelf opgevoed in
den lutherschen godsdienst, zoowel door zijn verblijf aan de Universiteit te Leiden
(ingeschreven 22 Sept. 1593), als door zijn huwelijk met Catharina Belgica (I kol.
59), dochter v.d. Prins, niet vreemd tegenover de Nederlanders stond. Zoowel de
nederlandsche als waalsche gemeenten trokken van Frankfort naar Hanau waar zij
Neu Hanau bouwden. Onder de eerste 47 was ook Abraham Hamer met zijn
huisgezin. Op 1 Febr. 1600 werd te Hanau een collecte gehouden voor kerkbouw,
zoowel voor een hollandsche als fransche, daarbij gaf Abraham Hamer ƒ 100, voor
zijn vrouw ƒ 25, voor zijn kinderen, Abraham, Hendrik, Elisabeth en Jan ƒ 40. 22 Oct.
1600 belooft hij, tot onderhoud van den predikant Christoffel Berbandus, een
halfjaarlijksche bijdrage van ƒ 25. In 1600 werd hij lid van den raad, daarna
burgemeester en kolonel over de burger militie. In 1602 heeft Keizer Rudolf II hem
met al zijn wettige nakomelingen, zoowel in vrouwelijke als mannelijke linie tot
Riddermatig Edelman verheven, vernieuwende en vermeerderende het
geslachtswapen (hiermede blijkbaar de gekroonde helm bedoeld) volgens adelsbrief
d.d. 18 Oct. 1607. In 1603 werd Hamer naar de Frankfurter Messe gedeputeerd om
de voorname heeren op te wekken bijdragen te geven voor den kerkbouw; ook had
hij inlichtingen in te winnen hoe bij de Pfalzburgsche kerk het dak op het muurwerk
was bevestigd, want het werk werd slechts door leeken gedaan. Toen in 1610 zijn
vrouw stierf, besloot de raad van Hanau een groote uitzondering te maken op de
bepaling van 1607 dat niemand meer binnen de kerk begraven zou worden. Alleen
voor den burgemeester Peter 't Kind, diens vrouw, en Margaretha van der Hagen,
de echtgenoote van Abraham Hamer, werd deze uitzondering gemaakt. Men heeft
in den naherfst van 1896 naar deze graven een onderzoek gedaan; de eerste twee
hadden geen grafsteen; zij liggen in de kapel. De grafsteen van Mevrouw Hamer
werd ontdekt en van een afneembaar houten deksel voorzien. De zerk is van rood
zand-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

537
steen met alliantie-wapen Hamer-van der Hagen, waarboven ‘Hodie Mihi Cras Tibi,
Amice Lege et Memento Mori’. 6 Oct. 1622 verkocht Abraham Hamer aan Marc
Manuchet het graf No. 2 van links beginnend, op het kerkhof en aan Heer Hendrik
van der Creutz erven de graven No. 55 en 56.
Naar hem genoemd werd te Hanau de Hamerstrasse, waar hij het huis de
‘Goldstein’ liet bouwen, thans No. 5.
Van zijn kinderen zijn bekend A b r a h a m , geb. 1 Aug. 1592, gest. 10 Juni 1634
en begr. te Hanau; E l i s a b e t h geb. 25 Febr. 1599; Hendrik (die volgt); J a n ,
Adriana, Caspar, Margaretha
Zie: J. v a n d e r B a a n , Geslacht Hamer in Ned. Leeuw 1884 en 85; Festschrift.
300-j. Jubelfeier Wal. Gem. Hanau v. C a r l . N e s s l e r ; Bau und Kunstdenkmäler
der Stadt Hanau I. Teil.
de Waal

[Hamer, Adam]
HAMER (Adam), zoon van Petrus (1) (kol. 538), geb. te Numansdorp 2 Dec. 1685,
begon zijn studie te Dordrecht aan de latijnsche school, daarna studeerende te
Leiden, ingeschreven ald. 30 Nov. 1704, 19 j.T. Hon. c., overl. te Vlissingen 26 Oct.
1751, begr. 2 November d.a.v.
Na tot proponent bij de classis Leiden en Neder-Rijnland te zijn geworden, 30
Jan. 1708, nam hij tijdelijk te Leiden het predikambt waar voor Theod. van der Lee,
predikant ald., die door zwakte verhinderd werd zijn werk te doen. 30 Juli 1709 werd
hij beroepen in den Nieuwen Hoorn onder Voorne en Putten en ald. 14 Sept. d.a.v.
door zijn vader bevestigd. In 1713 werd hij uitgezonden als legerpredikant. 26 Apr.
1716 bevestigde hij tot pred. te Kruiningen zijn broeder Petrus (2). Te Vlissingen
beroepen 2 Jan 1729 werd hij bevestigd ald. 10 Apr. d.a.v. door Ds. Joh. van der
Vorm. 4 Mei 1748 werd hij curator en scholarch der latijnsche en andere scholen
te Vlissingen, in plaats van Ds. du Pon, doch een langdurige ziekte ondermijnde
toen reeds zijn niet sterk gestel.
Adam Hamer was een ijverig en ernstig predikant, wars van alle lofspraak,
woekerend met zijn zwakke lichaamskrachten, levendig van geest. Als pred. te
Nieuwen Hoorn trouwde hij met G e e r t r u i d a C l a p m u t s , d.v. D i r k H u g o
C l a p m u t s en van D i n a G o u d s w a a r d , wed. van Mr. E d u a r d G a l l a s ,
raad en burgemeester te den Briel, gedeput. raad ter Admiraliteit op de Maas, die
overl. was 8 Mei 1725, haar 3 kinderen nalatende. Ook Adam Hamer had bij haar
3 kinderen, eene dochter H e l e n a , geb. 1730, gest. 28 Juli 1743; P e t r u s , geb.
te Vlissingen 3 Dec. 1732, overl. 25 Maart 1774, ald. wijnkooper, gehuwd met
G e e r t r u i d E l i s a b e t h v a n P e e (bij wie 3 kinderen); D i r k H e n d r i k
H a m e r , geb. te Vlissingen 14 Nov. 1735, overl. ald. 3 Aug. 1776, apotheker ald.,
trouwde A l i d a Q u a l , dochter van L e e n d e r t en E l i s a b e t h B r a k m a n , bij
wie 3 kinderen.
Zie: V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel; J.v. d e r B a a n , Geslacht Hamer
in Ned. Leeuw 1884.
de Waal

[Hamer, Hendrik]
HAMER (Hendrik) zoon van Abraham (kol. 536), geb. te Frankfort a/d. Main 27 Sept.
1594, vertrok met zijn ouders naar Hanau. Opgekweekt in de gereformeerde
gemeente aldaar die als zinspreuk had: ‘De rechtvaerdige zal groeien als een
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palmboom’ werd de lust tot het predikambt bij hem aangegroeid. Hij bezocht
verschillende academiën in Duitschland, Zwitserland, Frankrijk en ook te Leiden,
ingeschreven ald. 12 Oct. 1619, T. 24 j.; werd 23 Nov. 1620 bij de waalsche synode
geëxamineerd en tot prop. aangenomen en werd
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1621 predikant bij de Nederd. Herv. Gemeente te 's Gravendeel waar hij veel deed
voor den bouw van een kerk. Hij schreef tegen den Jezuïet Landsheer in 1647 als
groot verdediger van den Hervormden Godsdienst: Architophels strick of eerste deel
der Verantwoordinge op de Collatien van Pater Landsheer (Dordr. 1647 en 1648),
na reeds een jaar vroeger tegen den zelfden persoon te hebben geschreven. Ook
in 1650 polemiseerde hij met hem. In 1653 werd hij beroepen naar Mannheim in de
Paltz doch overleed nog vóór zijn vertrek te 's Gravendeel 9 Nov. 1653.
Hij was getrouwd te H a n a u 19 Nov. 1623 met E l i s a b e t h I n d e r s c h m i t t e n ,
d.v. Adolf en van Christina Wechel. Zij stierf als zijne weduwe 1 Sept. 1655 en liet
9 van de 13 kinderen na, waarvan een zoon, Petrus (1), volgt.
Zie: J.v.d. B a a n , Geslacht Hamer in Nederl. Leeuw. 1884.
de Waal

[Hamer, Petrus (1)]
HAMER (Petrus) (1), zoon van den voorg., geb. te 's Gravendeel 14 Oct. 1646,
studeerde te Leiden ingeschreven ald. 7 Oct. 1658, 13 j. oud, en werd na een reis
door Frankrijk gemaakt te hebben predikant bij de Herv. gem. te Numansdorp of de
Buitensluis, 1672, waar hij tot zijn overl., 12 Jan 1716, werkzaam bleef.
Hij schreef vaak ‘tot wederlegging der dwalingen van Bekker, Leenhov, Deurhov
en anderen’, en was een coccejaansch godgeleerde. Hij trouwde te Dordrecht Dec.
1677 H e l e n a v a n T h i e l , d.v. A d a m F r a n s z v a n T h i e l en van
C a t h a r i n a v a n D o r s t e n , geb. 1654, overl. 13 Sept. 1726. Zij hadden 9
kinderen, waarvan Adam (kol. 537) en Petrus (2) pred. werden; twee andere zoons
waren kooplieden te Dordrecht.
Hij schreef: Ontwerp om de onteerde oudheit van Gods kerk in luister te doen
o

herstellen (Dord. 1674. 4 ); Smaadt en laster, die Gods naam wordt aangedaan
door de onteerde oudheyt, onder den naam van beide, van Zacharias de Oude
o
o
(Dordr. 1674 4 ); Nieuwejaarswensch over Lucas II: 21 (Dordr. 1674. 4 ).
o
Onderrechting voor den kerkenraadt over Act. XX: 28 (Rott. 1675. 4 ); Verval van
o
kerk en politiek als in de dagen Noë (Rott. 1675. 4 ); Over Deut. XXXII tot
wederlegging van Ridderus zijn schriftuurlijk Licht aangaande de verklaring der
o
Prophetische schriften (Leid. 1676. 4 ); herdr. met vermeerderingen van de
o
‘prophetische waarheid in witte klederen’ ald. 1676. 4 ); Over 't boek der Psalmen
o
o
(Rott. en Amst. 1680-1690. 4 . 3 deelen) Patrofilus Eliëser (Dordr. 1689. 12 ); Twee
Missiven met een Na-courier aan Ds. Bekker over zijn Betoverde wereldt, Daniel
o
en de kometen ('s Grav. 1692, 4 ); Voorloper tot de volstrekte wederlegging van 't
gene de heeren Orchard, Daillon en Bekker hebben aan het licht gebracht aangaande
o
de werken en macht der geesten en met name de duivelen ('s Grav. 1692, 4 );
Swadder, die E.W. de Coccejanen en Cartesianen hadt aangewreven in zijn aardige
o
duivelsrije, afgevaagt, onder den naam van Iratiël Leetsozonius (1692, 4 ); Volstrekte
o
wederlegging van Orchard, Daillon en Bekker enz. (Dordr. 1693. 4 ); Bazuine Gods
o
aan den mondt genomen over de dood van Willem den III (Rott. 1702, 4 );
Consideratie voor en tegen den brief van den hertog van Wolfenbuttel, wegens zijn
overgang tot Romens gemeenschap, strekkende tot een waarschuwing om elk
o
Romens strikken te doen mijden 1710, 4 ); Technologemata Sacra, of heilige
o
kunstredenen, in eenige staalties vertoont ('s Grav. 1699, 8 ); Nederlands wonderjaar
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van 1702 met een paraphrasis over Jesaia LVII-LIX (Rott. 1703. 8 ); Missive over
o
Leenhof's Hemel en Aarde (Dordr. 1704, 4 ); Willem Deurhof's verkeerde gronden
ontdekt en verijdelt in drie brieven van een
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o

vriendt aan een vriendt (Rott. 1706, 8 ); Kerk en Wereldstaat vertoont in de last van
o
Dumah, Jes. XXI: 11-12, met een Paraphrasis over Nahum (Leid. 1707. 8 ); Brief
ter verdediging der profetische aanmerkingen enz. in het wonderjaar van 1702 tegen
o
de aanvallen van Joncourt (1708, 8 ); Vredeschool geopent over reine en onreine
dieren volgens de wet, en hoe men de Prophetische schriften zich in deze dagen
o
ten nutte zal maken (Leid. 1710. 8 ); Kroon des geloofs, hoe te ontfangen of te
verliezen, voorgestelt ter bevestiging van zijn oudsten zoon in den Nieuwen hoorn
o
o
(Rotterd. 1711. 8 ); Zions klaagstoffe in Numansdorp (1712. 8 ).
Zie: J. v a n d e r B a a n , Geslacht Hamer in Ned. Leeuw 1884; V r o l i k h e r t ,
Vlissingsche kerkhemel.
de Waal

[Hamer, Petrus (2)]
HAMER (Petrus) (2), zoon van den voorg., geb. te Numansdorp 13 Nov. 1689,
begon zijn studie te Leiden op de latijnsche school en zette die voort aan de
academie ald., ingeschreven 5 Maart 1704. Hij werd 31 Juli 1713 prop. bij de Classis
Leiden en Neder-Rijnland en predikte 2 jaar en 5 maanden als zoodanig 150 maal.
Te Kruiningen beroepen 28 Dec. 1715 en bevestigd ald. 26 Apr. 1716 door zijn
broeder Adam, bleef hij tot zijn dood 12 Maart 1770 (oud 80 jaar) in deze gemeente
werkzaam. Hij was ongehuwd en woonde met zijn zuster C a t h a r i n a die eveneens
ongeh. overleed 7 Febr. 1777, oud 85 jaar.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Genealogie Hamer in Ned. Leeuw 1884.
de Waal

[Hamer, Cornelis de Witt]
HAMER (Cornelis de W i t t ), geb. te Goes 2 Mei 1813, overl. aldaar 4 Mrt. 1875,
zoon van Jan Gerard (1) en Susanna Maria van der Bilt, studeerde te Leiden, in de
rechten en promoveerde ald. tot Dr. in de rechten 17 Juni 1835 op dissertatie: De
judice cantonali en vestigde zich hetzelfde jaar als advocaat te Goes. Hij werd bij
Kon. besluit van 8 Oct. 1850, No. 30 benoemd tot plaatsvervangend rechter in de
Arrondissementsrechtbank ald. en in 1853 benoemd tot procureur, (wat tot 1877
een koninklijke benoeming was). Hij trouwde te Leiden den 27. Mei 1837
M a r g a r e t h a G i j s b e r t a M a c q u e l i j n , dochter van professor Michiel Jacobus
Macquelijn, en Petronella Johanna van Egmond. Hij schreef verschillende brochures
over het Tiendrecht, welks voorgenomen afschaffing hij bestreed.
Zijn oudste zoon Mr. J a n G e r a r d d e W i t t H a m e r (3) werd geb. te Goes
22 Sept. 1839, studeerde te Leiden en promov. ald. in de rechten 3 Oct. 1862 op
thesis, vestigde zich als advocaat te Goes en werd in Mei 1866 benoemd tot
procureur bij de arr. rechtbank ald. Wethouder van Goes 3 Mei 1876, burgemeester
ald. 13 Juni 1879 tot 1885, overl. te Amsterdam, waar hij zich 1897 metterwoon had
gevestigd, in 1910. Hij trouwde 3 Mei 1865 J o h a n n a G e r a r d i n a
K a k e b e e k e , geb. te Goes 24 Dec. 1840 d.v. J o h a n n e s C o r n e l i s en
Johanna de Leeuw.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Geslacht Hamer in Ned. Leeuw. 1885.
de Waal

[Hamer, Hubert Martinus de Witt]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

HAMER (Hubert Martinus d e W i t t ), geb. te Goes 4 Dec. 1811, overl. 20 Nov.
1895, z.v. Jan Gerard (1) en Susanna Maria van der Bilt; studeerde te Leiden,
promoveerde ald. tot Med. dr. 17 Maart 1835 op dissertatie de Nocte ejusque vi et
efficacitate in affectionibus pathologicis corporis humani vel producendis vel augendis
o

en vestigde zich te Delft als geneesheer. Hij trouwde 1 . te Delft 7 Oct. 1841
C a t h a r i n a G e e r t r u i d a v a n M o o c k , geb. 11 Maart 1811, st. 5 Jan. 1854,
d.v.S i m o n J o h a n n e s M a t t h i a s v a n M o o c k enH e n r i ë t t e A l b e r t i n a
o

K o c h . Hij trouwde 2 . den 11. Apr. 1855 C l a z i n a A d r i a n a
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P e r k , geb. 1 Febr. 1827 dochter van A d r i a n u s P e r k Jz. en van M a r i a
C l a z i n a D a a y e r . Hij was een bekwaam botanicus en schreef: Flora Delfensis
(Delft 1868).
de Waal

[Hamer, Jan Gerard de Witt (1)]
HAMER (Jan Gerard d e W i t t ) (1), geb. te Vlissingen 20 Sept. 1767 als jongste
zoon van D i r k H e n d r i k H a m e r en A l i d a Q u a l (zie kol 537), overl. te Goes
28 Jan. 1850 in den ouderdom van 82 jaar en 4 maanden. Hij werd 1779 erfgenaam
van zijn oudoom, Jan de Witt onder conditie, dat hij bij zijn geslachtsnaam, den
naam de Witt zou voegen. Hij studeerde te Leiden in de rechten, promoveerde 25
Juni 1791 op eene dissertatie Ad legem 14 Cod. de fideicommissis. Hij vestigde
zich als Mr. Jan Gerard de Witt Hamer te Goes als advocaat in 1793 en bekleedde
onderscheidene burgerlijke betrekkingen. In 1795 had de Witt Hamer als fel
Oranjeklant een adres opgesteld, dat door 17 personen was geteekend, waarin men
zich verzette tegen de municipaliteit en de wettigheid van het stem- en
regeeringsreglement betwistte. Op Donderdag 27 Aug., te 8 uur, kwam de stadsgarde
in de wapens en marcheerden onderscheidene compagniën naar de Groote kerk,
de verzamelplaats van burgers in geval van volksoproer. Om 9 uur begaven zij zich
naar het Raadhuis, waar de gewapende burgers zich bij hen voegden. Om 12 uur
trok men weer naar de kerk, waar de burgerij door den President werd toegesproken.
Na deze toespraak sprong de Witt Hamer op een stoel en trachtte van zijn kant de
burgers den waren toestand te doen inzien, doch de burgerij tegen hem opgezet,
ging hem te lijf, en door een sabelhouw aan het hoofd getroffen, kwam hij te vallen
en moest bloedend het kerkgebouw verlaten. Deze gebeurtenis wordt door A.W.
Egter, die toen in het stadsbestuur zat, zeer verzacht voorgesteld. Dit was de oorzaak
dat de Witt Hamer alle kerkelijke of staatsbetrekkingen weigerde noch die voor zijn
kinderen of kleinkinderen wenschte, en hen ontraadde dusdanige functies waar te
nemen. Hij was een buitengewoon bekwaam en intelligent man van zeer vasthoudend
karakter, dat zich ook uitte in zijn kleeding, daar hij tot aan zijn dood in staartpruik
en korte broek ging. Hij schreef in 8 folianten (onuitgegeven) een Adversarium van
het recht, repertoria, met klapper op de namen. Dit zeer belangrijk werk is thans in
het bezit van zijn kleinzoon Mr. Jacques de Witt Hamer te Middelburg.
Hij huwde te Kloetinge 10 Oct. 1798 S u s a n n a M a r i a v a n d e r B i l t , geb.
te Goes 9 Febr. 1782, overl. ald. 4 Sept. 1851, dochter van Z i j w e r t D i e d e r i k
v a n d e r B i l t en C o r n e l i a J o h a n n a E v e r s d i j k . Uit dit huwelijk werden
16 kinderen geboren waarvan 9 zoons.
Zie: Kort en echt gebeurd verhaal van het gebeurde binnen de stad Goes door.
A.W. E g t e r ; J. v a n d e r B a a n , Genealogie Hamer in Ned. Leeuw 1884.
de Waal

[Hamer, Jan Gerard de Witt (2)]
HAMER (Jan Gerard de W i t t ) (2), geb. te Goes 2 Nov. 1817, overl. 8 Sept. 1892,
z.v.d. voorg. en Susanna Maria van der Bilt; studeerde te Leiden, promoveerde ald.
in de rechten 23 Dec. 1842 op diss. Quaedam de munere praesidis tribunalis primae
instantiae praesertim in causis civilibus; vestigde zich als advocaat te Goes, werd
in 1850 benoemd tot kantonrechter te Oostburg, 11 Mrt. 1856 tot pres. bij de arr.
rechtb. te Deventer en bij opheffing van die rechtbank in 1877 tot vice-president bij
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de arr. rechtbank te Leeuwarden. Hij trouwde: 1 te Utrecht 9 Noc. 1844 C l a u d i n a
J a c o b a v a n d e r M u e l e n , d.v. W i l l e m v a n d e r M u e l e n en van
J o h a n n a H e r m i n a D o u w e s , geb. 9 Nov. 1819, overl. te Deventer
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9 Mei 1871; 2 . te Leeuwarden 10 Oct. 1872 A n n a A g a t h a A l b e r t i n a R i n i a
v a n N a u t a , geb. te Giekerk 13 Mei 1829, wed. van C a r e l J o h a n v a n d e r
M u e l e n ; zij st. te Leeuwarden 31 Mei 1882.
Hij schreef een Handboek voor de kantongerechten (Schoonh. 1848), eene
monografie Over de onteigening ten algemeene nutte en verschillende bijdragen in
Themis.
de Waal

[Hamers, Pieter]
HAMERS (Pieter), geb. te Veere. Tijdens den successie-oorlog in het begin der 18e
eeuw was hij bevelhebber van het kaperschip ‘Concordia’, met 28 stukken. Zijn
stadgenoot Gerrit Cornelis, voerende voor het kantoor van Thomas Boursse te
Middelburg den commissievaarder ‘Neptunus’ van 40 stukken, was in Maart 1707,
niet ver van de Sorlingseilanden, met het fransche koningsschip le Bourbon van 54
kanonnen en ruim 300 man in een hevig gevecht geraakt, dat beslist werd toen
Hamers kwam opdagen, waarna de fransche bevelhebber, graaf d'Arquin, de vlag
streek en in Wight werd binnengebracht. De Raad der Admiraliteit vereerde aan
beide scheepsbevelhebbers een zilver-vergulden kelk met deksel, ter waarde van
ƒ 300, aan de eene zijde prijkende met een afbeelding van den scheepsstrijd en aan
den anderen kant met een loffelijk latijnsch opschrift. Het veroverde schip werd door
Boursse ter kaapvaart uitgerust en onder den naam van ‘de Gekroonde Burcht’
tegen den vijand in zee gezonden.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 328.
de Waal

[Hamkes, Gale]
HAMKES (Gale), was commandeur op den walvischvaarder ‘de Oranjeboom’ van
o

Harlingen, die 24 Mei 1639 op 78 N.B., bij Spitsbergen, de 20 overgebleven
manschappen (van de 86) van den verongelukten hoornschen walvischvaarder
‘Spitsbergen’, commandeur Dirck Albertszn. Raven, redde. Hiervan is o.a. in 1648
te Amst. bij Joost Hartgers in de Gasthuissteeg een gedrukt verhaal uitgegeven. Hij
o

is dezelfde, die in 1670 op 74 10 de naar hem genoemde Gale Hamkesbaai, ter
oostkust van Groenland ontdekte en zich daarnaar noemde G a l e H a m c k e s
d e B a a y . Hij schijnt te Stavoren gewoond te hebben; althans in 1663 komt zijn
naam aldaar onder de vroedschap voor. Zijne voorouders woonden vermoedelijk
op Galama-stins bij Rijs (Bakhuizen), in welk geval hij tot het aloude geslacht der
Galama's zoude behoord hebben.
Zie: S. H a a g s m a , Eenige bladz. uit Friesland's zeegeschiedenis in Vrije Fries
XVIII (1894) 302 vlg.; T i e l e , Ned. Bibl. v.L. en V. (Amst. 1884) 40 vlg.
Mulert

[Hanapier, Jaques]
HANAPIER (Jaques), geb. te Nantes uit zeer vermogende en aanzienlijke familie
en opgevoed ald. in den roomsch katholieken godsdienst, werd 13 jaar oud naar
Nederland gezonden waar hij de taal en handel zou leeren. Op een instituut te
Bodegraven las hij Bunyan's ‘Eens Christen reize naar de Eeuwigheid’ en werd
daardoor protestant. Vandaar ging hij op een handelskantoor te Rotterdam, waar
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hij de predikanten Daniel de Superville en Wilhelmus à Brakel tot hulp kreeg tegen
de pogingen van zijn vader om hem weder terug te doen keeren naar Nantes en
het roomsche geloof. Hij verloochende alle voordeelen en bezittingen in zijn
vaderland ter wille van het protestantisme en werd door zijn beschermers geplaatst
bij den predikant Frederik van Houten, te Kaag bij Leiden, met wien hij in 1702 te
Middelburg kwam wonen. Kort daarop stierf zijn vader, en thans besloot Jacques
predikant te worden. Hij studeerde te Leiden, kwam 27 Sept. 1707 ald. op de hooge-
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school oud 24 jaar. Hij werd 1710 proponent bij de classis Walcheren. Hij werd in
1712 predikant te Kapelle in Zuid-Beveland en vertrok vandaar in 1713 naar 's
Gravendeel waar hij bleef tot zijn dood 12 Juni 1751. De lijkpredikatie werd 20 Juni
door Ds. Kluyt predikant op den Hitzert gehouden. Voor zijne wed. S a r a S t r i j p e
werd tot Jan. 1752 gepredikt. Van hem zag het licht Synodale Leerreden over psalm
CXX vs. 3 tot 6 (te Middelb. bij Pieter Gillissen 1746).
Zie: Boekzaal 1751; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I, 329; Christelijke
Stemmen Juli 1846; R i e t s t a p , Armorial Gen.
de Waal

[Handel, Kornelis van den]
HANDEL (Kornelis v a n d e n ), geb. te Zierikzee 25 Mei 1802 uit T e u n i s v a n
d e n H a n d e l , onderwijzer ald., en F r a n c i n a M a a r s m a n wed. G e r a r d
K o o l e ; hij stierf te Oud Vossemeer 8 Apr. 1870; trouwde 30 Dec. 1830 J o h a n n a
R u y t e n b u r g wed. G e r r i t d e G r a a f f . Hij werd evenals zijn vader onderwijzer
en 1828 hoofd der school te Oud-Vossemeer. Hij was als bekwaam onderwijzer
zeer geacht en maakte menig gelegenheidsgedicht. Op de Prov. Bibl. te Middelburg
zijn van hem als gedrukt: Ontboezeming van het overlijden van W. Plevier Catshoek,
o

Rentmeester van Vossemeer en Vryberghe (Tholen (1839, 8 ); Vaarwel aan eenige
o
inwoners van Oud-Vossemeer bij hun vertrek naar Noord- Amerika (1852, 8 );
Dichterlijke uitspanning. Zes bijdragen, in verschillende letterkundige vereenigingen
o
voorgedragen (Zierikzee 1859, 8 ); Afscheidsgroet aan C. de Visser, rustend
o
predikant te Tholen, na de gehoudene afscheidsrede (op 21 April 1861; 8 .); Op het
plotseling overlijden van C. de Visser, vroeger predikant te Tholen en daarna rustend
o
leeraar te Oosterhout. Aldaar overleden op den predikstoel 2 Nov. 1862 (8 .);
o
Dichterlijke verscheidenheden in ernst en luim (Zierikzee 1864, 8 .).
Zie: Particuliere correspondentie tusschen v a n d e r B a a n e n F r .
N a g t g l a s ; (Prov. Bibl. Middelburg); N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I, 330.
de Waal

[Harderwijk, Gerardus van]
HARDERWIJK (Gerardus v a n ), magister artium en decretorum doctor, was in
1368 aan de hoogeschool te Bologna, in 1370 en volgende jaren aan die te Parijs.
Hij was kanunnik van St. Salvator te Utrecht en legateerde bij zijn overlijden in 1377
aan dat kapittel zes boeken ‘juris canonici et civilis.’
Zie: D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartul. Univ. Parisiensis, I, 350,
411; Archief Aartsb. Utrecht, XII, 112.
van Kuyk

[Haringhouk, Samuel]
HARINGHOUK (Samuel), boekdrukker en boekverkooper ‘in de Waerheyd’ op de
Groote Dijlakker te Bolsward, moet zich daar gevestigd hebben na 1639, is
waarschijnlijk van engelsche afkomst en vrij zeker gehuwd geweest met een vrouw,
die H e s t h e r heette. Zijn drukwerk verdient grooten lof en kan de vergelijking
doorstaan met het beste wat op de persen van Plantyn te Antwerpen en andere
beroemde drukkers in ons vaderland werd geleverd. Hij leverde niet veel titelplaten,
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doch enkele zeer goede kopergravures. Zijn eerste uitgaven hebben als
houtsneevignet: een landschap met kerk, op den achtergrond, de berg der heiligheid.
Het randschrift luidt ‘Integritas assecla invidiae’ en als verklaring staat in 't midden
een weelderige palmboom, waarop slangen hun vergif spuwen en waar omheen
padden kruipen. Hij schreef in de boeken, die hij uitgaf, goedgestileerde ‘voorredens’
en somwijlen ook een knap vers. Verscheidene werken, meest stichtelijk van aard,
werden uit het Engelsch vertaald. Ook gaf hij uit Faramond of Historie van Frankrijk,
2 dln.
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dat door Catharina van Mellinga uit het Fransch werd vertaald en in 1669 verscheen.
Het meest bekend is hij geworden door de uitgave van G y s b e r t J a p i x 's Friesche
Rymlerye (1668). Deze uitgave doet zijn hart en taalkennis eer aan. Twee jaren na
den dood van G. Japiks verscheen zij. ‘De bedenking’, schrijft J.H. H a l b e r t s m a ,
dat de dichter overleden en zijn werk een verlaten weeskind was, waarvoor noch
hij, noch vrouw, noch zoon meer zorgen kon; het hachelijke van den uitslag der
onderneming, die zonder voorbeeld was, inzonderheid de critische waarde van
dezen druk, met wien geen der nadrukken zich eenigszins in zuiverheid of
nauwkeurigheid meeten mag; dit alles verheft dezen arbeid van Haringhouk tot een
offer aan de schimmen des dichters, dat meer waarde alleen heeft, dan de
bemoeiingen der overige vereerders van Gijsbert met elkander’. Hij is dan ook
ongetwijfeld de man geweest, die Franciscus Junius uit Engeland overreedde om
eenigen tijd in Bolsward te komen toeven, ten einde uit Gysbert Japiks' mond de
kennis der friesche taal op te doen. Hij was het die begreep, dat tegenover de wufte
letterkunde, die uit Frankrijk in ons land te gereeden aftrek vond, tegenover het
godgeleerd twistgeschrijf, ook het gezonde voedsel van de engelsche praktizijns
den volke kon worden aangeboden. En dat tot in de dagen van het Réveil in Friesland
de engelsche stichtelijke litteratuur zeer geliefd was, is zonder twijfel mede een
gevolg van Haringhouk's uitgaven. Hij moet kort na 1671 zijn overleden.
Zie: M.E. v a n d e r M e u l e n in de Vrije Fries, 1900, waar ook een lijst zijner
uitgaven gegeven wordt; Nieuwsbl. Boekh. 1894, 106; Quaestiunculae historicae,
I, 1908, 18; J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan G. Japiks, II, 381 v.v.
Wumkes

[Haringman, Jan Schreuder]
HARINGMAN (Jan Schreuder), geb. te Middelburg 29 Maart 1747, overl. te den
Haag 9 Oct. 1811. Hij was de zoon van Maarten H. en Agatha Amys (zie volg. art.)
en huwde 11 Mei 1773 met G e e r t r u i d a J a c o m i n a B o o m s . Reeds vroeg
ging hij in zeedienst. In 1782 was hij commandant van het linieschip ‘Zierikzee’ van
64 st. behoorende tot een eskader, dat de te Bergen verwacht wordende
O.-I.-vaarders naar het vaderland zoude geleiden. Door storm was hij verplicht de
Sont in te loopen om zijn schip te doen herstellen. Grooter ramp trof hem op de
thuisreis, daar het schip 2 Nov. van dat jaar, bij hevigen storm met dikke lucht en
sneeuw op de kust van Jutland strandde. Hij zelf ontkwam slechts met moeite. Zijn
gedrag werd later door den Hoogen Zeekrijgsraad onderzocht, maar de
bevelhebbermet een loffelijke getuigenis zijner zeemanschap van alle schuld
vrijgesproken. In 1787 kreeg hij het bevel over het eskader in de Middellandsche
Zee en in het volgende voorjaar werd hij door de Staten-Generaal met eene zending,
in gezelschap van zijn zoon H e n d r i k (overl. Anholt 5 Mrt. 1806), belast naar den
keizer van Marokko, waarbij hij zich voor onze Republiek bij dien toen ten tijde
gevreesden vorst zeer verdienstelijk maakte en vredelievende betrekkingen wist
aan te knoopen. In 1792, toen de moed der roemrijke dagen van voorheen weder
even opflikkerde, kreeg H. gelegenheid, om zich als bevelhebber der zeemacht op
de Schelde te onderscheiden en de provincie Zeeland voor een onverhoedschen
inval der Franschen te bewaren. Merkwaardig was in den nacht van 21 Maart 1793
de aanval en de verovering van de fransche kanonneerbrik ‘Ste. Lucie’ en een
gaffeljacht, door zeven gewapende
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sloepen, aangevoerd door den luit. W.O. Bloys van Treslong. Niet lang daarna legde
H. het bevel neder en werd hij tot schout-bij-nacht bevorderd. Bij de omwenteling
had hij het gezag over de scheepsmacht in Zeeland en kreeg hij de pijnlijke taak,
om Walcheren aan de Franschen over te geven. De Staten-Generaal hadden hem
gelast geene defensie te wagen, wat bovendien toch moeilijk zoude geweest zijn,
daar de meeste oorlogsschepen vastgevroren lagen. Op 4 Febr. 1795 (16 Pluviose
II) kwam de capitulatie tot stand. Een oproer van Oranjegezinde matrozen, die op
ruwen toon reisgeld begeerden, werd door het kloek beleid van den schout-bij-nacht
en de onbaatzuchtige hulp van den vermogenden vlissingschen koopman Abraham
Louyssen gelukkig spoedig gestild. In 1807 werd H. lid van de Hooge Militaire
Vierschaar.
Zijn portret als schout-bij-nacht is in het bezit der familie Piepers.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen (Midd. 1893) I, i.v.; H.
H a r i n g m a n , Dagverhaal van een verblijf van acht weken in het Keizerrijk Marokko
en landreize naar Mesquinez in 1788 enz. (den Haag 1803), Hoogd. vert. achter
V i n c e n t 's Beitrage zur Naturgeschichte der Maskaren-inseln etc. (Weimar 1805);
Tijdschrift Ned. Zeewezen 1908, 391-392.
Mulert

[Haringman, Maarten]
HARINGMAN (Maarten), werd 15 Dec. 1715 als zoon van J a n J a n s e H. te
Colijnsplaat geboren; hij overl. te Vlissingen 23 Jan. 1784. Reeds vroeg ging hij in
zeedienst en in 1753 vereerden de bevelhebbers der O.-I.C. hem met een gouden
keten en medaille met inscriptie ter belooning voor het veilig binnenbrengen van
eene retourvloot. In 1758 commandeerde hij het oorlogsschip ‘Veere’ van 50 st. in
de Midd. Zee en weigerde krachtdadig zich door een paar engelsche fregatten te
laten visiteeren, wat in die dagen van verval onzer zeemacht bijzonder de aandacht
trok. In 1763 werd hem het bevel opgedragen over drie oorlogsschepen: ‘St.
Maartensdijk’ ‘Dolphijn’ en ‘Zephyr’, die in afwachting van eenige koopvaardijschepen
met den kolonel de Salve en 600 soldaten naar Berbice voeren, waar het H. gelukte
met den gouverneur Hogenheim, en hulp uit St. Eustatius gezonden, het
slavenoproer, dat de kolonie met ondergang bedreigde, te bedwingen vóór de komst
der troepenmacht, welke de demping verder voltooide. De overspanning haalde H.
een ziekte op den hals, die zijn terugkeer naar het vaderland noodzakelijk maakte,
waar hij in Februari 1764 aankwam. Als erkentenis zijner diensten volgde zijne
bevordering tot schout-bij-nacht in Mei d.a.v. Hij huwde met A g a t h a A m i j s .
Zijn portret in olieverf (blauwe uniform met rood) en de gouden penning met keten
zijn in het bezit der familie Piepers.
Zie: P.M. N e t s c h e r , Geschiedenis van Berbice, Demerary en Essequebo (den
Haag 1888); F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, i.v.
Mulert

[Harting, Dirk]
HARTING (Dirk), geb. te Rotterdam 6 Oct. 1817, gest. 22 Febr. 1892 te Enkhuizen,
zoon van D i r k H a r t i n g en J e a n n e t t e B l i j d e s t e i n ; broeder van Pieter
Harting, hoogleeraar te Utrecht, die, evenals hij en hun broeder I z a k , het instituut
van Kinsbergen te Elburg bezocht.
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Na de latijnsche school te Utrecht te hebben afgeloopen, werd hij aldaar aan de
hoogeschool als student in de letteren ingeschreven; na zijn candidaats ging hij aan
het seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam theologie studeeren. Van
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Dec. 1840 tot April 1888, het jaar van zijn emeritaat, was hij predikant te Enkhuizen.
Hij was gehuwd met A n t o i n e t t e F r a n ç o i s e v a n d e r P a n t tot 1867;
hertrouwde met mej. A n n a H e r m i n a B u r g e r h o u d t in 1870.
In 1848 werd zijne verhandeling over De echtheid van den brief aan de Efeziërs
door het Haagsch Genootschap bekroond. Het volgende jaar verscheen De Marcione
Lucani Evangelii, ut fertur, adulteratore; en in 1863 een Grieksch-Nederduitsch
handwoordenboek op het N.T. De Jaarboeken van wetenschappelijke theologie,
waarvan hij later met Doedes en van Oosterzee redacteur was (als Nieuwe
Jaarboeken sinds 1858 alleen door hem geredigeerd), bevatten menige bijdrage
van zijn hand, evenals De Gids en andere tijdschriften, met name Doopsgezinde
Bijdragen (ook onder zijne redactie).
Behalve deze theologische werken vloeiden uit zijne pen ook geschriften van
anderen aard: De macht van het kleine op geestelijk gebied (1851); De Munstersche
furie of het oproer der Wederdoopers (1850); Duitschland, zijne hoogescholen,
godgeleerdheid en godsdienstig kerkelijke toestand (1858); Een maand op reis
(1864) met dr. G. V i s s e r i n g (wiens Levensbericht hij schreef in 1870); Een dag
in den vreemde (1869). Groot vriend van goede muziek, dichtte hij zelf eene cantate:
Enkhuizen ontwaakt, in 1872. Aan de nieuwe bijbelvertaling, door de Synode der
Ned. Herv. kerk ondernomen, heeft hij een werkzaam aandeel gehad. Als lid van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen leverde hij verscheidene bijdragen.
In 1849 benoemde de Senaat der utrechtsche hoogeschool hem tot doctor honoris
causa.
Met zijn broeder e.a. richtte hij in 1869 het Schoolverbond op, tot bevordering van
het schoolbezoek, en was daarvan de algemeene secretaris tot de ontbinding der
vereeniging en hare samensmelting met Volksonderwijs (1876). Het Ned.
Onderwijzersgenootschap benoemde hem tot honorair lid. Van zijne blijvende
belangstelling in het onderwijs getuigen vele hoofdartikelen in de Enkhuizer Courant,
door hem in 1870 in het leven geroepen.
Zie: A. W i n k l e r P r i n s in Levensb. Letterk. 1892, 150, met bibliografie.
Herderscheê

[Harting, Paul]
HARTING (Paul), zoon van prof. Pieter Harting, was leeraar in de natuurlijke historie
bij het M.O. eerst te Dordrecht (1871), toen in Kampen (1878), waar hij 28 Dec.
1896 overleed. Geb. 22 Jan. 1843 te Franeker, ontving hij hier zijn eerste opleiding,
bezocht vervolgens het gymnasium te Utrecht, waar hij in 1862 als student werd
ingeschreven, en promoveerde 18 Febr. 1878 tot Phil. nat. dr. op een diss.: Het ei
en de placenta van Halicore Dugong, met een overzicht van de placentavorming
bij zoogdieren van verschillende orden. Te Kampen vertaalde hij het werk van
F r i e d . v o n H e l l w a l d , Natuurlijke geschiedenis van den mensch (1883 e.v.;
2 dln.).
Dr. Paul Harting was gehuwd met A n t o n e t t a G e r a r d i n a S c h u u r m a n ,
die hem een viertal kinderen schonk.
Zuidema

[Hartmanni, Johannes]
HARTMANNI (Johannes), H a r t m a n n u s , H a r t m a n n i u s (niet onmogelijk
dezelfde, die 26 Juli 1581 te Leiden werd ingeschreven, en dan uit Sittard afkomstig),
was een van de predikanten der Gereformeerde kerk van IJperen, op het tijdstip
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dat Parma die stad heeft ingenomen. 10 Apr. 1584 ten gevolge dier inneming van
daar vertrekkend ging hij eerst naar Zeeland. Daarna naar het land van Kleef, waar
hij vervolgens van 10 Juni van dat jaar tot Paschen 1587 predikant der
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kerk van Goch is geweest. Daarna diende hij te Bleiswijk (1587-1588) en te Heusden.
Volgens een bericht van 22 Oct. 1591 was hij destijds voorganger te Zoeterwoude.
Zeer spoedig daarop vinden we hem echter reeds verhuisd naar Hulst. In de eerste
helft van 1594 zal hij gestorven zijn, want 27 Juni van dat jaar werd aan zijn weduwe
een pensioen toegezegd. Er leefden van hem toen 5 zonen.
Zie: J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. III (Cantabr. 1897) nrs. 1004, 1034;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, II, 385, niet - zooals het register opgeeft - 358;
H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen, I, (Arnh. 1868), 254, 261; E.
S i m o n s , Synodalbuch (Neuwied 1909) 486, 587*, 588, 589 vv.; S c h e l t u s e.a.,
Kerkelijk placaatboek II ('s Grav. 1735) 109, 110.
van Schelven

[Hasebroek, Johannes Petrus]
HASEBROEK (Johannes Petrus), geb. 6 Nov. 1812 te Leiden, overl. 30 Maart 1896
te Amsterdam. Zijn vader was J o h a n n e s H a s e b r o e k , apotheker te Leiden,
zijn moeder A n n a M a r i a T h e r e s i a K l e y n , de dochter uit het letterkundig
gezin van J.P. K l e y n en A n t o i n e t t e O c k e r s e ; ook de grootvader H e n r i c u s
H a s e b r o e k , predikant te Oudewetering, had naam als dichter in zijn Leidsch
kunstgenootschap. In den kring zijner familie met hare talrijke letterkundige vrienden
kon zich de dichterlijke aanleg van den jongen Hasebroek voorspoedig ontwikkelen.
In 1823 kwam hij op de latijnsche school te Leiden onder den rector dr. F.A. Bosse,
die hem aanmoedigde zich aan latijnsche poëzie te wijden. Spoedig toonde hij met
zijn schoolmakker W.G. Brill, later zijn zwager, meer belangstelling voor de moderne
letteren. In 1829 werd hij als theologisch student te Leiden ingeschreven. Hij was
een der eersten, die zich aanmeldden om aan den belgischen veldtocht deel te
nemen in de studenten-compagnie. In later jaren heeft hij op gedenkdagen aan dien
tocht meermalen het woord gevoerd in proza en poëzie (o.a. 13 Aug. 1867, 1872,
1875).
Na den veldtocht toog hij aan het werk voor zijn propaedeutisch examen onder
Bake, Peerlkamp en van der Palm. 22 Dec. 1831 werd dit afgelegd. Zijn theologische
studiën onder van Hengel, Suringar, Clarisse en Kist namen nu een aanvang. Aan
de universiteit waren o.a. Bernard Gewin, Gerrit van de Linde, Heye, Kneppelhout,
Drost, Bakhuizen van den Brink, Beijnen, W. Moll zijne vrienden. In het voorjaar van
1833 volgde ook de kennismaking met Beets, met wien hij toen een innige
vriendschap sloot, waarvan de gedenkdag tot in 1895 door een samenkomst werd
gevierd.
Hasebroek verkeerde dus aan de universiteit in den kring van jonge letterkundigen,
die met groote belangstelling het nieuwe leven in de europeesche litteratuur volgden.
In 1833 verscheen zijn eerste gedicht voor het groote publiek in den Muzen-Almanak,
getiteld: Bilderdijks dood, en in hetzelfde jaar stichtte hij met eenige andere studenten
de Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid. Het volgend jaar sloot Beets
zich hierbij aan.
21 Nov. 1833 werd Hasebroek candidaat in de theologie. Zijn laatste drie
academische jaren waren naast de studie voor zijn proponentsexamen gewijd aan
letterkundige studie en de dichtkunst. In de oogen zijner hoogleeraren heeft hij zich
misschien te veel met de romantische Muze beziggehouden; toen hij in Mei 1835
proponentsexamen deed, werd hij tot aller verbazing afgewezen. In Mei van het
volgend jaar was hij gelukkiger.
In hetzelfde jaar verscheen zijn eerste bundel
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zangen naar T h o m a s M o o r e , ontleend aan de Irish melodies. Spoedig werd
deze overtroffen door een verzameling oorspronkelijke Poëzy, opgedragen aan
Beets, die den lof van Potgieter in De Gids van 1839 oogsten mocht.
30 Oct. 1836 aanvaardde Hasebroek het predikantsambt te Heilo, waar hij met
zijn zuster E l i s a b e t h J o h a n n a H a s e b r o e k , die zich eenigen naam als
schrijfster maakte, de pastorie betrok. Die pastorie is van 1836 tot 1843 het
middelpunt geworden van een bloeiend letterkundig leven. Daar vereenigden zich
bij den predikant Geertruida Toussaint uit Alkmaar, Potgieter uit Amsterdam, Beets
met zijn Aleide, Hofdijk, Beelo, Brill, Kneppelhout, van Lennep, Gewin, Bakhuizen
en Willem de Clercq.
Potgieter, die bijdragen voor zijn jaarboekje Tesselschade noodig had, bracht
Hasebroek tot het schrijven van proza. Zoo ontstond het opstel De Haarlemsche
Courant, dat onder het pseudoniem J o n a t h a n verscheen, het eerste van de reeks
essays, die Waarheid en Droomen vormden, dat in 1840 onder hetzelfde pseudoniem
verscheen. Dit boek is herhaaldelijk herdrukt en zal onbetwistbaar zijn plaats in onze
letterkunde handhaven, als karakteristieke uiting van een blijden, vromen humor,
eenvoudige hollandsche schalkheid en luim getemperd door een traan. In dit boek
komen toespelingen voor op een ongelukkige liefde, die de jonge dominee in deze
jaren gehad heeft.
In Maart 1843 aanvaardde hij het predikambt te Breda. Hij huwde daar jonkvrouwe
A n n a M a r i a J a c o b a v a n T e t s (27 Oct. 1847), die 43 jaar aan zijn zijde
leefde. Hun echt bleef kinderloos. Zijn huwelijksreis naar Parijs gaf aanleiding tot
nieuwe zangen: De obelisk van Luxor, De Aartsbisschop van Parijs, De Christus
consolator, opgenomen in den tweeden druk van zijn Poëzy. Een jaar te voren
verscheen een Twaalftal leerredenen.
13 Mei 1849 werd hij als predikant te Middelburg bevestigd, waar hij kennis maakte
en vriendschap sloot met den dichter J.J.L. ten Kate; toen hij 12 Nov. 1851 in
Amsterdam werd bevestigd vond hij daar zijn collega ten Kate terug. Daar sloot hij
zich aan bij de mannen van het Réveil; beslist gaf hij reeds bij zijn intrede rekenschap
van zijn rechtzinnig standpunt, wat hem door de aanwezige predikanten kwalijk
genomen werd. Later is de vriendschap met eenige mannen van het Réveil
verbroken, daar hij te zeer een man van den vrede was en zijn prediking eer een
vertroostend dan een bestraffend karakter droeg. Da Costa bleef zijn vertrouwde
vriend. Na diens dood schreef hij in 1862 het leven van dien dichter vóór de uitgave
van diens complete gedichten.
Een reis naar Zwitserland en Noord-Italië in 1856 gaf aanleiding tot een
onderhoudend boek Op de bergen. In 1859 verscheen de dichtbundel Windekelken.
In de amsterdamsche jaren verschenen bovendien in tal van tijdschriften en
jaarboekjes bijdragen in proza en poëzie, meestal van godsdienstige strekking of
naar aanleiding van de gebeurtenissen van den dag, ook verscheidene toespraken
en preeken. Bij verschillende gewichtige gebeurtenissen was Hasebroek te
Amsterdam de woordvoerder, zoo o.a. bij de feestelijkheden ter viering van het
vijfentwintigjarig Koningschap van Willem III in 1874, bij de viering van het vijf en
zeventig jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en
wetenschappen. En intusschen waren nog drie nieuwe dichtbundels gevolgd: Nieuwe
Windekelken (1864), Sneeuwklokjes (1878), Winterbloemen (1879). Uit die poëzie
spreekt een warm hart voor het vaderland,
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voor Amsterdam, voor de kerk en voor zijn vrienden, doch een blijvende plaats in
onze letterkunde heeft ze niet gevonden.
Toen Hasebroek op 6 Nov. 1882 zijn zeventigsten verjaardag vierde, werd hem
door zijn vrienden een som van 18000 gulden aangeboden tot stichting van een
elfde kerk te Amsterdam. 1 Mei 1883 volgde daarop zijn welverdiend emeritaat. Ook
daarna bleef hij zich aan letterkundigen arbeid wijden. In 1887, het jaar, waarin de
zevende druk van zijn Waarheid en Droomen verscheen, gaf hij een bundel poëzie
Vesper in het licht, in 1890 gevolgd door Een dichteralbum van vóór honderd jaren;
Bellamy en zijn vrienden opnieuw herdacht.
In 1893 werd zijn marmeren borstbeeld in het Rijksuseum geplaatst. Daarna
verscheen zonder jaartal nog een bundel poëzie Hesperiden.
Na den dood zijner vrouw woonde hij met zijn laatst overgebleven zuster.
Zijn portret werd gegraveerd door J.C. Lange, J.P. Arendzen, e.a. en
gelithographeerd door A.J. Ehnle, J.P. Berghaus, e.a.
Zie: J a n t e n B r i n k , Geschiedenis van de Noord- Nederlandsche Letteren in
de XIX Eeeuw, I, 282 vlg. waar ook een uitvoerige bibliographic van Hasebroeks
werk te vinden is. Een en ander wordt aangevuld door M.W. M a c l a i n e P o n t ,
Johannes Petrus Hasebroek in de Levensber. Letterk. 1897, 117 vlg.; verder: E.J.
P o t g i e t e r Kritische studiën, I, 188; Elseviers Maandschrift, II, 313; T a c o H. d e
B e e r , Na eene halve eeuw. Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij
‘Waarheid en Droomen’; M.A. P e r k , J.P. Hasebroek in Eigen Haard 1882, 555.;
Nieuws van den dag van 5 Nov. 1912; Handelsblad 5 Nov. 1912, Avondblad, door
L.C. S c h u l l e r t o t P e u r s u m ; Gulden Winckel 1912, 163 door E. G e w i n ;
J.T h . d e V i s s e r in Stemmen des tijds van Nov. en Dec. 1912; K a l f f . Gesch.
van de Nederlandsche Letterk. VII, 150 vlg. 546 vlg. 681 vlg.
Prinsen

[Hasselt, Johan Coenraad van]
HASSELT (Johan Coenraad v a n ), geb. 24 of 26 Juni 1797 te Doesburg, overl. 8
Sept. 1823 te Buitenzorg, was de oudste zoon van mr. B a r t h o l d v.H., eerst
burgemeester, later vrederechter van Doesburg, en B e r n a r d i n a A n t o n i a
Rasch.
Na in zijn geboortestad de latijnsche school bezocht te hebben, werd hij 2 Jan.
1816 als medicinae studiosus ingeschreven aan de groningsche hoogeschool,
eigenlijk met het doel om zich vooral op dierkundig onderzoek toe te leggen, waar
hij in Sept. van datzelfde jaar kennis maakte met Heinrich Kuhl (zie op dien naam
in dit deel), met wien hij vriendschap sloot voor het leven. Alle lotgevallen van deze
twee vrienden zijn zóó vast dooreengeweven, dat twee gescheiden
levensbeschrijvingen ongeveer hetzelfde zouden bevatten; vandaar dat hun beider
levens hier vereenigd behandeld worden Aan v. Hasselt's beantwoording der
prijsvraag: Over de geleidelijke overgangen in de klasse der zoogdieren viel de
zilveren medaille ten deel, terwijl Kuhl de gouden verwierf. Na in den zomer 1818
samen een studiereis door Duitschland gemaakt te hebben, bewerkten zij 's winters
hun Beiträge zur vergleichenden Anatomie, welk werk eerst 1820 verschijnen zou.
Apr. 1819 ging Kuhl op kosten der regeering, vergezeld van Temminck, de collecties
der londensche musea bestudeeren, vanwaar hij Aug. 1819 terugkeerde. Kort daarna
vertrokken v. Hasselt en Kuhl naar Parijs, waar v. Hasselt zich op medische studies
en Kuhl op systematisch-zoologisch en botanisch werk toelegde. Van Hasselt
promoveerde 13 Mei 1820 te Groningen op een
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dissertatie: Observationes de metamorphosi quarundam partium Ranae temporariae,
een meer zoölogische dan medische verhandeling.
Intusschen had Kuhl reeds begin 1819 van den koning opdracht ontvangen om
de nederlandsche oost-indische bezittingen te gaan bereizen, en het
natuurwetenschappelijk onderzoek dier koloniën op zich te nemen. Tevoren zou hij
echter op 's rijks kosten eenigen tijd in Londen en Parijs gaan studeeren, om van
den stand der systematische wetenschap goed op de hoogte te zijn. Op voorstel
van Reinwardt werd het kon. Besl. zoodanig uitgebreid, dat er 20 Apr. 1820 een
Natuurkundige Commissie benoemd werd, wier eerste lid Kuhl was, terwijl van
Hasselt als tweede natuuronderzoeker benoemd werd. Hun werd een amanuensis,
G. v a n R a a l t e n , en een teekenaar, G.L. K e u l t j e s , toegevoegd. Het plan was,
dat de reis 4-6 jaar duren zou, en daarna ieder gedurende 3 jaar een toelage van ƒ
1200.- zou ontvangen, ten einde den wetenschappelijken oogst te bewerken. In Juli
1820 van Texel vertrokken, kwamen beide vrienden, na onderweg en op Madeira
tal van natuurwetenschappelijke waarnemingen gedaan te hebben, in Dec. 1820 te
Batavia aan. Achtereenvolgens werden nu het Buitenzorgsche en de Preanger
grondig doorzocht; alles, wat ze vonden, werd zooveel mogelijk ontleed, bewaard
en geteekend, inspannende arbeid, waarbij Kuhl noch van Hasselt zich maar
eenigszins ontzagen. Hun werkzame geest was eigenlijk voor een tropenland te
zelf-prikkelend; zonnebrand noch onweer kon hen van werken weerhouden, zelfs
niet als het lichaam afgemat was door vermoeiende bergtochten en verzamelreizen.
Kuhl's tengere lichaamsbouw was hiertegen niet bestand; begin Augustus 1821
werd hij ziek, een ziekbed, dat 14 Sept. 1821 zijn sterfbed worden zou. Van Hasselt,
door het overlijden van zijn vriend diep terneergeslagen, zag twee dagen later den
teekenaar K e u l t j e s door den dood wegnemen; de welwillende
Gouverneur-Generaal v.d. Capellen nam hem in zijn huis op, totdat hij, die ook van
een zware ingewandsziekte had te lijden gehad, weer geheel op krachten gekomen
was, en zich weer aan zijn werk kon wijden. In Aug. 1822 trok van Hasselt met van
Raalten naar Bantam, waar de laatste in Mrt. 1823 wegens ziekte het werk weer
moest opgeven, en vervangen werd door J.T h . B i k , een teekenaar, die vroeger
reeds met prof. Reinwardt gereisd had. Eind Augustus 1823, op den terugweg naar
Buitenzorg, werd van Hasselt te Tjilangkahan plotseling ernstig ziek, zoodat Bik
groote moeite had, den zieke door de wildernissen naar Buitenzorg te brengen.
Daar aangekomen, overleed hij in den nacht van 8 Sept. 1823, even 26 jaar oud,
en werd door de zorgen van v.d. Capellen naast zijn vriend Kuhl te ruste gelegd.
Op hun gemeenschappelijk graf liet v.d.C. een gedenkteeken plaatsen, terwijl
Temminck in de vestibule van 's Rijks Museum van Nat. Historie te Leiden een
marmeren steen aan hun nagedachtenis wijdde. Behalve zijn reeds genoemde
dissertatie en de Beiträge zur vergleichenden Anatomie, schreef van Hasselt een
groot aantal brieven, vol natuurwetenschappelijke aanteekeningen, vooral aan
Temminck en van Swinderen, die zorgde voor hun publicatie in de Letterbode, in
het duitsche tijdschrift Isis van Oken, en het fransche Bulletin van Férussac.
Portret van van Hasselt: bij G r e s h o f f in Album der Natuur 1903, blz. 7,
oorspronkelijk i.h. bezit v.h. Kolon. Instituut.
Zie: v. S w i n d e r e n in Almanak der Akademie van Groningen (1823); Alg. Konsten Letterbode
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1825; Hand. en Geschr. v.h. Ind. Gen. te 's Gravenh. V (1858) 66; G r e s h o f f in
Album der Natuur. 1903, 1 en 60.
Sirks

[Hasskarl, Justus Karl]
HASSKARL (Justus Karl), geb. 6 Dec. 1811 te Kassel, overl. 5 Jan. 1894 te Kleef
(uit een zweedsche familie, die met Gustaaf Adolf naar Duitschland gekomen was,
hij verhuisde 1817 naar Bonn, waar hij tot 1827 het gymnasium bezocht. Hierin vond
hij geen bevrediging voor zijn natuurwetenschappelijke neigingen; vandaar dat hij
het gymnasium verliet om tuinmansleerling te worden aan den botanischen tuin te
Poppelsdorf bij Bonn. Daarna wijdde hij zich aan de studie der plantkunde, die hij
echter onderbreken moest om in 1831 en 1832 zijn militaire plichten te vervullen.
Bijna had dit militaire leven hem ontrouw aan de wetenschap gemaakt: als Justus
zijn zin had mogen volgen, zou hij voorgoed militair geworden zijn. Op aandringen
van zijn vader keerde hij weer tot de studie terug, was gedurende eenigen tijd in
dienst bij de tuinbouwfirma Weyhe te Dusseldorf, maar moest ook deze betrekking
tijdelijk opgeven om (najaar 1832) als reservist bij de troepen langs den Rijn
ingedeeld te worden, terwijl de Franschen Antwerpen belegerden. Wegens
ongesteldheid uit den militairen dienst ontslagen, kwam hij weer bij Weyhe terecht,
maar nu als leider van diens botanischen tuin. Zijn eerste wetenschappelijke
publicatie, een artikeltje over het bloeien van Cunninghamia sinensis in de Berliner
Gartenzeitung, was voor zijn vader aanleiding hem in staat te stellen, zich goed
voor te bereiden voor het ondernemen van wetenschappelijke reizen. Daartoe
studeerde Justus van nu af plantkunde, waarvan de resultaten in een paar artikelen
in Flora gepubliceerd werden, en daarnaast medicijnen.
Door bemiddeling van prof. Goldfuss te Bonn, bij wien Hasskarl tijdelijk assistent
was, kwam hij in 1835 in verbinding met een rotterdamsch reeder, die hem in de
gelegenheid stelde om met één van zijn schepen naar Indië te vertrekken. Zoo
kwam Hasskarl in Sept. 1837 in Batavia aan, waar hij al dadelijk door zijn landgenoot
Fritze, hoofd van den geneeskundigen dienst aldaar, voortgeholpen werd. In hem
en in Diard, toentertijd dirigeerend lid van de ‘Natuurkundige Commissie’, vond
Hasskarl krachtige beschermers, door wier invloed hij een aanstelling kreeg als
assistent-hortulanus van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg; later werd zijn titel
veranderd in dien van ‘botanicus’. Samenwerkende met Teysmann, den hortulanus,
slaagde Hasskarl er in, den Plantentuin tot een werkelijk wetenschappelijke inrichting
te maken, en de militaire dictatuur, waaronder de plantentuin sedert Hasskarl's
aanstelling dertig jaren lang gezucht heeft, in zijn tijd vrijwel tot een macht te
vervormen. Ook de tegenwerking, die de plantentuin ondervond van de zijde der
‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouw’ en
haar directeuren, von Siebold en Blume, werd krachtig bestreden door de
driemanschap Diard-Teysmann-Hasskarl. Na een zesjarig verblijf in de tropen was
Hasskarl overwerkt, en moest om gezondheidsredenen verlof aanvragen; in Nov.
1843 vertrok hij, vergezeld van zijn vrouw, met wie hij 4 Apr. 1842 gehuwd was,
naar Europa. Spoedig na hun vertrek uit Batavia overleed zijn vrouw, 27 Nov. 1843.
De verloftijd in Europa deed H. weer geheel op krachten komen; vóór het eind van
zijn verlof verlangde hij weer naar Indië terug. Begin 1846 zien we hem weer te
Buitenzorg; wegens een geschil met de regeering nam hij echter spoedig zijn ontslag
en keerde naar zijn vaderland terug, waar hij voor de tweede maal in het huwelijk
trad en zich te
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Dusseldorf vestigde. De tijden, die nu aanbraken, waren voor hem zeer moeilijk;
met letterkundig werk moest hij voor zich en de zijnen den kost verdienen, hij
vertaalde bijv. J u n g h u h n 's Java in het Duitsch, was secretaris van de
‘Handelskammer zu Düsseldorf’ en vond toch nog tijd, om wetenschappelijke
onderzoekingen te doen.
In 1852 werd hem door de nederlandsche regeering, wier minister van koloniën
de doortastende Pahud was, de eervolle maar moeilijke taak opgedragen te trachten
zaden en jonge planten van den kinaboom uit Zuid-Amerika naar Java over te
brengen. Hasskarl, die waarlijk niet al te dankbaar jegens onze regeering behoefde
te zijn, nam die taak op zich, en volbracht haar, na het overwinnen van tallooze
moeilijkheden en gevaren, waarbij meer dan eens zijn eigen leven op het spel stond,
op de meest schitterende wijze. Onder het pseudoniem J.K. M ü l l e r vertrok hij 4
Dec. 1852 uit den Haag, kwam midden Febr. 1853 te Lima, van waar hij zijn tochten
naar het binnenland ondernam, die meer dan een vol jaar in beslag namen. Eerst
26 Juli 1854 kwam hij weer aan de kust te Islay, bereikte 8 Aug. Callao, waar hem
het ned. fregat ‘Prins Frederik der Nederlanden’ opwachtte, om hem naar Indië te
brengen. Na een veel te lange reis, kwam hij 16 Dec. 1854 pas te Buitenzorg. Kort
na zijn aankomst op Java kreeg hij bericht, dat zijn vrouw en 4 dochters, die zich
aan boord van het koopvaardijschip ‘Henriëtte’ hadden ingescheept voor Java,
slachtoffers van een schipbreuk geworden waren. Hasskarls verhouding tot de
regeering was nog niet zooals het moest; wel had de regeering hem voor zijn
verdiensten benoemd tot Directeur der kina-plantsoenen, met den rang van
assistent-resident, maar toch schijnen er tusschen Hasskarl en Junghuhn, die in
dien tijd ook op Java was, onaangenaamheden te zijn voorgevallen, zoodat H.
midden 1856 Java met verlof verliet. Na Aug. 1857 voor de derde maal gehuwd te
zijn, vroeg en verkreeg hij ontslag uit 's Lands dienst, waarbij hem een pensioen
van ƒ 1000.-werd toegekend. Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Kleef, en wijdde
hier zijn verdere leven aan de wetenschap; o.a. legde hij een uitvoerig herbarium
aan van europeesche planten, welk herbarium door ruil, aankoop en geschenken
(o.a. van Teysmann) later ook een aantal niet-europeesche planten bevatte, en
voortdurend op de hoogte van de nieuwste litteratuur gehouden werd. In 1892 bood
hij zijn herbarium aan onze regeering ten geschenke, waarvoor hem de ‘gouden
medaille, wegens verdienste ten opzichte van 's Rijksverzamelingen van wetenschap
en kunst’ verleend werd.
Het buitenland huldigde Hasskarl door zijn benoeming tot doctor honoris causa
aan de Universiteit Greifswald; verschillende wetenschappelijke genootschappen
telden hem tot hun eereleden.
Hasskarls voornaamste werken zijn: Tweede Catalogus der in 's Lands Plantentuin
te Buitenzorg gekweekte gewassen (Batavia 1844); Retzia sive observationes
botanicae (1856); Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van Java aan
eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berichten der inlanders
samengesteld (Amst. 1865); Horti Malabarici clavis nova in Flora, 1861 en 1862;
Neuer Schlüssel zu Rumpf's Herbarium Amboinense in Abhandl. d. Naturf. Gesellsch.
Halle 1866, en een aantal tijdschriftartikelen in Flora, Oesterr. Botan. Zeitung enz.
Zie over Hasskarl's amerikaansche reis: K a r l M ü l l e r , Die Verpflanzung des
Chinabaumes und seine Cultur in ‘Unsere Zeit’ 1873, 62 vv., 186 vv. en 258 vv.;
W.H. d e V r i e s e , De Kina-
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boom uit Zuid-Amerika overgebragt naar Java ('s Grav. 1855).
Korte biografieën in Teysmannia 1894, 129; Indische Mercuur 1894. m. portr.;
Indische Gids 1894, I, 290; Vragen van den Dag 1911, 928; zie ook E. C a r t h a u s
in Tropenpflanzer, XVI (1912) 387.
Sirks

[Hauw, F. d']
HAUW (F. d'), geb. te Brugge omstr. 1772, trad in 1792 in dienst bij het belgische
korps, dat deel uitmaakte van het fransche revolutieleger; in Februari 1794 diende
hij als 2e luitenant bij het 3e Bataljon fransche ‘Chasseurs et tiralleurs’ in het
Noorderleger en maakte hij de krijgsverrichtingen van dat leger mede in de Republiek
der Vereenigde Nederlanden; in Juli 1795 ging hij over in dienst der Bataafsche
Republiek, later in die van het Koninkrijk Holland. Tijdens de inlijving bij Frankrijk
diende hij in Spanje en bekleedde ten slotte den rang van kolonel-commandant van
het 34e regiment lichte Infanterie; hij trachtte te vergeefs zijn rang te behouden bij
overgang in dienst van den souvereinen Vorst. In April 1814 werd hem als
luitenant-kolonel het commando opgedragen van de blokkade van Grave ter
vervanging van den kolonel graaf van Limburg Stirum, 7 April aanvaarde hij dit
commando; 14 April werd hem de titulaire rang van kolonel verleend. De vesting
ging op 14 Mei 1814 over in nederlandsche handen en werd door zijne troepen
bezet.
Zie: F.H.A. S a b r o n . De blokkade van Grave in 1813-14.
Dyserinck

[Havenbergh, Willem]
HAVENBERGH (Willem), te Alkmaar geb. 1685 (gedoopt 13 Mei) en overl. 15
Januari 1753, zoon van J a n H. en L i j s b e t h J a c o b s . Hij trad 8 Oct. 1702 in
het schildersgild en vernieuwde in 1710 het schilderstuk in den voorgevel van het
waaggebouw, de kaasmarkt verbeeldende, waarvoor hem ƒ 293:6:- betaald werd.
In Januari 1750 vinden wij hem als stads-collecteur op turf en brandhout. Hij huwde
27 Oct. 1717 met G e e r t r u i d H o l e w e r f f , overl. 3 Sept. 1747. Een in Juli 1718
geboren zoontje overleed reeds in Januari van het volgende jaar. 16 Nov. van dat
jaar werd eene dochter N e e l t j e gedoopt, die de teeken- en schilderkunst beoefend
heeft. H. heeft verscheidene leerlingen gehad.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 17; Oud-Holland XXVII
(1909), 119.
Bruinvis

[Havens, Mr. Johannes]
HAVENS (Mr. Johannes), geb. te 's Hertogenbosch, overl. ald. 28 Oct. 1603,
licentiaat in de theol., 1580 pastoor, 1581 kanunnik en 1594 plebaan der St. Janskerk
te 's Hertogenbosch. Hij stichtte bij zijn testament van 13 Oct. 1603 eene studiebeurs
in de theologie aan de hoogeschool te Leuven of aan die te Douay.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. van het bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 240; IV,
271 en 326; v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) II,
185.
Aug. Sassen
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[Haverschmidt, François]
HAVERSCHMIDT (François), geb. te Leeuwarden 14 Febr. 1835, overl. te Schiedam
19 Jan 1894, was een zoon van N i c o l a a s T h e o d o r u s H a v e r s c h m i d t ,
apotheker en wijnkooper te Leeuwarden (overl. 1879) en G e e s k e B e k i u s (overl.
1878). Oorspronkelijk was de familienaam van dit geslacht, dat uit Duitschland
afkomstig is, Haver; de grootvader van François, J o h a n n e s H e r m a n u s
H a v e r , werd bij zijn oom S c h m i d t te Enkhuizen opgevoed en nam
dientengevolge beide namen aan, die door zijn zoon aaneen werden geschreven.
Later schreef men HaverSchmidt of Haverschmidt. François bezocht van 1846-1851
het gymnasium te Leeuwarden, in Aug. 1851 legde hij te Delft net staatsexamen af,
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zijn vertrek naar Leiden werd om zijn jeugdigen leeftijd uitgesteld tot Sept. 1852.
Reeds als knaap was het zijn wensch predikant te worden; van veel invloed was
waarschijnlijk de vereering voor zijn grootvader F r a n ç o i s B e k i u s , predikant te
Dantumawoude (zie II kol. 118).
Als student woonde hij te Leiden op de Hoogewoerd bij een bidder van Ewijk. De
professoren Scholten en Kuenen hadden veel invloed op zijn vorming, vooral de
eerste werd door hem hoog geschat. Nadat hij 5 Juli 1858 Leiden verlaten had,
deed hij 7 Oct. zijn proponentsexamen. In het volgende jaar werd hij te Foudgum
en Raard tot predikant beroepen, 3 Juli 1859 hield hij aldaar zijn intreerede; in 1862
verwisselde hij deze standplaats met den Helder. Hij trad 6 Aug. 1863 in het huwelijk
met J a c o b a J o h a n n a M a r i a O s t i (overl. 14 Jan. 1891), die hem drie
kinderen schonk, waarvan een vroeg overleed. In 1864 werd hij predikant te
Schiedam. Na den dood van Simon Gorter in 1871 werd hem het
hoofdredacteurschap van het Nieuws van den Dag aangeboden, eenigen tijd later
noodigde de hoofdredacteur van het Handelsblad hem uit voor de redactie van de
letterkundige afdeeling van deze courant; beide aanbiedingen wees hij van de hand.
Haverschmidt heeft zijn heele leven gestreden tegen een erfelijke neiging tot
zwaarmoedigheid, die hij soms wist te overwinnen, maar die hem op andere tijden
geheel overmeesterde. In liet laatst van zijn leven ging deze zwaarmoedigheid over
in een zenuwziekte, die ten gevolge had, dat hij zelf een einde aan zijn leven maakte.
Vooral de overgang van Leiden, waar hij het gezellige studentenleven in al zijn
vroolijkheid meemaakte en trouwe vrienden vond (o.a. in van der Kaay, Henny, van
Wessem, Verwijs, Hoek, Levyssohn Norman), naar het stille Foudgum viel hem
zwaar. Toen hij pas eenige maanden in den Helder was, wilde hij in een aanval van
zwaarmoedigheid zijn ontslag nemen, welk voornemen door tusschenkomst van
goede vrienden verijdeld werd. Tegenover deze sombere neigingen stond een
buitengewone mate van levenslust. Meestal was Haverschmidt opgewekt, soms
uitgelaten vroolijk.
Deze tegenstrijdige neigingen komen het sterkst uit in de gedichten, die hij in zijn
studententijd vervaardigde en aanvankelijk alleen in beperkten kring voorlas. Op
aandringen van zijn vriend van der Kaay liet hij een viertal in den Studentenalmanak
van 1856 plaatsen. Hij schreef ze aan een gefingeerd dichter toe, dien hij P i e t
P a a l t j e n s noemde en van wien hij ook een levensbeschrijving gaf. Deze naam
was door iemand bedacht, dien hij met zijn vroolijke vrienden op een uitstapje naar
Haarlem had ontmoet en die zich op Haverschmidt's vraag naar zijn naam zoo had
genoemd. Ook in den Almanak van 1857 en van 1859 verschenen eenige gedichten
van Piet Paaltjens, in 1862 nam v a n V l o t e n enkele op zijn Nederlandsch Dicht
en Ondicht. In 1867 werden ze onder den titel Snikken en Grimlachjes te Schiedam
uitgegeven, in 1908 verscheen de 9de druk. In den 4den druk (1878) werden
latijnsche vertalingen van enkele gedichten opgenomen, onder het pseudoniem
A d r i a n u s A r e n a I c t u s vervaardigd door A. v a n W e s s e m (academievriend
van Haverschmidt), in latere drukken werd dit aantal vermeerderd. F.L.A. d e
J a g h e r vertaalde het bundeltje onder den titel Sanglots et Sourires in het Fransch,
W i l h e l m B u s c h gaf van enkele een duitsche vertaling. Vooral in
studentenkringen vonden de gedichten grooten bijval; enkelen zagen de waarde er
van niet in en stonden vreemd tegenover den weemoedig-satirieken inhoud. Zoo
b.v.
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een ongenoemd criticus in Los en Vast (1868), zoo J.E. S a c h s e in Nederland
(1890). De eerste ontving van v a n V l o t e n (Levensbode III, 1868), de laatste van
v a n G o r k u m (Los en Vast, 1890) een afdoend antwoord. Een waardeerend
artikel schreef C o r n e l i s V e t h in Europa 1909.
Een tweede werk van Haverschmidt: Familie en Kennissen (Schiedam 1876),
bevat een aantal losse schetsen, die hij op verschillende plaatsen had voorgedragen.
De meeste daarvan waren reeds vroeger in De liefde sticht en in andere tijdschriften
verschenen. In latere drukken werden deze schetsen met enkele nieuwe
vermeerderd, sommige daarvan waren vroeger in G o e v e r n e u r 's Oude Huisvriend
geplaatst. Niet opgenomen werd Louw de Lieger (1882). Acht van deze novellen
zijn in het Zweedsch vertaald, Mijn broertje buitendien in het Fransch (1886) en in
het Duitsch (1891). Een mooie karakteristiek, waarin ook de nadruk gelegd wordt
op de verwantschap van Snikken en Grimlachjes met Familie en Kennissen geeft
v a n H a m e l in Los en vast, 1876. Ofschoon deze schetsen vooral op de voordracht
berekend zijn, geven zij ook bij het lezen groot genot.
Na Haverschmidt's dood werden uit zijn nalatenschap een tiental leerredenen
uitgegeven onder den titel Uit geest en gemoed (Schiedam 1894). Vooral ook uit
dezen bundel blijkt zijn warm hart, zijn fijn gevoel, zijn veelzijdige belangstelling.
Ook zijn humor verloochent zich hier niet. Als predikant was hij zeer bemind;
gemakkelijk was zijn taak te midden van orthodoxe ambtgenooten niet. Verder zijn
van hem nog een aantal voordrachten bewaard, die niet zijn uitgegeven, terwijl hij
nog eenige artikelen in verschillende tijdschriften schreef. Hij teekende uitmuntend;
eenige teekeningen zijn opgenomen in den Leidschen Studentenalmanak van 1857
en in het werk van D y s e r i n c k .
Bekend was Haverschmidt door zijn voordrachten. Als gymnasiast hield hij
redevoeringen in het gezelschap Minerva nos jungit, te Leiden in de
studentenvereenigingen en in het genootschap Frisia, dat, opgericht in 1833, in
1852 door hem nieuw leven kreeg, te Schiedam in de vereeniging Paulus, in 1865
door hem gesticht. Ook vervulde hij dikwijls spreekbeurten op andere plaatsen. Over
zijn buitengewone kunst van voordragen schrijft d e V r i e s in Eigen Haard (1894).
Zijn portret is gelithographeerd door W.C. Chimaer van Oudendorp.
Zie: t e n B r i n k , Geschiedenis der Noord-Ned. Letterk. III, 129; D y s e r i n c k ,
François Haverschmidt (Schiedam 1908); verder: Ter Gedachtenis aan François
Haverschmidt (Schiedam 1894); t e n B r i n k in het feestnummer van Vox
Studiosorum 1889; P e t i t , Repert. I, 1299; II, 870; d e V l e t t e r in De Nieuwe
Taalgids III (1908-1909); B u s k e n H u e t , Litt. Fant. en Krit. XXIII (in het art. over
Joseph Victor von Scheffel).
Scholte

[Havicius, Gerardus]
HAVICIUS (Gerardus), geb. te Assendelft omstr. 1620, als stud. phil. te Leiden
ingeschreven 20 Oct. 1637, werd Oct. 1646 predikant te Leiden, waar hij 25 Febr.
1651 nogmaals hon. ergo als student is ingeschreven. In 1663 trok hij vandaar als
predikant naar Amsterdam, waar hij in Juli 1666 als voorzitter van den kerkeraad
het onderzoek leidde tegen den spinozist Adr. Koerbagh (M e i n s m a , Spinoza en
zijn kring ('s Grav. 1896) 288); in 1698 emeritus geworden, overleed hij in 1699.
Verwant aan hem was wellicht J o h a n n e s H a v i t i u s , die te Rotterdam woonde
toen hij als opvolger van Abr. Hellenius in Mei 1671 conrector werd te Brielle, in
1682
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conrector te Gorinchem en vóór Mrt. 1691 overleed (Navorscher XLVIII (1898)
467-68). Een zoon van Gerardus was C o r n e l i s H., geb. te Amsterdam in 1677,
als proponent beroepen te Zuid-Zijpe in 1699, Naarden 1705 en Rotterdam in 1713,
waar hij 26 Jan. 1749 emeritus werd en 1 Mei 1750 overleed (H a r d e r w i j k , Naaml.
Rotterd. pred. (ald. 1850) 68-69).
Zijn portret is gegraveerd door D. Danckerts en door J. Gole.
de Waard

[Hayman, Johannes]
HAYMAN (Johannes), geb. te Zierikzee omstr. 1620, gest. te Middelburg 13 Oct.
1666, zoon van Petrus H. (kol. 556) en Aletta Jans Ockerse, bezocht de latijnsche
school te Vlissingen, sinds 1636 onder het rectoraat van Abr. Beeckman en ging in
de medicijnen studeeren te Utrecht. Hier werd hij door zijn leermeester Regius
uitgekozen om o.a. tegen den leuvenschen hoogleeraar Plemp de leer van den
bloedsomloop te verdedigen in eene Disp. medico-physiologica pro sanguinis
circulatione, gedrukt met opdracht aan H.'s oom J a c o b C l a e s s e n H. (ondertr.
te Middelburg 13 Aug. 1616 met M a r i a d e W i e g h e ), bewindhebber der O.-I.
Compagnie te Middelburg, den middelburgschen geneesheer H e r m a n C l i n g b i j l ,
zijn maecenas, en zijn leermeester Beeckman, met lofvers van Cornelis Bruynvisch.
Bij brief van 24 Mei 1640 gaf Descartes zelf aan Regius preciese correcties voor
het stuk aan, dat onder zijn invloed geen onderzoek, maar bespiegeling ten grondslag
heeft en in zijn tegenwoordigheid 10 Juni 1640 te Utrecht is verdedigd. Nogmaals
ingeschreven als stud. med. te Leiden 10 Mei 1641, wellicht in het buitenland
gepromoveerd en elders gewoond hebbende (een J o h a n n e s D a y m a n ,
gepromoveerd te Angers 3 Sept. 1642 oefende kort na 1641 de praktijk uit te
Amsterdam, zie Algem. Nederl. Familieblad I (1883-84) reg.)) vestigde hij zich te
Middelburg, de voering van den heftigen pennestrijd, waarin Regius tot 1644 ten
gevolge van de utrechtsche disputatie gewikkeld werd met den geneesheer te Hull,
Jac. Primrose-een herdruk van de verschillende geschriften, ook de disputatie, werd
gegeven in de Recentiorum disceptationes de motu cordis, sanguinis et chyli in
animalibus (Lugd. Bat. 1647) - alleen aan dezen overlatende. Ondertrouwd te
Middelburg 1 Juli 1645 met M a r i a v a n d e r M e r c t van Amsterdam, was hij
daar sinds 1646 diaken, 1648 dokter van het gasthuis, 1649 stadsdokter, in welke
kwaliteit hij met zijn collega Pieter Burs in 1654 een onderzoek instelde naar de
heerschende syphilisepidemie en sinds 1651 dokter van het oudemannenhuis; ook
was hij ‘'s lands med. doct.’ Hij ondertrouwde opnieuw te Middelburg 3 Juli 1660
met J a c o b a v a n G r i j p s k e r k e , dochter van den middelburgschen schepen
en raad J a c o b J a n s e n v a n G r . en S a r a B u y d e n s . Uit zijn eerste huwelijk
sproten Dr. J o h a n H. geb. in 1646, ingeschreven te Leiden als stud. phil. 30 Sept.
1666; Mr. P e t r u s H., geb. in 1648, ingeschreven te Utrecht als stud. jur. in 1668
en 1669; N i c o l a a s H., geb. in 1650, ingeschreven te Leiden als stud. phil. 13
Sept. 1673; uit het tweede A l e t t a H., gehuwd met P i e t e r S m y t e g e l d en
J a c o b u s H., geb. te Middelburg 5 Febr. 1663, ingeschreven te Leiden als stud.
theol. 12 Sept. 1681, sinds 1686 predikant te Baarland, 1703 te Brouwershaven en
15 Jan. 1709 beroepen te Goes (bev. 9 Juni), waar zijn moeder overleed 30 Sept.
1717 en hij zelf 6 Oct. 1718.
Zie: N a g t g l a s , de Kerkeraad der herv. gem. te Middelburg (ald. 1860) 153, 55,
56, 58; Navorscher
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XV (1865) 235; I s r a e l s e n D a n i e l s , de Verdiensten der holl. geleerden enz.
(Utr. 1883) 58-63; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1893) 348; Oeuvres
de D e s c a r t e s III (Paris 1899) 60-61, 65-69, 71, 75 en F o k k e r e n d e M a n ,
Levensber. Zeeuwsche medici (Midd. 1906) met drukfout in het sterfjaar.
de Waard

[Hayman, Nicolaas]
HAYMAN (Nicolaas), geb. te Zierikzee omstr. 1630, werd in 1649 (evenals een
mede van Zierikzee geboortige P e t r u s H.) ingeschreven als student te Utrecht
en nogmaals 19 Febr. 1653 als stud. theol. te Leiden, waarna hij als proponent
onder de classis van Walcheren 29 Sept. 1658 is bevestigd als predikant te
Haamstede, waar hij, na nog in 1672 voogd te zijn geworden over de kinderen van
Johan H. (kol. 555) 17 Jan. 1681 overleed. Uit het huwelijk van vermoedelijk een
broeder van genoemden Johannes H. en R u t e r i a P o p p e , sproot P e t r u s H.,
geb. te Zierikzee omstr. 1666, ingeschreven te Leiden als stud. theol. 20 Sept. 1689,
beroepen als predikant te Elkerzee in 1693, door koop sinds 1705 heer van
Zonnemaire en zich na ontslag als predikant in 1711 vestigende te Goes, waar hij
hertrouwde met I s a b e l l a E v e r s d i j k , dochter van den burgemeester Mattheus
(3) (kol. 370), M a r i a W e y t s , weduwe van den sluischen schepen Cornelis
Eversdijk (zie kol. 368) reeds Sept. 1691 gehuwd zijnde met C o r n e l i s H., schepen
van het vrije van Sluis, terwijl als schepen en raad te Zierikzee 1708-1730 voorkomt
Mr. N i c o l a a s H. Kinderen uit het eerste huwelijk waren wellicht een P e t r u s H.
de Sonnemaer, ingeschreven te Utrecht in 1713; uit het tweede sproten o.a.
I s a b e l l a R u t e r i a , in 1735 gehuwd met M a u r i t s A d r i a a n d e S a v o r n i n ,
raad en burgemeester van Tholen en A l e t t a J o h a n n a , geb. te Goes 30 Sept.
1722, getr. 2 Sept. 1742 met Mr. W i l l e m C o r n e l i s O c k e r s e , burgemeester
van Zierikzee (Zelandia illustrata 4e verv. (Middelburg 1905) 54).
de Waard

[Hayman, Petrus]
HAYMAN (Petrus), geb. in Zeeland omstr. 1592 en wiens moeder Z u y d k e r k e
heette, werd 16 Sept. 1611 te Leiden ingeschreven als stud. med. en promoveerde
aldaar 11 Mrt. 1614. Een broeder van hem was wellicht C o r n e l i s H., geb. te
Zierikzee omstr. 1593, ingeschreven te Leiden als stud. theol. 26 Sept. 1613, als
predikant te Noordgouwe en Kerkwerve bevestigd 28 Febr. 1621, te Nieuwerkerk
op Duiveland in 1625 en te Zierikzee in 1629, waar hij overleed in Maart 1635 en
bij zijne vrouw G i l l e s k e n C o c x een zoon M a t t h e u s H. naliet, geb. te Zierikzee
in 1631, ingeschreven te Utrecht in 1646 en 1648. A g n i t t a H., geb. te Middelburg
en dochter van C o r y n a H o u t m a n s ondertrouwde te Middelburg 12 Mei 1608
met den pensionaris Johan Boreel, terwijl J o h a n n e s H., zoon van J a c q u e s
H. en P i e t e r n e l l e k e n D o r h o u t , te Middelburg 14 Nov. 1620 ondertrouwde
met L y s b e t h C o n s t a n t s van Veere, raad van Middelburg was in 1632-35,
schepen in 1636 en burgemeester in 1637, begraven wordende 19 Febr. 1638.
Petrus was intusschen sinds 15 Jan. 1624 te Zierikzee met Cromstrien, de Vagher
en Dagh een der stadsdokters. Hij was gehuwd met A l e t t a J a n O c k e r s e , uit
wie een zoon Johannes voorafgaat (kol. 555, en die hertrouwde met I s a a c
S t a m p e r i u s , geb. in 1614 ingeschreven te Leiden als stud. med. 1 Mei 1634,
med. dr. te Zierikzee, aldaar overleden; zijn vrouw stierf 2 Sept. 1667.
de Waard
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[Heck, Claes Dircksz. van der]
HECK (Claes Dircksz. v a n d e r ), werd in 1635 lid van het schildersgild te Alkmaar
en overleed aldaar in het laatst van Januari 1649. Oude schilderijen, de abdij en
het slot van Egmond voorstellende, heeft hij meermalen gecopiëerd, desgelijks een
gezicht op Egmond aan Zee, waarschijnlijk naar de prent van C. Visscher, 1615-20;
voor zoover deze stukken gedateerd, zijn zij uit het tijdperk 1638-48. Zijn zoon
D i r c k , overleden in het begin van Febr. 1648, was de eerste gildeknecht van het
alkmaarsche bakkersgilde en bleef in het huis daarvan door een in 1647 vervaardigd
portret vertegenwoordigd.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 18.
Bruinvis

[Heck, Claes Jacobsz. van der]
HECK (Claes Jacobsz. v a n d e r ), geb. te Alkmaar, overleden aldaar in Dec. 1652,
zoon van J a c o b D i r c k s z . v.d.H., wiens vader ten vrouw had N e e l t j e
J a c o b s d . v a n V e e n , zuster van M a r t e n H e e m s k e r k ; van daar dat deze
Jacob Dircksz. voor 5/9 erfgenaam werd van den grooten schilder. V a n M a n d e r
noemde Claes in 1604 een leerling van Jan Nagel en een goed schilder, bijzonder
in landschap. Hij bleek vervolgens niet minder bekwaam historieschilder te zijn. In
1613 werd in de nieuwe kamer van Alkmaars Ouden Doelen van hem een landschap
geplaatst, waarin hij den adel der schutterij afgebeeld had, en in 1616, 18 en 20
vervaardigde hij voor de schepenkamer 3 fraaie, nu in het Stedelijk Museum
aanwezige, voorstellingen van vermaarde rechtsplegingen. H o u b r a k e n vermeldt
in zijn Schouburgh ook eenige andere stukken van zijne hand: een boerenkermis,
een tafereel van het menschelijk leven naar Cebes en eene prediking van Johannes
den Dooper. Hij was in 1631 een der oprichters van het schildersgild. Bij zijne vrouw
C e l i t j e A a r t s d . v a n W e d e , begr. 30 Maart 1654, had hij verscheidene
kinderen, waarvan J a c o b in 1640 met achterlating van vrouw en kind overleed.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem (Harl. et la Haye 1870), 171;
H o u b r a k e n , Groote Schouburgh II (Amst. 1719) 7; B r u i n v i s , Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar, 18.
Bruinvis

[Heck, Marten Heemskerk van der]
HECK (Marten H e e m s k e r k v a n d e r ), zoon van den vorige, genoemd naar
den broeder zijner grootmoeder. Hij trad 8 Sept. 1653 in het alkmaarsche
schildersgild en werd regent daarvan in 1654. Hij schilderde alleen landschappen,
doch niet zoo goed als zijn vader, inzonderheid oude hollandsche kasteelen in den
trant van Rochman, ook op verscheidene wijzen de bouwvallen van het slot en de
abdij van Egmond. Met zijn vader verrichtte hij het in 1647 volbrachte vergulden
aan het nieuwe orgel in de Groote kerk. Zijn sterftijd is niet bekend; hij had een kind
in 1643, zijn vrouw in 1646 verloren.
Zie: H o u b r a k e n , Groote Schouburgh, II 8; B r u i n v i s , Beeldende kunstenaars
te Alkmaar, 18.
Bruinvis

[Heecq, Gijsbert]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

HEECQ (Gijsbert), scheepschirurg in dienst der Oost-Indische Compagnie, deed
drie reizen naar Oost-Indië. Eerste reis per ‘Rommerswall’ (1636), tweede reis per
‘Henriette Louise’ (1641-1645), derde reis per ‘Vereenigde Provintien’ (1654-1656
en later). Het opgewekt geschreven en zéér belangrijk journaal van een gedeelte
der derde reis (16 Nov. 54-29 Juli 56) berust in het Algemeen Rijks-Archief (Kol.
Aanw. 1903, No. XV). Het bevat de oudste beschrijving door een ooggetuige van
het jonge établissement aan de Kaap de Goede Hoop, dan merkwaardige
bijzonderheden omtrent Siam, Japan, Oud-Batavia en heeft ook waarde omdat het
de bewegingen der schepen ter reede van
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Batavia, vermeld in twee tijdvakken waarvan het Daghregister ontbreekt. De
ambtelijke wereld van Indië passeert de revue; ook wordt een tot dusverre onbekende
bijzonderheid omtrent Abel Tasman verhaald.
Het is grootendeels door ondergeteekende afgedrukt in Marineblad, jaargang
1910-1911.
L'Honoré Naber

[Heemskerk, Reinier van (1)]
HEEMSKERK (Reinier van) (1), geb. te Dantzig 27 Apr. 1713, gest. 14 Mei 1784,
vermoedelijk te Leiden, werd 24 Aug. 1733 te Leiden ingeschreven als stud. jur.,
volgde er o.a. de lessen van Pieter Bouman en huwde 5 Aug. 1739 te Schellingwoude
met S a r a S c h m i d t (geb. 14 Sept. 1710). Hij was ‘laatst paedagoog geweest bij
een jong heer te Amsterdam’, toen hij Dec. 1739 beroepen werd als rector der
latijnsche school te Zierikzee, waar hij die functie begin 1740 aanvaardde en 7 Sept.
1742 met zijn zoon Reinier (2) gratis poorter werd. Toen hij in 1744 vermoedelijk te
Dordrecht zou worden beroepen, verbond men hem aan Zierikzee o.a. door hem
den titel van lector hum. litt. te verleenen. Hij wordt geprezen om een latijnsche
redevoering. die hij 1 Sept. 1749 op den verjaardag van Willem IV hield. Apr. 1767
werd H. beroepen als rector te Leiden, welk aanbod hij meende niet te mogen
afslaan; 27 Aug. 1767 verkreeg hij te Zierikzee zijne ‘demissie cum elogio’. Uit zijn
huwelijk sproten te Zierikzee jong gestorven kinderen behalve Reinier van H. en
een dochter A n n a M a r i a S a r a (ged. ald. 2 Mrt. 1755). Zijne vrouw overleed
14 Apr. 1783.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. Kerkhemel, (Vliss. 1758), 354.; P.D. d e V o s , De
latijnsche school te Zierikzee (Maandbl. De Nederl. Leeuw 1899), 16-17.
de Waard

[Heemskerk, Reinier van (2)]
HEEMSKERK (Reinier v a n ) (2), geb. te Zierikzee 16 Apr. 1740, gest. te Amsterdam
in 1808, zoon van den voorg. en Sara Schmidt, schreef reeds als knaap latijnsche
gedichten, werd 20 Sept. 1768 te Leiden ingeschreven als stud. jur., vestigde zich
als advocaat te Amsterdam, werd daar opperboekhouder der wisselbank en overl.
ongehuwd. Hij heeft zich naam gemaakt op het gebied der genealogie en heraldiek.
de Waard

[Heemstra, Mr. Schelte baron van]
HEEMSTRA (Mr. Schelte baron v a n ), bekwaam staatsman, 14 Nov. 1807 te
Groningen geb. (10 Jan. 1808 in de St. Martinikerk ged.) en 20 Dec. 1864 te St.
Maartensdijk (Utr.) overl., zoon van den volg. en Johanna Balthasarina van Idsinga.
Hij studeerde aan de hoogescholen van Franeker en Groningen in de rechten en
promoveerde 26 Juni 1830 aan laatstgenoemde universiteit op een Spec. exhibens
nonnulla de alimentis praestandis. Nog in hetzelfde jaar tot grietman van Doniawerstal
benoemd, nam hij het volgend jaar deel aan den Tiendaagschen veldtocht en werd
in 1838 tot lid v.d. Prov. Staten v. Friesland gekozen, hoewel hij niet tot de
ridderschap behoorde. In 1840 verwisselde hij de betrekking van grietman van
Doniawerstal met die van grietman van Oost-Dongeradeel en vier jaar later werd
hij door de Staten van Friesland tot afgevaardigde naar de Tweede Kamer der
Stat.-Gen. gekozen. Hij diende hier in Dec. 1844 met T h o r b e c k e , L u z a c , d e
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K e m p e n a e r , S t o r m , W i c h e r s , A n e m a e t , v a n R e c h t e r e n en v a n
D a m v a n I s s e l t een uitgewerkt voorstel in tot grondswetsherziening, inhoudende
rechtstreeksche verkiezingen, ministerieele verantwoordelijkheid en andere
denkbeelden van de toen opgekomen liberale partij. Schoon met ijver verdedigd,
werd dit voorstel der N e g e n m a n n e n 30 Mei 1845 met 34 tegen 21 stemmen
verworpen, in overeenstemming met 's konings wensch.
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Door de Staten van Friesland herkozen, bleef v. Heemstra lid der Tweede Kamer
tot 30 Juni 1848, toen hij tijdelijk tot minister van Eeredienst benoemd werd, welk
ambt hem weldra definitief werd opgedragen (ministerie d e K e m p e n a e r D o n k e r C u r t i u s , 21 Nov. 48 - 1 Nov. 49). Kort na zijn aftreden als minister zag
hij zich, nog in den loop van Nov. 49, tot lid der Tweede kamer Stat.-Gen. gekozen
door 't hoofdkiesdistrict Leeuwarden, dat hij vertegenwoordigde tot 1850, toen hij
tot Commissaris des konings in de prov. Utrecht benoemd werd. Een benoeming,
hem twee jaar later gedaan tot gouverneur-generaal van de kolonie Suriname, wees
hij van de hand. In 1858 vertrok v.H. als Commissaris des konings naar Zeeland,
waar hij zich om zijn minzaamheid en kunde opnieuw aller achting verwierf. 2 Mrt.
1860 werd hij tot minister van Binnenlandsche Zaken benoemd, in welke
hoedanigheid hij zich vooral verdienstelijk maakte door zijn wetsontwerp tot den
aanleg van staatsspoorwegen, dat in beide Kamers met groote meerderheid van
stemmen werd aangenomen. Het volgend jaar echter werd zijn begrooting met 37
tegen 33 stemmen verworpen, wat ten gevolge had, dat het geheele ministerie in
Jan. 1862 aftrad. Den 31en dier maand werd v.H. tot minister van staat benoemd.
Hij vestigde zich metterwoon op ‘Beukenrijk’, bij St. Maartensdijk in Utr., waar hij
zich Sept. 1862 nog eens tot lid der Tweede Kamer gekozen zag voor 't distr.
Middelburg; hij bleef het tot zijn dood.
o

Van Heemstra was twee keer gehuwd: 1 . in 1833 met H e n r i e t t e
o

H i l d e g o n d a d e W a a l , die hem zes kinderen schonk, 2 . met M a r i a n n a
A.J. S t o r y v a n B l o k l a n d , in 1858.
Zijn portret vindt men in Zelandia Illustrata, vervolg 1885, 9.
Zie: Levensber. Letterk. 1865, 180.
Zuidema

[Heemstra, Willem Hendrik baron van]
HEEMSTRA (Willem Hendrik baron v a n ), geb. 18 Oct. 1779, overl. te Leeuwarden
30 Dec. 1826, zoon van S c h e l t e v a n H e e m s t r a en W i s k j e C o r n e l i s d .
v a n S c h e l t i n g a ; gehuwd met J o h a n n a B a l h a s a r i n a v a n I d s i n g a .
Hij diende in 1799 vrijwillig bij de Engelschen gedurende den veldtocht in
Noord-Holland; vervolgens nam hij dienst bij de hollandsche brigade op Wight; na
ontbinding van dit korps keerde hij naar Friesland terug, waar hij in 1809 commissaris
der verponding werd te Kollum; in 1813 volgde zijne benoeming tot maire van
Oudwoude. In Dec. 1813 verzocht hij den Souvereinen Vorst om een korps
vrijwilligers op te richten, ten einde te dienen tegen Coevorden en Delfzijl; dit verzoek
werd ingewilligd en zijne poging met goede gevolgen bekroond. Zijn korps nam een
aanzienlijk deel in de insluiting van Coevorden; 8 Febr. 1814 kreeg hij order van
den generaal van Limburg Stirum om met zijn korps naar Delfzijl te marcheeren,
waar zijne hulp meer dringend noodig was. In 1818 verliet hij den militairen dienst
als luitenant-kolonel, waarop hij benoemd werd tot lid van de Prov. Staten van
Friesland en grietman van Kollummerland en Nieuwkruisland. In 1822 werd hij lid
van de 2e Kamer der Stat.-Generaal; hij was lid van de ridderschap van Friesland;
zijn graf is te Oenkerk.
Zie: F.H.A. S a b r o n , De blokkade van Delfzijl in 1813-14; In en om Coevorden
in 1813-14; K o o l e m a n s B e i j n e n , Historisch gedenkboek der herstelling van
Neerlands onafhankelijkheid in 1813, I, 474 met portret; Stamboek van den Frieschen
adel I, 170; II 109; R i e t s t a p , Wapenboek van den Nederlandschen adel I, 171.
Dyserinck
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[Heereman, Frederik Jacob]
HEEREMAN (Frederik Jacob), baron van Hagestein en Zuydwijck, geb. te Utrecht
8 Sept. 1663 uit D i r k H e e r e m a n v a n Z u y d w i j c k en A n n a R a m p t o t
R o l l a n d . In Oct. 1697 huwde hij A g a t h a M a r i a v a n d e r G o e s van Delft,
die reeds in 1700 overleed. Daarna hertrouwde hij in 1702 jonkvrouw E l i s a b e t h a
C a t h a r i n a v a n S c h e r p e n z e e l . In 1705 kocht hij de ridderhofstad Oudegein
met de daarbij behoorende hooge heerlijkheid, gelegen bij Jutfaas, waar hij zich
ook vestigde. Hij is de stamvader van den Rijnlandsch-Westfaalschen adeltak:
F r e i h e r r e n M a x . en C l e m e n s v o n H e e r e m a n . Drie verschillende
afbeeldingen van hem bevinden zich op het kasteel Surenburg bij Rheine.
Van zijn hand verscheen: Guldene Annotatien (Amst. 1715).
Zie: B.J.M. d e B o n t , De familie Heereman in De Katholiek CXVI, 43-60; A.E.
R i e n t j e s , Het Kerspel Jutfaas, 70.
van der Heijden

[Heeren, Catharina]
HEEREN (Catharina), wonende te 's Hertogenbosch, dochter van D i r k en van
A d r i a n a v a n L i t h , stichtte bij testament van 2 Apr. 1615 eenige renten voor
jongelieden, studeerende in hare woonplaats of aan eene katholieke universiteit.
Zie: v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 443.
Aug. Sassen

[Heeren, Jacobus Antonius]
HEEREN (Jacobus Antonius), geb. 15 Jan. 1775 te 's Hertogenbosch, overl. aldaar
22 Oct. 1859, zoon van G o d e f r i d u s en van J o h a n n a M a r i a v a n G o g h ,
begon zijne studiën op de lagere scholen te Uden en voltrok ze aan de lat. school
te Turnhout. Vervolgens begaf hij zich met eenige stadgenooten naar de Universiteit
te Leuven, waar hij de studie der wijsbegeerte afmaakte en die der godgeleerdheid
begon. Door de vernietiging der universiteit gedwongen, keerde hij Nov. 1797 naar
zijn geboorteplaats terug, bracht eenigen tijd bij de Kruisheeren te Uden door, tot
hij 29 Jan. 1798 aan het pas opgericht seminarie te 's Hertogenbosch onder leiding
van Moser en van Gils zijn godgeleerde studiën voltooide. 16 Maart 1799 te Emmerik
priester gewijd, werd hij terstond benoemd tot assistent te Orthen en nog in hetzelfde
jaar tot kapelaan te 's Hertogenb.; eerst in de bidplaats achter den Boerenmouw,
waar hij 19 Juli zijn eerste Mis las. Later werd door zijn zorg en leiding op deze
plaats de kath. Societeit Concordia opgericht. In 1803 werd hem de kapelanie van
St. Jacob opgedragen. Gedurende de ballingschap van pastoor Molemakers onder
Napoleon, berustte de zielzorg voor de St. Jacobsparochie geheel op hem en als
molenaar verkleed, ging hij door de straten, om in verschillende huizen de
godsdienstoefeningen te houden en de geloovigen te bezoeken. Hij leerde
zoodoende veel ellende kennen, die hij door rijke aalmoezen trachtte te lenigen.
Vele kinderen, die tot het R.-K. Weeshuis niet gerechtigd waren, besteedde hij met
behulp van eenige dochters van goeden huize en het R.-K. Armbestuur, bij personen
buiten de stad. Ook werd hij door het R.-K. armbestuur aangezocht de oude vrouwen
door die dochters te laten verzorgen. Hiertoe kon hij eerst overgaan, toen vijf van
die vrouwen besloten, hun ouderlijk huis te verlaten. 7 Juli 1820 werd met behulp
van Heeren het zedelijk lichaam, genaamd ‘Vereeniging van vrouwen tot het geven
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van Onderwijs’ opgericht, dat zich vestigde in de Choorstraat. Kort daarop, 2 Febr.
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werd H. pastoor te Oirschot, doch deed 17 Juli 1830 van deze pastorie afstand, om
als directeur wederom het bestuur van zijn stichting te 's Hertogenbosch op zich te
nemen. 5 Aug. 1843 legde hij een groot deel van zijn vermogen ten koste tot aankoop
van eenige panden van Catharina van Grinsven, welke panden hij geheel liet
verbouwen en waar hij een schoone kapel stichtte, die in 1911 door de tegenwoordige
vervangen is. Zijne stichting werd 27 Sept. 1850 door Pius IX goedgekeurd als
‘Congregatie van Zusters van Liefde, Dochters van de H. Ouders Maria en Joseph’,
welke thans heet: ‘In Omnibus Charitas’. Onder leiding van H. werden afdeelingen
opgericht te Doesburg, te Herlaer in het Instituut voor doofstommen en in de R.-K.
weeshuizen te den Bosch en Bokstel. Als blijk van hun hooge waardeering voor zijn
groote verdiensten, werd H. door zijn geestelijke overheid Febr. 1837 tot provisor
van het seminarie en 2 Oct. 1840 tot lid van de commissie voor het Instituut voor
doofstommen te St. Michielsgestel aangesteld, welke inrichting door hem ook zeer
met geldelijke offers werd gesteund.
Heeren had een buitengewoon talent van spreken. Hij leefde uiterst eenvoudig,
maar toch werd hij in zijne woning meermalen bezocht door verschillende
gemijterden, waaronder ook uit het buitenland. Tot zijn laatste levensdagen bleef
hij in het volle bezit zijner geestvermogens.
Een zeer schoon geschilderd, levensgroot portret (P.E. D[ielman?] pinx. 1850)
van Heeren hangt in een der spreekkamers van zijn stichting in de Choorstraat te
's Hertogenbosch.
Zie: De Noord-Brabanter, 29 October 1859; S c h u t j e s . Gesch. v.h. Bisd. 's
Hertogenbosch IV, 540-543: S a s s e v a n Y s s e l t , Huizen en Gebouwen van 's
Hertogenbosch II, 574.
Heeren

[Hellendoorn, Jacobus]
HELLENDOORN (Jacobus), letterkundige, geb. 16 Mrt. 1834 te Hilversum en overl.
31 Oct. 1905 te Amsterdam. Hij was de zoon van een predikant en werd zelf
aanvankelijk ook voor dat ambt opgeleid, bezocht de latijnsche school van Gorkum
en werd in 1852 aan de utrechtsche hoogeschool als theol. student ingeschreven.
In 1857 legde hij met goed gevolg zijn candidaats-examen af, doch zei toen de
studie vaarwel. Hij werd steenbakker, te Waardenburg in de Betuwe, om kort daarna
zelf een steenbakkerij op te richten, eerst te Driel, daarna te Doodewaard. Zijn
woonplaats vestigde hij toen te Indoornik, gem. Heteren, waar hij ruim 24 jaar lid
van den raad der gemeente was en tevens secretaris der Vereeniging van
steenfabrikanten in Nederland. Maar in 1890, op 56-jarigen leeftijd, zag hij zich
genoodzaakt zijn zaak te liquideeren en naar wat anders om te zien. Gelukkig had
hij uit zijn academiejaren trouwe vrienden behouden en een onuitgebluschte liefde
voor letteren en geschiedenis. Na zich met verschillende studiën te hebben ingelaten,
o.a. met het bijeenverzamelen van de zeer verspreide bouwstoffen voor het bekende
werk van Mr. W.J. v a n W e l d e r e n baron R e n g e r s : Schets eener parlementaire
geschiedenis van Nederland, zag hij zich door tusschenkomst van Jhr. Mr. J.W.M.
Schorer, destijds commissaris des konings in N.-Holland en curator der
amsterdamsche universiteit, benoemd tot conservator voor de handschriften aan
de bibliotheek van laatstgenoemde hoogeschool, een betrekking die hij tot zijn dood
met eer heeft vervuld. In 1905, op zijn 71ste jaar, werd de met nauwgezetheid en
volharding werkende man tot lid der leidsche Maatsch. v. Letterkunde benoemd.
Weinige maanden later overleed hij.
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Hellendoorn was een lange reeks jaren gehuwd (sedert 1860) met H e n d r i c a
I s a b e l l a v a n D o e s b u r g h , uit welk huwelijk geen kinderen geboren werden.
Zie: C.P. B u r g e r J r . in Levensber. Letterk. 1905, 52, en in Tijdschr. Boek- en
Bibliotheekwezen IV (1906) 129, met portret.
Zuidema

[Hellinck, Theodorus]
HELLINCK (Theodorus), geb. te Nijmegen 9 Nov. van een onbekend jaar, overl.
13 Nov. 1634 in de abdij Wettingen O. Cist. in Zwitserland. Waarschijnlijk was hij
met zijne ouders tijdens de godsdienstvervolgingen der 16e eeuw uit zijn vaderstad
geweken. Hij werd monnik in de cistercienserabdij Salem of Salmansweiler bij
Constanz, een der grootste abdijen der orde. Toen door het restitutionsedikt het in
beslag genomen klooster Königsbronn in Wurtemberg aan de orde van Citeaux
werd teruggegeven, stelde de vaderabt van Salem pater Hellinck tot administrator
aan, 26 Sept. 1630. Dit was een zware post en niet zonder gevaren. Hij moest de
eigendommen, in bezit van vreemden gekomen, opsporen en steeds het recht en
bezit der abdij handhaven en verzekeren. Men kan hieruit besluiten, dat hij een
moedig en krachtdadig man moet geweest zijn. In 1632 werd hij abt van Königsbronn,
doch reeds 7 Apr. 1632 werd hij door de Wurtembergers gevangen genomen. Lang
bleef hij niet in gevangenschap; hij werd uit het land gebannen en keerde terug naar
Salem. Bij een inval der zegevierende Zweden, den schrik van alle kloosterlingen,
vluchtte hij naar de zwitsersche abdij Wettingen, waar hij bij zijne medebroeders
een gastvrij verblijf vond. Na een bedevaart naar Einsiedeln kwam hij ziek te
Wettingen terug en overleed aldaar. Hij werd in de abdijkerk van Wettingen begraven
nabij het grafmonument van keizer Albrecht I, de stichter van Königsbronn. Het
necroloog van Wettingen zegt uitdrukkelijk, dat hij was ‘Noviomagensis Belga’. Het
necroloog van Salem vermeldt slechts zijn naam, waardigheid en den datum van
zijn dood. Cisterc. Chronik VI, 117 noemt hem verkeerd: Hellinek en afkomstig van
Noyon, Führer durch Wettingen (1894) 82: Hellwick.
Zie: Cist. Chronik XXV, (1913) 26-27; P. L i n d n e r , Monasticon episc. Augustani
antiqui (Bregenz 1913) 107.
Fruytier

[Helmericus, ook Elmericus]
HELMERICUS, ook E l m e r i c u s , abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg, komt
het eerst als zoodanig voor in eene oorkonde van 1 Februari 1219 en was in 1222
reeds vervangen door Marsilius.
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 de Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik, 1852), 76-77; C h r . Q u i x ,
Codex diplomaticus Aquensis (Aken, 1839), I, 1, 49-50.
Goossens

[Helmich, Splinter]
HELMICH (Splinter), geb. waarschijnlijk te Utrecht in 1545, gest. te Franeker 15
Dec. 1589, zoon van A d r i a e n J a n s z . H e l m i c h , raad van Utrecht, en
G i j s b e r t a v a n P a r i j s v a n L a c h m o n d t en dus broeder van de predikanten
Johannes en Wernerus, die volgen. Van 1565 tot 1572 bereisde hij Duitschland,
Frankrijk, Engeland en andere landen. Tijdens de inneming van den Briel was hij
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in Engeland. Kort daarna trad hij in 's lands dienst als hopman en bleef in
verschillende militaire ambten werkzaam tot zijn dood; hij was o.a.
commissaris-generaal der monstering en nam aan tal van veldtochten deel. Van
die veldtochten heeft hij een journaal bijgehouden, dat voor de militaire geschiedenis
waarde heeft, door B o r is gebruikt en door F r u i n
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is uitgegeven in Kronijk van het Hist. Gen. XXXI, 189 vlg. Hij heeft ‘met eere ende
reputatie’ gediend, maar ‘tot ruyne syner middelen.’ Hij stierf ‘door versuym (soo
men gelooft) van medicijns.’ Hij was 26 Jan. 1584 gehuwd met H e r b e r t a , dochter
van H e l m i c u s S p l i j t l o o f , burgemeester van Zwolle, en M a r i a v a n
R e n e s s e ; zij overleefde hem en hertrouwde met G e r l i c h D o y s , burgemeester
van Deventer.
Zie: F r u i n , Verspr. Geschr. VII, 238 vlg.; H a b e t s in Publ. de la Soc. hist. de
Limbourg XV, 237 vlg.
Brugmans

[Helmichius, Johannes]
HELMICHIUS (Johannes), 15 Dec. 1568, in het begin van zijn 32e levensjaar, te
Norwich in Engeland gestorven, en daar in de St. Andrews kerk begraven, was de
zoon van meester A d r i a e n J a n s z , H e l m i c h of H e l l e m y s v a n W e l l e ,
1562 raad en commissaris te Utrecht en G i j s b e r t a v a n P a r i j s v a n
L a c h m o n d t , en een broer van den hiervoor genoemden Splinter en Wernerus,
die volgt.
Volgens een 17e-eeuwsch handschrift in het utrechtsche rijksarchief was hij
Magister Artium en zulk een groot geleerde - zoowel theoloog als linguist - dat niet
alleen zijn broer Wernerus gaarne verklaarde zeer veel aan hem te danken te hebben
gehad, maar dat hij zelfs reeds in zijn eerste jeugd te Lausanne Hebreeuwsch heeft
gedoceerd. In de eerste jaren van den opstand heeft hij, onder den schuilnaam
G r a t i a n u s C o r y t h e u s (Johannes = God heeft genade, gratia, betoond; ϰόϱνς
= helm), de waalsche en vlaamsche gemeenten in Brabant en Vlaanderen van stad
tot stad en dorp tot dorp, zelfs met levensgevaar, bijeengehouden en getroost. Naar
het schijnt heeft hij zich vooral voor Gent verdienstelijk gemaakt; want toen hij in
het najaar van 1567 uit Norwich - waar hij toen voorganger der waalsche
vluchtelingenkerk was en, naar de bovengenoemde bron, tevens Grieksch, Latijn
en theologie heeft onderwezen - naar de nederduitsche gemeente te Londen werd
beroepen, waren het vooral de uit Gent gevluchte leden dier kerk, die op zijn komst
hoopten; en in 1578 leefde hij in die stad in dankbare herinnering, blijkens een brief,
nog steeds voort. Dat zijn overtocht van Vlaanderen naar Engeland in Dec. 1567
heeft plaats gehad, zooals ergens wordt vermeld, kan niet juist zijn. Die moet reeds
gevallen wezen vóór 21 Oct. van dat jaar. Gehuwd geweest met C o p e t t e d e
H e e l t - elders J e b e t t a genoemd - die later successievelijk nog met twee
amsterdamsche burgemeesters is getrouwd geweest en 1611 is overleden, heeft
Helmichius geen kinderen nagelaten.
Het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat deze Johan Helmichius identiek is
geweest met J a n M i c h e u s . Stierf de eerste vroeg, de laatste was klein en teer
van persoon. Stond de eerste in aanzien bij de Gentenaars vooral, de laatste behalve dat hij bij Antwerpen en bij Brugge heeft gepreekt - is predikant geweest
te Gent. Wordt van den eersten vooral zijn kennis geroemd, van den laatsten wordt
verteld dat hij meester Micheus heette en Hebreeuwsch, Grieksch, Latijn, Fransch,
overlands Vlaamsch, ja zelfs 6 of 7 talen kende en dat zijn prediking te hoog was
voor de schare, maar door de ‘geleerdsten en subtylsten’ gaarne werd gevolgd.
Ging de eerste waarschijnlijk omstreeks den zomer van 1567 naar Norwich, van
den laatste vertelt t e W a t e r , dat hij 25 Mrt. van dat jaar in den geuzentempel te
Gent het laatste sermoen heeft gehouden. Dat alles; gevoegd bij de overeenkomst
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in klank der namen, laat m.i. geen redelijken grond voor twijfel.
Zie: English Historical Review, Apr. 1891, 8; Publications of the Huguenot Society
Vol. I, part. 1, 227; R. F r u i n , Verspreide Geschriften VII ('s Grav. 1903) 239, n. 1;
J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum (Cantabr.) II en III, reg. in
voce; J. H a n i a P z n ., Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 2 n. 3; Handelingen der
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent IX (1909) 81; M a r c u s
v a n V a e r n e w i j c k , Van die beroerlijcke tijden ... in Ghendt ed.
V a n d e r h a e g h e n (Gent 1872-81) II, 149, 330; H.Q. J a n s s e n , De
kerkhervorming te Brugge II (Rotterd. 1856) 252; C h r . S e p p , Uit het
predikantenleven van vroeger tijden (Leiden 1890) register in voce; A.A. v a n
S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 176.
van Schelven

[Helmichius, Wernerus]
HELMICHIUS (Wernerus), W a r n e r u s , W a r n a r d u s , W e r n h e r u s , W i l l e m ,
W e e r n i e r e , H e l m i g h , H e l m y c h i u s , H e l m i c h e , geb. 1550 te Utrecht,
gest. 29 Aug. 1608 te Amsterdam, was de zoon van A d r i a e n J a n s z . H e l m i c h ,
in 1562 raad en commissaris te Utrecht, en G i j s b e r t a v a n P a r i j s v a n
L a c h m o n d t en broeder der 2 voorgaanden. Zijn eerste onderwijs zal hij wel
hebben ontvangen in zijn vaderstad op de bloeiende Hieronymusschool. 5 Dec.
1566 liet hij zich als student inschrijven te Genève. Reeds na enkele jaren fungeerde
hij er ook als docent; op zijn 19e jaar toch gaf hij grieksche en theologische colleges.
Sub 10 Oct. 1570 komt zijn inschrijving voor in het album academicum der universiteit
van Heidelberg. In 1574 hoorde hem Daniel de Dieu in de nederduitsche
vluchtelingenkerk te Frankfort a.d. Main voorgaan. Haar predikant was hij echter
toen nog niet. Dat werd hij niet voor het najaar van 1576, na het vertrek van Jan
Seu (I kol. 1470) naar Middelburg. Nadat de Classis der vluchtelingenkerken in de
Paltz hem had geëxamineerd, werd toen overeengekomen, dat hij, op een traktement
van 120 gulden (dat 29 Dec. 1577 tot 140 gld. werd verhoogd) minstens één jaar
de gemeente zou dienen. Overeenkomstig die afspraak bedankte hij in Dec. van
dat jaar voor een beroep naar Brussel. 5 Jan. 1578 werd hem een som van 90
daalders, die hij schuldig was, kwijtgescholden, mits hij nog twee jaar blijven zou.
Nog in de zelfde maand naar Zierikzee beroepen, bedankte hij voor dat beroep. 1
Apr. d.a.v. werd besloten dat hij met Peter Bisschop (kol. 117) op reis zou gaan
naar Brabant en Vlaanderen, ter versterking van de daar gevestigde kerken.
Ongeveer een half jaar schijnt die reis in beslag te hebben genomen, terwijl zij zich
tevens ook naar meer noordelijk gelegen streken heeft uitgestrekt. Want toen in
Aug. 1578 zoowel de kerk van Antwerpen als die van Utrecht bij zijn kerkeraad een
beroep op hem uitbrachten, moest het nemen eener beslissing daarop, wegens de
afwezigheid van den eerstbetrokkene, tot na de herfstmis uitgesteld worden; en
toen die tijd was aangebroken en Helmichius werkelijk terugkeerde, kwam hij niet
alleen vergezeld van een utrechtschen afgevaardigde, maar ook van Utrecht uit,
waar hij 24 Aug. had gepreekt en sedert - krachtens uitspraak der nationale synode
te Dordrecht in Juni 1578 - eenige weken was gebleven. 21 Nov. viel het besluit dat
men hem met Paschen naar Utrecht zou laten vertrekken (daar men meende dan
een plaatsvervanger te kunnen hebben); een besluit, dat 3 Mei 1579 in dien zin
werd gepreciseerd, dat
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hem toen verlof werd gegeven na den eerstkomenden Zondag te vertrekken. Op
een gage van 300, later 400 gld. en 50 gld. voor huishuur heeft Helmichius te Utrecht
tot 1589 gewerkt. Een aangenamen werkkring heeft hij er niet gehad. Juist in die
jaren, dat hij er stond, vielen te Utrecht de moeilijkheden tusschen de besloten of
Consistoriale gemeente, die een belijdeniskerk en toepassing van de tucht wilde,
waarvan behalve Helmichius o.a., in dien tijd ook Nicolaes Sopingius en Herman
Moded (zie dit deel), voorgangers waren, en de open of St. Jacobsgemeente onder
Hubertus Duifhuys die tegenovergestelde denkbeelden voorstond. Aanvankelijk
scheen wel de invloed der Consistorialen boven te drijven, vooral in de Leycestersche
jaren, maar op den duur wisten toch de Duifhuysianen, gesteund door de politieken,
dien invloed weer te breken. Toen in Oct. 1588 en 1589 beide malen de stedelijke
regeering in anti-Leycesterschen geest werd veranderd, zoodat in 't eind van
laatstgenoemd jaar nog slechts enkele aanhangers van den engelschen landvoogd
in den magistraat zitting hadden, viel reeds 17 Dec. 1589 het besluit de consistoriale
predikanten voor een tijd althans af te zetten en werd dies ook Helmichius genoopt
zijn ambt neer te leggen. En wel werd hij - evenals later in 1605 nog eens - in 1591
en 1592 door de gemeente weer terugbegeerd, maar omdat de vroedschap niet
van zins bleek mee te werken, is er van vervulling van dien wensch toch niet
gekomen.
Intusschen waren die utrechtsche moeilijkheden niet de eenige dingen, die in die
jaren Helmichius bezighielden. 1580 ging hij eenigen tijd naar Leiden ter stilling van
de moeilijkheden met Coolhaes, een taak waarvan hij zich zóó kweet dat men hem
1581 in de kerk daar beriep, voor welk beroep hij echter bedankte. 1586 was hij
scriba der nationale Synode te 's Gravenhage, en maakte in die kwaliteit, helaas
verloren gegane acta op, die door zijn tijdgenooten zeer geprezen worden. In 1588
maakte hij met Sopingius en Daniël de Dieu een reis naar Engeland, om, uit naam
der nederlandsche Gereformeerde kerkken, koningin Elizabeth te gaan ontraden
vrede met Spanje te sluiten; 21 Juni kwam hij daartoe te Londen aan, 15 en 20 Juli
werden de deputaten in audientie toegelaten om daar hun ‘vertooch’ aan te bieden,
12 Aug. waren ze weer te Vlissingen en den 18en daarop te Utrecht terug. Eindelijk
ging Helmichius van 1583-1589 ook nog voor in de utrechtsche Waalsche kerk.
Na zijn afzetting is hij eerst nog wat te Utrecht gebleven, heeft daarna een paar
maanden te 's Gravenhage gewoond en een beroep naar Dordrecht afgeslagen; in
het voorjaar van 1590 werd hij predikant te Delft, waar hij gewoond heeft tegenover
de Oude kerk. Niet lang heeft men hem daar evenwel rustig laten werken. Nadat
ze ook voordien hem wel eens had benoemd, deed Sept. 1591 de leidsche academie
opnieuw, en ditmaal een zeer ernstige poging om, tegen een traktement van ƒ 800.
-, beslag op hem te leggen voor een professoraat. Toch bleef hij aan Delft verbonden.
Ofschoon hij zelf, hoewel schoorvoetend omdat hij zich niet berekend achtte, tot
aannemen toch wel geneigd was - immers hij had, ook naar zijn eigen gedachte,
meer aanleg voor de school dan voor de kerk - oefenden zijn kerkeraad en zijn
gemeente zulk een pressie, dat hij besloot te blijven. Van 18 Oct. 1597-20 Febr.
1598 diende hij bij leening de kerk van Hoorn. Kort daarop bedankte hij voor een
beroep naar Franeker. Maar Mei 1602
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ging hij toch eindelijk naar elders. Nadat hij daarheen reeds herhaaldelijk vergeefs
beroepen was geweest, vertrok hij toen als predikant naar Amsterdam, waar hij 12
Juni bevestigd is en tot zijn dood sedert werkzaam is gebleven. Hij ligt begraven in
de Oude kerk, ter zijde van het koor.
Ofschoon hij niet sterk was, heeft Helmichius ijverig en veel gewerkt. Voor de
eenheid van het verband tusschen de Gereformeerde kerken streed hij in zake de
Duifhuys-gemeente en, in 1589, als deputaat der Zuid-Hollandsche synode in een
kwestie met den graaf van Hohenlohe, die niet wilde, dat de predikanten in de stad
en heerlijkheid Buren, waarvan hij namens prins Maurits administrateur was, bij de
classe Gorinchem kwamen. Ook in 1602, toen hij opkwam tegen losmaking van dat
verband door de kerken van Amersfoort, Rhenen en Wijck, die in de provincie Utrecht
een provinciale kerk wilden vormen, geheel onderworpen aan de provinciale overheid.
Eveneens werkte hij krachtig mee tot bevordering van de Nationale Synode der
Nederlandsche Gereformeerde kerken, naar welke sedert 1605 de wensch opkwam;
en in 1607 is hij dan ook niet slechts lid maar zelfs assessor geweest van den
bekenden conventus praeparatorius.
Niet minder heeft hij naar zijn krachten meegewerkt aan de bevordering van vrede
en orde in de kerken. In den nazomer en herfst van 1580, en nog eens omstreeks
den overgang van 1581 tot 1582, trad hij met eenige anderen op als arbiter in de
reeds genoemde zaak-Coolhaes te Leiden. Sept. 1581 poogde hij verzoening te
bewerken in moeilijkheden te Amersfoort, naar aanleiding van het optreden van
zekeren Michiel Andriessen. In 1594 en 1597 werd hij gewikkeld in bezwaren, die
de kerk van Hoogmade werden aangedaan door het optreden van haar
ambachtsheer Gerrit van Poelgeest. Voorts heeft hij onvrede uit den weg pogen te
ruimen of aan het wegnemen van moeilijkheden meegewerkt: te Hoorn in zake
Cornelis Wiggertsz.; te Loenen aan de Vecht (1606), waar de heer van Cronenburch
den predikanten van de classe Amsterdam den toegang tot den kansel weigerde
en een zekeren Villerius daarop toeliet; in zake Albert Jansz., die eigenwillig optrad
eerst te Leerdam, en later te Tuyl bij Bommel; in zake Gillis van Couwenberch,
eertijds ouderling der kerk van Mechelen, later ingedrongen predikant te Werkendam
(1588), te Etten bij Breda en te Zuilichem in den Bommelerwaard; inzake Abraham
Janssen, 1600 beroepen tot predikant te Waarder; in zake Petrus Aemilius (1604),
die zich in de classe Edam als predikant trachtte op te werpen; en 21 Apr. 1603 en
vervolgens in zake Adolphus Venator te Alkmaar.
Ter handhaving van de belijdenis trad hij op in de zaken: Herman Herberts te
Gouda; Caspar Coolhaes te Leiden; Casparus van Bijgaerden te Delft; Adamus
Billichius te Montfoort, later te Ingen bij Tiel; en Jacobus Arminius. Laatstgenoemde
probeerde hij eerst in 1602 te weren van den leidschen hoogleeraarszetel, die door
het overlijden van Franciscus Junius was vrij gekomen; later - toen deze pogingen
vergeefsch waren geweest - beproefde hij door private gesprekken hem in
confessioneele banen te houden; eindelijk trachtte hij zijn invloed onschadelijk te
maken door de bijeenroeping eener synode te bewerken, die hem veroordeelen
kon.
Behalve door al deze bemoeiingen in zake kerkverband en belijdenis, heeft
Helmichius zich ook verdienstelijk gemaakt voor de Bijbelvertaling. Krachtens besluit
der synode te Middelburg heeft
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hij zich in 1581 en vervolgens beziggehouden met de overzetting van het boek Job.
De daaropvolgende synode van den Haag, in 1586, gaf alleen aan Marnix van St.
Aldegonde opdracht. De particuliere synode van Zuid-Holland in 1587 wees met
drie anderen hem weer aan. 1593 veranderde echter weer de opdracht. Toen werd
opnieuw Marnix tot eenigen vertaler aangesteld, maar nu was Helmichius revisor.
Eindelijk, na Marnix' dood in 1598, werd hij met Arent Cornelisz. en met Roggius
uit Hoorn weer als vertaler aangewezen. Niettegenstaande hem daartoe een tijd
later, zelfs een half jaar lang, vrijstelling is verleend van een groot deel van zijn
ambtswerk, is van de voltooiing van dezen arbeid echter toch niet gekomen.
8 Mei 1580 is Helmichius gehuwd met E l i s a b e t h v a n Z u y l e n v a n d e
H a e r , een dochter van A d r i a e n , deken van St. Jan te Utrecht en van diens
eerste vrouw C o r n e l i a d e W i j s . Zij was een voortvarende en in de kerkelijke
zaken levendig belang stellende vrouw, die na den dood van haar man, in 1611, te
Amsterdam diacones is geworden en 14 Apr. 1626 is gestorven. Kinderen hebben
ze wel gehad, maar hun namen zijn niet bekend. Misschien behoorden er toe de
predikanten: H e n r i c u s H e l m i c h i u s (1593, ofschoon ongeëxamineerd,
voorganger van 's Gravenweerdt, 1594 toegelaten, nadat hij beloofde vlijtiger te
studeeren, Juli 1595 door de particuliere synode afgezet, omdat hij voor den
preekstoel niet deugde en in zijn leven onstichtelijk was, welke uitspraak 1596 werd
bevestigd); H e l m i c h i u s H e l m i c h s z . (geb. te Utrecht, Juni 1629 geschikt
geoordeeld voor den dienst in Indië, 1630 met het schip Deventer vertrokken, 7
Sept. 1631 predikant geworden te Amboina, waar hij 5 Sept. 1634 is gestorven;
eerst gehuwd met G r i e t j e E l b e r t s , Febr. 1631 met J u d i t h G y s b r e c h t s
of G y s b e r t s , wed. van P i e t e r v a n d e n H o e v e n (zie J. H a n i a , Wernerus
Helmichius (Utr. 1895) 88 noot 1) en G e r a r d u s H e l m i c h i u s , die 1605 te
Leiden, tweemaal theses verdedigde, en later predikant te Honten of Hontenisse
werd, daarna te Veenendaal, waar hij 1636 stierf).
Behalve twee broeders: Splinter en Johannes, hiervoor besproken, heeft Wernerus
twee zusters gehad, waarvan de eene twintig jaar zijn oudere was en op 70-jarigen
leeftijd stierf, dus van 1530 tot 1600 moet hebben geleefd.
Helmichius was niet alleen een geleerd theoloog, maar ook een welsprekend
prediker, en een karaktervol mensch, zoodat Remonstranten en Contraremonstranten
hem om strijd hebben geprezen. Wat zijn denkbeelden betreft, was hij overtuigd
Contraremonstrant. Uit de mededeeling, aangaande zijn staan te Utrecht, dat hij
slechts zelden, Moded daarentegen dikwijls over de praedestinatie sprak, heeft men
wel willen opmaken dat hij geen Calvinist was. Maar genoegzame grond voor die
meening bestaat toch niet. Wel schijnt hij echter uit zekere bedeesdheid wel eens
niet zoo beslist te zijn opgetreden als zijn geestverwanten dat hadden gewenscht.
Behalve omstr. 120 brieven (2 onuitgegevene nog zie Catal. Fred. Muller - veiling
van Rappard-Lüttge (1910) 140) kennen we van hem vier geschriften, n.l.: Treffelijcke
predikatie op 't 1e vers van den X V psalm Davids, gepredickt ... den 23 Jan. Ao.
1576 binnen Franckfoort (Amsterd. 1628), vroeger in de Boekerij der
Remonstrantsche gemeente te Amsterdam te vinden, maar nu - naar het schijnt verloren; Grondich bericht van de wettelijcke beroepinghe der Predi-
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canten ofte Kerckendienaren (Pamflet Tiele no. 978, Knuttel no. 1910) een populair
geschrift van kerkrechtelijken aard, dat eerst na zijn dood, n.l. in 1611, te Delft is
uitgegeven; het eveneens posthume Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum
Analysis, waarvan de eerste druk, van 1614, geheel verloren schijnt te zijn gegaan,
en alleen de tweede door een exemplaar uit de Bodleiau, Library te Oxford, bekend
is; Goliats Sweert ende Riedtstock... dat is, Antwoort op eenen Sendbrief Francisci
Costeri, pater van de Jesuwijten tot Brussel (Leiden 1609), een populair werkje,
soms onmatig scherp, nogal wijdloopig, reeds in 1598 geschreven, maar eerst na
zijn dood gedrukt. Zijn weduwe droeg het op aan de Staten-Generaal, waarvoor ze,
28 Juli 1609, 150 pond kreeg.
Portretten van Helmichius zijn genoemd in de hoofdbron van deze
levensbeschrijving: J. H a n i a P z n ., Wernerus Helmichius (Utrecht 1895) op bldz.
89 noot 1. Behalve daar, waar ook zoo goed als volledig de oudere litteratuur wordt
opgenoemd, zie men: R. F r u i n , Verspreide Geschriften VII ('s Grav. 1903) 239 n.
1; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchte-lingenkerken ('s Grav. 1908)
230 noot 2; Troffel en Zwaard III (1900) een door P o s t h u m u s M e y e s
gepubliceerde brief; G.J. V o s A z n ., Amstels kerkelijk leven van de eerste 60 jaren
der vrijheid (Amst. 1903) register in voce, en bldz. 351; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen
tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit I ('s Grav. 1913) register in voce; en
documenten uit het archief der deutsch-reformierte Gemeinde te Frankfort a.d. Main.
van Schelven

[Helt Stocade, Nicolaas van]
HELT STOCADE (Nicolaas v a n ), geb. te Nijmegen 1615, overl. Amsterdam
omstreeks 1666. Misschien een zoon van den N i c o l a a s d e H e l t , die 24 Febr.
1602 het burgerschap verwierf. Zijn bijnaam Stocade kan ontleend zijn aan een
dusgenoemden langen degen, destijds in gebruik. Stocade wijdde zich aan de
schilderkunst, doch waar hij zijn opleiding genoot is onbekend. Hij moet een zwervend
leven geleid hebben, voortdurend van woonplaats verwisselend, vinden wij hem in
verschillende landen van Europa aan het werk. In 1634 bezocht hij Italië, waarop
een verblijf in Frankrijk volgde. Hij was daar in 1637 en werd in 1639 door Lodewijk
XIII tot hofschilder benoemd. Zijn aanzien blijkt uit het aantal portretten van
aanzienlijke personen die hij in Parijs schilderde. In 1645 vertoefde hij te Lyon, waar
hij in het huwelijk trad met J o h a n n a H o u w a e r t , dochter van den koopman
D a v i d H o u w a e r t en C a t h a r i n a v a n G e s t e l , wier jongere zuster
Antoinette in datzelfde jaar den beroemden schilder Jan Asselyn (I kol. 188) trouwde.
De twee volgende jaren schijnt hij te Antwerpen doorgebracht te hebben, waar hij
vrijmeester werd van het St. Lucasgild en een zoon liet doopen. Vervolgens treffen
wij hem aan te Amsterdam, waar hij in 1654 met van der Helst en anderen de
Broederschap der schilderkunst oprichtte, en in 1659 het poorterschap verwierf. Hij
woonde toen tegenover de Luthersche kerk, in het ‘Wapen van Nijmegen’. Stocade's
talent was niet opgewassen tegen dat der groote meesters, die destijds in Amsterdam
zetelden, zoodat hij zich meer op de decoratieve kunst toelegde; zoo werd hij een
der voornaamste kunstenaars, die het amsterdamsche stadhuis met hun penseel
versierden (1655-1656). Ook het Trippenhuis te Amsterdam (1660-1662) en het
stadhuis van Nijmegen (1665) benevens een paar burgemeestershuizen te Groningen
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werden door zijn kunstvolle hand opgeluisterd. Hoewel er nog tal van werken van
Stocade in privaat bezit zijn, wordt geen enkel schilderstuk van hem in onze musea
aangetroffen, terwijl ook in buitenlandsche verzamelingen zijn naam slechts zelden
voorkomt. Het stadhuis te Nijmegen bezit twee groote schoorsteenstukken van zijn
hand, allegorische voorstellingen uit de geschiedenis der stad. Verschillende
voortbrengselen van Stocade's penseel zijn door Vondels gedichten vereeuwigd.
Zijn zelfportret werd door P. de Jode in prent gebracht.
Zie: E.W. M o e s , Nic. van Helt Stocade in Amsterdamsch Jaarboekje 1902, met
portret; v a n S c h e v i c h a v e n , Penschetsen uit Nijmegens Verleden III, 17 vv.
van Schevichaven

[Helvetius, Adriaan Engelhart]
HELVETIUS (Adriaan Engelhart), tweede zoon van Johan Frederik en Johanna
Pels, geb. te 's Gravenhage. ged. ald. in de Kloosterkerk 14 Apr. 1662, stud. te
Leiden, werd doctor in de Medicijnen en vestigde zich te Parijs. Door ontdekking
der geneeskracht van de ipecacuanha (racine Brazil) bij den rooden loop, maakte
hij zich zeer bekend en werd lijfarts van den Regent, den hertog van Orleans. Hij
st. te Parijs 27 Febr. 1727, vermogend en beroemd. Hij schreef een aantal zeer
gewaardeerde werken. Zijn zoon J e a n C l a u d e A d r i e n , geb. te Parijs 18 Juli
1685, gest. 17 Juli 1755, was eveneens zeer bekend, vooral in anatomie door de
Description classique de la structure des alvéoles pulmonaires (1718). Hij was
hofarts van Lodewijk XIV en Lodewijk XV en koningin Maria Leczinska, tevens
inspecteur van de militaire hospitalen in Frankrijk.
Zie: Q u é r a r d , La France litteraire IV (1830) 59, die den vader J e a n A d r i e n
noemt; R. K r u l , Jean Fréd. Helvetius et sa famille in Janus I (1896/7) 564 vv.
de Waal

[Helvetius, Arnoud]
HELVETIUS (Arnoud), geb. te Middelburg 10, ged. ald. 15 Oct. 1690, overl. 1742;
zoon van Philippus Maximiliaan, studeerde te Leiden, ingeschr. 11 Sept. 1708,
promoveerde ald. 6 Febr. 1711 op proefschrift de Structura hepatis, vestigde zich
in 13 als Med. doct. te Middelburg, werd 10 Febr. 14 stadsdokter en in hetzelfde
jaar dokter bij de waalsche Diaconie. In 1716 werd hij benoemd tot lector in de
chirurgie en anatomie en kreeg 14 Nov. van dat jaar voor een jaar ‘toelegh’ als
zoodanig £ 13:6:8. Van 1 Jan. 1727 tot 12 Maart 1739 genoot hij £ 38:16:8 in het
jaar, waarvoor hij ook 4 lijken had te ontleden. 4 Mei 1720 kreeg hij £ 2:12:6, voor
het schouwen en openen van het doode lichaam van Jurry Lovijn ‘sijnde doot
gestoken’. Deze doodslag was gepleegd door Mattheus Tyeryon en Jan Baptista
Leonards; herhaaldelijk werd hij verder extra betaald voor het ‘anatomieseren van
een dood lichaam’ (1725, 1729). 5 Apr. 1732 ontving hij last om in het belang van
het onderwijs der aanstaande vroedvrouwen, vrouwen-cadavera te ontleden. 24
Nov. 1739 is bij de Staten van Zeeland door hem ingediend een reclame wegens
aanslag op karos en paardengeld, vermits hij wegens zijn stijl als dokter zijn zieken
in huurrijtuig bezocht ‘om zijn bekende en alomberuchte onbeschofte
ligchaamsgestalte’ schrijft Willem Veth daarbij. Hij woonde in de Singelstraat, later
Noordstraat. Op het Raadhuis in de oudheidskamer bevindt zich een
olieverf-voorstelling van een anatomische les door A. Helvetius. In 1725 werd hij
benoemd als commissaris van de Vier-en-twintigen, in 29 tot examinator van de
West-Ind. Comp., 35 tot Artis obstetricandi Lector.
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Arnoud Helvetius gaf uit: Verhandeling van verscheidene genezingen der
o

kinderpokjes (Middelburg 1724, 8 ); Verhandeling der Jicht of Flerezijn, ge-
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daan in de drie en twintigste Maandelijksche Geneesen Heelkundige Bijeenkomste
binnen Middelburg in Zeeland, op Vrijdag 6 July 1736; Middelburgs korte
ontleedkunde van het geheel Menschelijk lichaam in Vragen en Antwoorden, volgens
de leiding van Cornelis van de Voorde, ten nutte der Chirurgijns-Leerlingen (1726;
3e dr. Amsterdam 1738); Verhandeling van sommige zaken, die tot de opvoeding
der eerst- en jonggeboorne kinderen, zoo binnen als buiten de kraam-kamers, opzigt
hebben, Gedaan in de vijf-en-veertigste Maandelijksche Genees- en Heelkundige
o
Bijeenkomst binnen Middelburg in Zeeland op Vrijdag 4 July 1738 (Middelburg, 4 .).
Hij was gehuwd te Rotterdam met M a r i a P o o y , dochter van M a r i n u s P o o y ,
raffinadeur en van S a r a J a c o b s , waarbij hij 2 zoons had. I s a a c H e l v e t i u s
is 12 Sept. 1742 ingeschreven te Leiden en studeerde medicijnen.
Zie: Stadsrekeningen Middelburg; A.A. F o k k e r , Levensberichten van Zeeuwsche
medici.
de Waal

[Helvetius, Claude Adrien]
HELVETIUS (Claude Adrien), geb. te Parijs 1715, z.v. den hofarts J e a n C l a u d e
A d r i e n (zie art. Adriaan Engelhart), overl. 26 Dec. 1771 oud 56 jaar, beroemd
wijsgeer, heeft vooral zich naam gemaakt door zijn boek L'esprit (Parijs 1758),
waarin hij het vraagstuk over sensualisme behandelt. Volgens akte bij Notaris Joh.
Willem Coopsen was Adrien in 1699 in den Haag voor een geldzaak over
paardenkoop. Ook was hij ald. gedurende de tweede helft van 1705. Onder
voorwendsel zijn vader een bezoek te brengen en de uitgave van eenige
geneeskundige werken te surveilleeren was hij in waarheid tusschenpersoon voor
den vrede met Frankrijk. Ter bereiking van dat doel ontving hij brieven van Rouillé,
president van den Grooten Raad, om deze in handen te stellen van den pensionaris
Heinsius. Weinig tijd later kwam Rouillé zelf.
Zijn portret is gegraveerd door P.M. Alix, P. Dupin, J. Hopwood, e.a.
Zie: Notarieele prot. 's Gravenhage; R. K r u l , in Janus a.b.
de Waal

[Helvetius, Johan Balthasar]
HELVETIUS (Johan Balthasar), geb. te 's Gravenhage, ged. aldaar in de Kloosterkerk
25 Apr. 1659, zoon van Johan Frederik, studeerde te Leiden, ingeschreven ald. 21
Febr. 1673 en 25 Oct. 1675, werd doctor in de Medicijnen 12 Apr. 1678. Na een
reis in Engeland, Duitschland en Turkije vestigde hij zich als geneesheer te
Amsterdam waar hij de lithotomie beoefende. In de stadsrekening van Middelburg
van 1695 komt een betaling voor van £ 2:1:8 aan Max Helvetius, voor de helft in
zes maanden traktement van zijn broeder Johan Balthasar Helvetius, als
stadsoperateur en steensnijder, vervallen 15 Oct. 1695. Hij had één zoon, J o h a n
F r e d e r i k H e l v e t i u s , geb. te Amsterdam 1687, als stud. te Leiden ingeschr.
19 Sept. 1707, eveneens Med. doctor te Amsterdam, wiens dochter M a r i a
E l i s a b e t h , geb. te Loenen 30 Dec. 1760, te Oud-Loosdrecht huwde met Mr.
P i e t e r v a n d e n B e r g h , advocaat te Nijmegen.
Zij kochten 1770 het landgoed ‘de Witte Poort’ bij Nijmegen van C.D.N.
Singendonck. Uit dit huwelijk stamt de familie Helvetius van den Bergh.
Zie: Alg. Ned. Familieblad VIII; R. K r u l , Jean Frédéric Helvetius et sa famille in
Janus a.b.
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de Waal

[Helvetius, Johan Frederik]
HELVETIUS (Johan Frederik) Volgens K r u l in het tijdschrift Janus I (1896/7) 564
vv. en W.J.C. v a n H a s s e l t in De Navorscher, nieuwe reeks, II, 125, was hij geb.
te Köthen
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(Anhalt) in 1629 of 30, zoon van B a l t h a z a r S w e i t z e r of S c h w e i t z e r ,
H e l v e t y of H e l v e t i u s , rechtsgeleerde, landrechter te Köthen en van A n n a
B r a u n i n . Hij kwam 1649 naar Nederland, studeerde te Harderwijk, ingeschr. ald.
15 Nov. 1656 als Med. cand., werd doctor in de Med. op proefschrift de Peste en
woonde eerst te Amsterdam, daarna te 's Gravenhage.
De voorouders van Helvetius bewoonden de Paltz onder den naam V i g e l i u s ,
waarvan een 3 zoons had; de oudste bleef roomsch, de 2de werd luthersch en
hoogleeraar in de rechten te Altdorf bij Neurenberg, de 3de werd, na in Bazel
gestudeerd te hebben, rector te Neustadt en kreeg den naam Schweitzer. Hij overl.
te Köthen, ald. begr., waarheen hij 84 jaar oud met zijn eenigen zoon B a l t h a z a r
gevlucht was. Deze B a l t h a z a r was de vader van B a t h a z a r S c h w e i t z e r ,
rechtsgeleerde en landrechter te Köthen, overl. 1632, oud 32 jaar, vader van Johan
Frederik. Behalve Johan Frederik was er nog een zoon A d r i a a n E n g e l h a r t
S c h w e i t z e r geb. 1632, koopman te Köthen, wiens nakomelingen den naam
behielden. Zoover wat genoemde auteurs zeggen. Vreemd is het, dat beide geen
melding maken van P h i l i p p u s G e o r g i u s H e l v e t i u s , die een jaar later, 12
Juni 1657, te Harderwijk aankwam en ald. opnieuw ingeschreven is 4 Mei 1663,
Theologie studeerde en bij wien vermeld staat: Solmensis. Ik houd dezen voor een
broer van Johan Frederik, naar wien diens 3de zoon P h i l i p p u s M a x i m i l i a a n
zijn eersten naam had. Mogelijk is van dezen in rechte lijn Dr. J o h a n G e o r g e
Z w i t s e r , geneesheer te Tholen in de 18de eeuw.
Joh. Frederik trouwde te 's Gravenhage, 30 Juni 1658, met J o h a n n a P e l s ,
dochter van J o h a n B e r n a r d u s P e l s en M a r i a S i x . Zij was geb. in Oost-Ind.,
waar haar vader onderkoopman was. Zij hadden 16 kinderen, waarvan 4 zoons en
4 dochters tot volwassen leeftijd kwamen. Van de dochters werd M a r i a L o u i s e
ged. te 's Gravenhage in de Kloosterkerk 10 Sept. 1660; zij trouwde H e n r i baron
v a n D i e s t , ambtman van het graafschap van Altena. J o h a n n a A m e r e n t i a ,
geb. 16 Oct. 1671, trouwde J o h a n H e n d r i k K u y p e r , geb. te 's Gravenhage,
dr. in de Med., eerst te Amsterdam, daarna te Hulst, later in den Haag. Zij overl. te
's Gravenhage, begr. in de Kloosterkerk 27 Maart 1743, avondbegrafenis. De derde
o

dochter A n n a W i l h e l m i n a was driemaal gehuwd: 1 . 4 Jan. 1694 met
o

C h r i s t i a a n F r e d e r i k S c h u m a n , militair dokter; 2 . met P a u l G u i l l e m o t
o

med. doct. te Amsterdam; 3 . D a n i e l A u x B r e b i s . Bij de eersten één, bij den
tweeden 2 en bij den derden één kind. De vierde dochter E l i s a b e t h B a l d i n a ,
geb. 6 Dec. 1679 huwde 9 Jan. 1698 met T h i e r r y v a n d e r L i t h , oud professor
in Phil. te Frankfort a/O., seder 1697 pred. bij de luthersche gemeente te 's
Gravenhage.
Johan Frederik woonde er 30 Juli 1677 in de Geeststraat, zuidzijde; hij huurde
31 Jan. 1680 van baronnesse van Wassenaar, vrouw van Marquette, twee
pavilioentjes met tuin, vijver en stalling in den omtrek van Rijswijk voor ƒ 200 per
jaar. Hij st. te 's Gravenhage 29 Aug. 1709, begr. 3 Sept. Zijn vrouw was eenige
maanden vóór hem, 26 Maart gestorven. Helvetius was van kleine gestalte, een
dwerg. In verschillende pamfletten wordt hij als zoodanig bespot. Men zegt dat hij
het was, die bij den eersten aanslag op Johan de Witt, 29 Juni 1672, door zijn kleine
gestalte niet gezien, Jacobus van der Graaf aan het gerecht overleverde.
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In de papieren van Notaris Vos komt een zaak voor tegen den chirurgijn Arthur de
Wilde.
Helvetius heeft verschillende boeken geschreven: Vitellus aureus, quem mundus
adorat et orat, in quo tractatur de rarissimo naturae miraculo transmutandi metalla,
nempe quomodo tota plumbi substantia, vel intra momentum ex quavis minima
lapidis veri philosophici particula in aurun obryzum commutata fuerit Hagae Comitis.
(Amsterdam 1667). Als vele geleerden uit dien tijd hield hij zich dan ook bezig met
het vraagstuk der alchemie. Uit dien tijd zijn ook: De Alchymia opuscula complura
vel lapide philosophorum (1650); Gouden Kalf, waar in aangetoond wordt hoe door
middel van den philosophischen steen het lood in goud is veranderd (herdrukken
herh. ook Amst. 1749); Davids Slingersteen (1682); Schouwtooneel; Triompherende
Hercules; Nieuwe Cartesiaansche Antichrist; Adams oud graf met Cartesiaansche,
Coccejaansche en Spinosistische doodsbeenderen gevuld ('s Gravenhage 1687);
Herbarius of Kruidboek; De ontwapende Pestdood in den therakelen pot;
Microscopicum physognomiae medicum, id est tractatus de physiognomia (Hagae
Com 1664); Beryllus medicus; Xystus herbarum; De morte morborum (Heidelberg
1661); Amphitheatrum physiognomiae medicum (1664); Diribitorium medicum de
ommiun morborum accidentiumque in- et externorum definitionibus ac curationibus
(1670). Hij maakte een gedicht op den dood van Maria, koningen van Engeland in
1696: Troosteloose Troost.
Bij zijn overlijden werd een penning tot zijn eer geslagen.
Zie: R. K r u l Jean Frédéric Hetvetius et sa famille in Janus I (1896/7) 564vv.;
N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen i.v.; Navorscher 1862; 1888 reg.; Alb.
Stud. Harderwijk; Haagsche jaarboekje 1892.
de Waal

[Helvetius, Josephus Johannes]
HELVETIUS (Josephus Johannes), vierde zoon van Johan Frederik, overl. 1719 te
Sluis, studeerde in de geneeskunde, werd med. doctor te Sluis vrijlaat van het Vrije
van Sluis, schepen 1702, strandvonder, rentmeester van d'Espargnes ald. Hij trouwde
te Sluis met attest. naar Retranchement. 22 Apr. 1696 W i l h e l m i n a S l u y m e r ,
d.v. W i l l e m , burgemeester van Sluis, en S u s a n n a d u R i e u (hertr. met
F r a n ç o i s E n g e l s ) waarbij hij had: 1o. J o h a n F r e d e r i k H e l v e t i u s , ged.
te Sluis 8 Febr 1699, stud. te Leiden in de medicijnen, ingeschr. 9 Apr. 1720. Hij
was burgemeester van Sluis en st. ald. 19 Oct. 1747. Hij trouwde te Sluis 2 Jan.
1731 J o h a n n a H e l e n a B o r n e m a n j.d. van Sluis; 2o. W i l l e m V i n c e n t
H e l v e t i u s , geb. te Sluis Januari 1706, studeerde te Leiden in de rechten, ingeschr.
24 Febr. 1728; hij werd president van den Raad van Justitie te Batavia. Hij trouwde
te Batavia ± 1733.
Zijne dochter A d r i a n a L o u i s e , geb. te Batavia 1735, trouwde
J e r e m i a s v a n R i e m s d i j k gouverneur-generaal van 1755-1777. Van dit
echtpaar stamt de familie Helvetius van Riemsdijk. Hij hertrouwde 12 Maart 1774
te Batavia met vrouwe T h e o d o r a R o t g e r s .
Josephus Johannes ontving een gifte van 4 gemeten 112 roeden erfland, gelegen
in den polder Der Boom, onbelast en ten eeuwigen dage voor hem en zijn erven, 1
Sept. 1708, van Catharina Maertens, wed. burgemeester Cornelis Hoogerwerff en
Pieter de Lichte. Ditzelfde stuk wordt door hem 1713 met gelijke bepalingen
afgestaan aan Paulus van de Plassche, hooftman van St. Cruis. Zijn vrouw is dan
gestorven en Ds. Samuel de Bar is voogd van de minderjarige weezen. In
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1714 erft hij echter weder een gifte in den zelfden polder van 2 gemeten 61 roeden
lants van Maljaert van den Bussche, burgemeester van Sluis. In Sluis is een
grafkelder in de St. Janskerk der fam. Engels-Helvetius-Sluimer. Een dochter
J o h a n n a W i l h e l m i n a H e l v e t i u s trouwde te Sluis 26 Juli 1716 L a u w r e n s
M i c h i e l N i m i g h e e r , griffier te Aardenburg, haar zuster E l y s a b e t h
A r n o l d i n a trouwde te Sluis 1 Mei 1732 C o r n e l i s L a m p s e n s , heer van
Brigdamme, wonend te Middelburg, geb. te Vlissingen.
Zie: Alg. Ned. Familieblad II, VI; Rechterlijk Archief van het Vrije v. Sluis.
de Waal

[Helvetius, Philippus Maximiliaan]
HELVETIUS (Philippus Maximiliaan), derde zoon van Johan Frederik en Johanna
Pels, overl. te Rotterdam 10 Juli 1708, studeerde in de Medicijnen. Hij vestigde zich
te Middelburg waar hij stadsdokter en examinator en visitateur, dokter van 't
Simpelhuis en van de geheele Schotsche Court, Lector anatomices voor de
West-Indische compagnie werd. In de stadsrekeningen van Middelburg komt Max
voor als stadsdokter 1690, als operateur 1695 (zie kol. 570 bij Johan Balthasar).
Voor de Anatomiekamer werd aan hem betaald £ 8:6:8 voor kosten van vuur en
licht, 1693 en 1694. Hij kreeg £ 1:13:4 voor een kar hout en turf en voor 2 groene
gordijnen 10 sch. in 1696. De onlusten en twisten in Zeeland bezorgden Helvetius
zeer veel onaangenaamheden, vooral nadat 22 Juli 1702 een premie van ƒ 48:9
voor hem ‘die docter Helvetius in handen van de justitie zou weten te behandigen’
gesteld was en hij daarop door 's heeren dienaren van Goes per schuit van die stad
naar Middelburg was getransporteerd en op Gravensteen te Middelburg was
gevangen gezet. Nadat hij na 1704 Middelburg verlaten had, werd hij door H.H.
Mog. aangesteld tot dokter over de armées in Vlaanderen in 't garnizoen van
IJzendijke en bleef 2 jaren als zoodanig werkzaam. Hij vestigde zich daarop te
Rotterdam, werd aangesteld als lector in anatomie, waar hij 1708 overleed.
Hij was te Middelburg geh. in de fransche kerk 8 Apr. door Ds. de Joncourt, ondertr.
21 Mrt. 1687 met J o h a n n a C o r n e l i a T h i e l e n u s , d.v. Ds. J o h a n n e s
T h i e l e n u s en S u s a n n a v a n B a e r l e , geb. te Middelburg 16 Juni 1666, bij
wie hij eene dochter, J o h a n n a H e l v e t i u s , ged. te Middelburg 10 Juli 1689,
en een zoon had.
Hij schreef: Teelthuyn van 't Menschelijk geslacht (Leiden bij Frederik Haaring
1698).
Zie: A d r . F o k k e r , Levensberichten van Zeeuwsche medici; K r u l in Janus
a.b.
de Waal

[Hendricksz, Lambert]
HENDRICKSZ. (Lambert), bijgenaamd M o y L a m b e r t , geb. in den Briel omstreeks
1550, overl. te Rotterdam 17 Mrt. 1625, is zijn loopbaan, zooals vele bekende
zeekapiteins, als schipper op een koopvaardijschip begonnen. In die qualiteit kocht
hij in 1588 een huis te Rotterdam, waar hij zich zeker toen metterwoon gevestigd
heeft, daar hij later als L.H. van Rotterdam voorkomt. Blijkens zijn grafschrift heeft
hij zich in 1590 of 1591 in dienst begeven van de admiraliteit op de Maas, waarvan
hij in 1593 een der kapiteins genoemd wordt. In 1597 diende hij het land als convooier
en ook in de volgende jaren schijnt hij vooral gebruikt te zijn om schepen veilig langs
het Kanaal naar Frankrijk en Engeland te voeren. In begin Nov. 1605 had hij met
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daarop volgende gevecht van 11 Nov. klampte hij den duinkerker admiraal Adriaen
Diericksen aan boord en vermeesterde
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hij met Jan Gerbrantsz. dit schip, in welk gevecht de admiraal sneuvelde. Het
volgende jaar behoorde hij tot de vloot van Willem de Soete, heer van Haultain,
welke bestemd was om op de spaansche kust de wacht te houden en de spaansche
W.-I.-en O.-I.-schepen het binnen- en uitloopen te beletten. Wegens een lekkage
in zijn schip was hij echter genoodzaakt een haven in Engeland aan te doen en
achter te blijven. Datzelfde jaar echter gelukte het hem een spaansche bark te
veroveren. Als schout-bij-nacht vergezelde hij in het voorjaar van 1607 den admiraal
Jacob van Heemskerk op een nieuwen tocht naar de kusten van Spanje en vandaar
naar de Straat van Gibraltar, waar een treffen met de spaansche vloot plaats greep,
bij welke gelegenheid het spaansche admiraalschip S. Augustijn door Heemskerk
en Moy Lambert geënterd en genomen werd. Zoowel de hollandsche als de
spaansche admiraal sneuvelden, doch de Hollanders bleven na hardnekkigen en
dapperen strijd overwinnaars. Een der gevangen officieren van het admiraalschip,
don Gonsalvo Fernando Argasyl, later door de Staten-Generaal zonder rantsoen
vrijgelaten, was in de verwoedheid van het gevecht zelfs geheel uitgeplunderd en
moest door Moy Lambert van kleeren voorzien worden. Voor zijn dapper gedrag en
de gewichtige diensten in de laatste jaren aan zijn vaderland bewezen, vereerden
de Staten-Generaal hem 3 Sept. 1607 een gouden sifflet, ter waarde van 300 gulden.
In de volgende jaren zijn geen gewichtige krijgsbedrijven van hem bekend. Hij
begeleidde tal van convooien, naar het schijnt voornamelijk naar de Middellandsche
Zee, hetzij onder den admiraal Haultain of zelfstandig als commandeur of
schout-bij-nacht. Toen in Oct. 1611 op last van de admiraliteiten een vloot van 17
oorlogsschepen werd uitgerust tegen de zeeroovers, van welke natie ook, was
Lambert van Rotterdam vice-admiraal daarover. Menig staaltje van dapperheid en
beleid in den strijd tegen de turksche zeeroovers zou van hem te boeken zijn; zoo
in het najaar van 1612, terwijl hij in 1614 vier turksche schepen verbrandde en na
een zeeroover in Ierland op het strand gejaagd te hebben, gevaar liep deswege
door den koning van Engeland gearresteerd te worden, welk lot hij slechts ontkwam
door een nog te juister tijd ontvangen waarschuwing van de Staten-Generaal. In
April 1616 werd hem gelast met nog twee schepen zich gereed te maken voor een
tocht naar Algiers en Tunis om den nieuw benoemden consul der Republiek aldaar,
Wynant de Keyser, daarheen over te brengen, die de vrijlating van meer dan 130
Nederlanders uit de slavernij zou trachten te bewerken en het tot stand komen van
een verdrag met deze staten. Volgens zijn instructie zou Moy Lambert tijdens de
onderhandelingen zich moeten wachten van vijandelijkheden tegenover de turksche
zeeroovers, ten minste zoo dezen hem niet aanvielen, doch ook dan zou hij zich
moeten bepalen tot gevangen houden en de gewone methode tegen zeeroovers,
nl. om ze de voeten te spoelen, niet in praktijk mogen brengen. Ook aan andere
ned. oorlogsschepen zou hij dezelfde instructie moeten overbrengen. Onze
betrekkingen met beide zeerooverstaten waren in de volgende jaren, hoewel veel
verbeterd, echter toch meermalen van dien aard, dat de commandeur, wien de
beveiliging in de Midd. Zee was opgedragen, van tijd tot tijd meende hun een lesje
te moeten geven. In Juni 1618 ontmoette hij met zijn negen schepen in de straat
van Gibraltar een dertigtal rooverschepen van Algiers,
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waarvan hij verschillende veroverde, het volk over boord liet werpen; hij beschoot
de stad Algiers zelf. Ook in 1619 en 1620 werd deze vergeldingspolitiek gevolgd.
Na het eindigen van het Bestand werd de strijd opnieuw aangebonden tegen de
Duinkerkers en in Oct. 1622 leden dezen bij Calais opnieuw een gevoelige nederlaag
tegen hun ouden bestrijder, 6 Mei 1624 tot vice-admiraal benoemd, diende hij het
land in die qualiteit nog geen jaar, maar werd nog door de St. Gen. 25 Oct. 1624
naar aanleiding van een gevecht met vier duinkerker schepen bij Duins met een
gouden medaille vereerd. Op kosten van de admiraliteit op de Maas werd hij
begraven in het koor der Groote Kerk no. 85, en een grafschrift op zijn zerk vermeldt
in een lofdicht zijn roemrijke daden.
Door zijn tijdgenooten worden zijn voortvarendheid en de bekwame spoed,
waarmee hij zijn lastgevingen uitvoerde, geprezen en van hem wordt verhaald, dat
hij zoo populair was bij het scheepsvolk, dat zijn daden in menig lied werden
bezongen. Hij was gehuwd met N e e l t g e n A e r t s en zijn dochter A e r t j e ,
trouwde in 2de huwelijk met Joost van Coulster (I kol. 643).
Van dezen zeeheld bestaat een afbeelding in staalgravure door J.F.C. Reckleben
en een penteekening berustende in het gemeente-archief te Rotterdam.
Zie: Rott. Historiebl. II, 607; III, 454 noot; Bronnen Gesch. Rott. II, 364; v a n
R e y n , Gesch. Beschr. v. Rott. I, 286; v a n M e t e r e n (1611) II, 193 vlg., 204,
233 vlg., 412; v a n d e n B o s , Leeven en Daaden der doorl. zeehelden 148 vlg.,
156, 211 vlg. (waar het gevecht van 1618 ten onrechte op 1619 geplaatst wordt),
300; Journ. Adm., Res. St. v. Holl. (10 April 1597), Res. St. Gen. (3 Sept. 1607);
H e e r i n g a , Bronnen Gesch. Lev. handel (zie index); d e J o n g e , Ned. Zeewezen
I, 209, 230, 232, 235, 238 (dat L.H. het leven verloor ‘strijdende voor het vaderland’,
klopt niet met het grafschrift) 239, 518.
Moquette

[Hengel, Wessel Albertus van]
HENGEL (Wessel Albertus v a n ), geb. te Leiden 12 Nov. 1779, aldaar overl. 6 Feb.
1871, zoon van J a c o b u s v a n H e n g e l , hoofdgaarder van het gemaal en
M a r g a r e t h a v a n G r o e n . Na in zijne vaderstad de latijnsche school te hebben
verlaten met eene Oratio de praestantia poëseos, werd hij er ingeschreven als
student der theol. faculteit, maar moest de ongunst der tijden deelen, welke ook de
hoogeschool, in de personen harer professoren, niet ongemoeid liet. De classis van
Leiden en Nederrijnland examineerde hem praeparatoir in 1802, en na peremptoir
examen werd hij in het begin van 1803 predikant te Kalshagen. De omstandigheden
brachten hem hier tot ingespannen studie, die veel deed inhalen van hetgeen nog
niet verkregen had kunnen worden. In 1805 ging hij naar Driehuizen, in 1810 naar
Grootebroek, om in 1815 te Franeker het hoogleeraarsambt te aanvaarden met
eene Oratio de elementis disciplinae theologicae bene ac diligenter pertractandis.
Reeds had hij vele proeven zijner studie het licht doen zien. Behalve een opstel
over Palestina als het beste land tot woonplaats van de Joodsche natie en
verschillende stukken in de Bibliotheek van Theol. Letterkunde o.a. vijf
verhandelingen over De eeuwigheid der straffen (VI, 1808; VII, 1809), zag hij zijn
beantwoording der prijsvraag over De opwekking van Lazarus in 1808, die over De
hemelvaart en koninklijke waardigheid van Jezus Christus in 1809 door het Haagsche
Genootschap bekroond, en twee jaren later eene over Doop en avondmaal.
In 1812 bekroonde hem Teyler's Genootschap
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voor zijne beantwoording van de vraag naar het Gevoelen van Eberhard over den
oorsprong van den Christelijken Godsdienst en in 1813 over den invloed van de
byzondere krachten en persoonlijke denkwijze der evangelisten en apostelen op
dezelver schriften. In de Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der
godgeleerde wetenschappen leverde hij vele stukken voor de rubriek critiek en
exegese van het N.T. Voorts Gesprekken over de burgerlijke verdraag-zaamheid
en voor het Haagsch Genootschap vertalingen van in het latijn geschreven bekroonde
stukken en Bijdragen over hetgeen in de leerstellingen en voorschriften van Jezus
en de Apostelen betrekking had tot de personen, tijden en plaatsen in en onder
welke zij leefden, door eene Nalezing gevolgd. Op 5 Nov. 1817 droeg hij het rectoraat
te Franeker over met eene redevoering De singulari religionis christianae vi atque
efficacitate ad piam et honestam puerorum educationem. In 1818 volgde zijn
benoeming als hoogleeraar te Amsterdam, welke betrekking hij aanvaardde met
eene rede De religionis christianae disciplina verae ac nativae eloquentiae uherrima
nutrice. Aan dit hoogleeraarsambt was tevens verbonden de halve predikbeurt. Van
1821-1827 gaf hij drie bundels Leerredenen in het licht, daarna door meerdere
gevolgd. Voorts dagteekenen uit dezen tijd boekbeoordeelingen in den Recencent
ook der recencenten, een redevoering in 1823 ten betooge dat de bijbel naar de
uitspraak der geschiedenis den weldadigsten invloed op 's menschen waar en
onvergankelijk heil heeft (hij was hoofdbestuurder van het Ned.-Bijbelgenootschap),
en eene voordracht in de derde klasse van het Kon.-Ned.-Instituut, waarvan hij lid
was (De bonorum communione ab antiquissimis Christi sectatoribus instituta),
opstellen in het door hem geredigeerde Christelijk maandschrift voor den
beschaafden stand en Annotatio in loca nonnulla N.T. (1824). De academische
senaat te Leiden benoemde hem in 1819 tot doctor honoris causa, en zag hem in
zijn midden, nadat hij in 1824 het hoogleeraarsambt had aanvaard met een Oratio
de grammatica literarum sacrarum interpretatione. Te Leiden was hij ook, gelijk zijn
ambtgenooten, academie-prediker; maar hier bepaalde zich zijne hoofdtaak, anders
dan te Amsterdam, voornamelijk tot de studie van het N.T. volgens de streng
grammatische interpretatie. In 1829 verscheen zijn Institutio oratoris sacri, handboek
over de predikkunde; later gevolgd door Korte schets der academische lessen over
de evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk. Van veel bronnenstudie en groote
belezenheid getuigt zijn Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving
van het hedendaagsch Europa (1844); eene tweede uitgaaf verscheen in 1866 met
medewerking van den groningschen hoogleeraar D i e s t L o r g i o n . Uit hetzelfde
jaar 1844 dagteekent zijn Keizer Hendrik I I I, een tafereel van 's mans leven,
deugden en verdiensten. De tijdsomstandigheden bepaalden in 1832 zijne rede bij
de overdracht van het rectoraat: De religionis christianae efficacitate in bellum tum
plane singulari, tum maxime salutari. De voltooiing van den door ds. H. C a t s
bezorgden Huisbijbel nam van Hengel na diens dood op zich. In het Instituut sprak
hij de herinneringsrede uit na den dood van van der Palm en van van Voorst. Nog
schreef hij een Commentarius perpetuus in epistolam Pauli ad Philippenses (1838).
Na zijn emeritaat in 1849 verschenen zijn Commentarius perpetuus in 1 Cor. XV
(1851), met eene epistola ad Winerum; Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos
(1859); verhandelingen over De betrekking van het gevoel tot het uitleggen van den
bijbel (1852), en over De gave der talen (1864), benevens verschillende bijdragen
in tijdschriften terwijl hij
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ook nog een schetscollege hield voor candidaten. Zeer talrijk zijn daarnevens de
opstellen van uitlegkundigen inhoud, geplaatst in verschillende jaargangen van
Uitlegkundige Bijdragen en Godgeleerde Bijdragen.
In 1850 kwam hij voor de rechten der theol. fac. op in een geschrift Over de
godgeleerdheid in het algemeen en hare betrekking tot het onderwijs op 's lands
hoogescholen in het byzonder.
Hij was bestuurder en secretaris van het Haagsche Genootschap en curator van
het Stolpiaansch Legaat; ook lid van de Commissie der O. en W.I. kerken. Als lid
van de Mij. der Ned. Letterk. schreef hij het Levensbericht van Wilhelm Broes.
Ten opzichte van eene nieuwe bijbelvertaling maakte hij zich verdienstelijk door
zijn Proeve van grondslagen voor eene nieuwe Nederduitsche vertaling van het
N.T. naar den leiddraad der vertaling van den Statenbijbel en volgens den gewonen
Griekschen tekst (1852), en door een artikel in het Chr. Maandschrift over Het
wenschelijke eener nieuwe Ned. vertaling van den bijbel in het algemeen en van
het N.T. in het byzonder (1855). Zelf trad hij op als algemeen adviseur; vgl. Voorrede
bij de Synodale vertaling van het N.T. 1868.
Hij huwde in 1808 met A n n a M a r i a H u p é , wed. B i e s t e r b o s , die hem
tien kinderen schonk en tot 1859 met hem verbonden bleef. Eene zijner kleindochters
was tot het laatst zijne trouwe verzorgster.
Studenten der theol. fac. droegen hem ten grave op 10 Feb. 1871. De toespraken
van den Burgemeester van Leiden, prof. Scholten, ds. Kuyper en dr. van Hengel
getuigden van de hooge waardeering van 's mans werkzaamheid en karakter.
Zijn portret door Jacob Spoel in de Senaatskamer te Leiden; het werd bovendien
gelithographeerd door W.C. Chimaer v. Oudendorp, J.P. Berghaus, e.a.
Zie: J.J. P r i n s in Levensb. Letterk. 1871, 175 met lijst der stukken in Chr.
Maandschrift; A. K u e n e n in Ned. Spectator 25 Febr. 1871; G. v a n G o r k o m
in Los en Vast 1871, 108.
Herderscheê

[Hennekeler, Gijsbert van]
HENNEKELER (Gijsbert v a n ), directeur der R.H.B.S. en B.A.S. te Middelburg,
waar hij 15 Mei 1884 overl. Geb. 30 Jan 1825 te Nijkerk op de Veluwe; uit het huwelijk
van H e n d r i k v.H. en E m m e t j e v a n R o m i j n , werd hij opgeleid voor het lager
onderwijs, behaalde te Arnhem den 3den en den 2den rang en werd in 1850 tot
docent in de wis- en natuurkundige vakken aan het gymnasium te Winschoten
benoemd; in 54 aan dat te Brielle, in 55 aan dat te Leiden. In laatstgenoemd jaar
promoveerde hij aan de hoogeschool te Groningen tot Dr. in de wis- en natuurkunde
op een proefschrift: De primitieve wortels van alle getallen en hunne toepassing op
de decimale breuken. Het volgend jaar tot leeraar aan het gymnasium te Middelburg
en aan de klinische school ald. benoemd, werd v.H. in 1865, bij de oprichting der
Rijks hoogere burgerschool aldaar, tot leeraar en onderdirecteur dezer inrichting
aangesteld. In 1878 werd hij directeur dier school, terwijl hij sedert 1867 tevens
directeur der gemeentelijke Burgeravondschool was. Verder was v.H. te Middelburg
directeur van een cursus tot opleiding van onderwijs, bestuurslid van het
Natuurkundig gezelschap aldaar, lid van het Zeeuwsch genootsch. van
wetenschappen, lid van de plaatselijke gezondheidscommissie en van het bestuur
der Ambachtsschool. En in al deze betrekkingen legde hij de grootste toewijding
aan den dag.
Sedert 1864 gehuwd met I d a S a r a H e n r y , liet hij bij zijn overlijden drie
kinderen na.
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Behalve een aantal opstellen in De Natuur e.a. tijdschriften, schreef v.H. een Korte
handleiding tot het gebruik der aardglobe (1853; 6de dr. 1886) en een Handleiding
tot de beoefening der cosmographie (1877; 2de dr. 1895).
Zie: Middelb. Cour. 17 Mei 1884.
Zuidema

[Henrici, Balduinus]
HENRICI (Balduinus), B o u w e n H e n d r i k s z ., rechtsgeleerde, naar zijn
geboorteplaats a ngeduid als v a n Z i e r i k z e e . Zijn naam komt in 1429 in de
matrikel van Leuven voor. Aan de universiteit aldaar, waaraan hij jaren in
verschillende betrekkingen verbonden was, verwierf hij in Febr. 1431 den graad van
baccalaureus en in 1432 dien van magister artium. Hij werd 8 Oct. 1435 toegelaten
als regens in de faculteit der vrije kunsten en gaf daarin les tot het jaar 1443. In
1441 en 1443 was hij deken der faculteit. Inmiddels was hij zich aan de rechtsstudie
gaan wijden en in 1437 baccalaureus decretorum geworden. In 1439 en 1442 was
hij judex appellationum der universiteit. Na in 1444 het licentiaat in het kanonieke
recht verkregen te hebben, gaf hij als buitengewoon hoogleeraar daarin les. In 1452
vermelden de stadsrekeningen van Leuven ‘dat hij doctoir werden woude jnden
geestelijken recht’; 16 Jan. 1453, toen hij den verlangden doctoralen graad verkreeg,
ontving hij namens de stad een geschenk. 1 Juni 1458 werd hij door de stad
aangesteld om de gewone voorlezingen in het kanonieke recht te houden. Genoot
hij aanvankelijk daarvoor een wedde van 100 gulden, reeds het volgende jaar werd
dit verdubbeld. In 1442 trad hij tijdens de afwezigheid van den rector op als
vice-rector; daarna bekleedde hij nog 3 maal het rectoraat der universiteit, tot welke
waardigheid hij in Aug. 1453, Aug. 1458 en Febr. 1461 werd gekozen. Bij bul van
12 Nov. 1461 vergunde Pius II hem, als deken der aan gewone bisschoppelijke
rechtsmacht onttrokken St. Lievenskerk te Zierikzee, om als deken of door zijn
officiaal gedurende 10 jaren over de geestelijkheid en onderhoorigen dier kerk
strafrechterlijke macht uit te oefenen, wijl anders buitensporigheden te vreezen
zouden zijn. Wanneer hij de bedoelde decanij verkreeg, is onbekend; het
kapittelarchief is verloren. Echter komt hij reeds in 1456 als deken voor (Archief
Aartsb. Utrecht XXIV, 118). In 1463 legde hij zijn professoraat te Leuven neder om
als deken te Zierikzee te gaan resideeren. Hij was bovendien kanunnik van het
kapittel van St. Pieter te Leuven. Zijn sterfjaar is onbekend.
Een handschriftelijke aanteekening (vermeld in de ondergenoemde Analectes
XXVI, 304-5) vermeldt hem in 1475 als officiaal van Kamerijk aan de curie te Brussel.
A n d r e a s , die hem als jurist roemt, noemt van hem: Lectura ad libros V
Decretalium.
Lettend op zijn leuvenschen staat van dienst, is waarschijnlijk B a l d e w i j n u s
v a n Z i e r i k z e e , die in 1417 te Heidelberg geïmmatriculeerd, daar in 1419
baccalaureus en in 1422 licenciatus artium werd, een ander (G. T o e p k e , Matrikel
der Univ. Heidelberg I, 134 en 374).
Zie: V a l . A n d r e a s , Bibliotheca Belgica, 112; d e z e l f d e , Fasti (1650) 155,
157, 171; E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ. de Louvain I (Brux. 1903) 20, 22; d e
z e l f d e , Actes .... de l' Univ. de Louvain I (Brux. 1903) 112, 123, 367, 430, 447,
471; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique I (1864) 402; XXVI (1896)
304-5; XXVII (1898) 304-5; XXX (1903) register; G. B r o m , Archivalia in Italië no.
1660.
van Kuyk
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[Henrici, Bernardus]
HENRICI (Bernardus), d e D a v a n t r i a , van Deventer, kanunnik van St. Pieter te
Middel-
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burg en als zoodanig als kapelaan van den graaf van Holland en Zeeland beschouwd,
bezat ook een kanonikaat in St. Walburg te Zutphen, St. Lebuinus te Deventer en
St. Pieter te Utrecht. In 1378 wendde hertog Albrecht zich te zijnen gunste tot
Clemens VII voor een beneficie in het luiksche bisdom. In 1389 was hij aan de pas
opgerichte keulsche universiteit; het matrikelboek vermeldt, dat hij vele jaren als
notarius palatii werkzaam was.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 16; T h . v a n R i e m s d i j k , Tresorie
en kanselarij der graven van Holland ('s Grav. 1908) 161 en 411; G. B r o m ,
Archivalia in Italië I ('s Grav. 1908) no. 1327; Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVIII (1907)
74.
van Kuyk

[Henrici, Johannes]
HENRICI (Johannes), naar zijn geboorteland ook J o h a n v a n Z e e l a n d , doctor
legum, komt in het midden en in de tweede helft der 14e eeuw meermalen voor als
advocaat en rechtsgeleerd raadsman van hollandsche steden en particulieren, ook
als advocaat aan de curie te Rome, o.a. van den abt van Egmond in 1357.
Zie: N. Bijdr. v. Regtsgel. en Wetgeving V(1885) 489; G. B r o m , Bullarium
Trajectense no. 1624; d e z ., Archivalia in Italië I ('s Grav. 1908) no. 1092; P.v.d.
B r a n d e l e r , Inventaris archief der gemeente Dordrecht I (Dordr. 1862) 57, 61.
van Kuyk

[Herckmans, Elias]
HERCKMANS (Elias), geb. ongev. 1596 te Amsterdam, gest. 8 Jan. 1644 op het
Recif in Brazilië, was zeeman van beroep en heeft vele jaren voor de amsterdamsche
firma de Vogelaer op Archangel gevaren. Maar hij was ook schrijver en dichter. Een
historischen verhael van de voornaemste beroerten des Keijserrijcks van Russia,
ontstaen door den Demetrium Ivanowijts, die den valschen Demetrius t' onrecht
genoemt wert. Beschreven door E l i a s H e r c k m a n s , anno Domini MDCXXV
Amsterdam, berust in hs. in de Openbare Keizerlijke Bibl. te Petersburg, en is daar
in 1868 uitgegeven, terwijl het in 1874 in eene russische vertaling het licht zag. Zijne
drama's Slach van Vlaenderen, gheschiedt tusschen den Prince van Oranien ende
den .... Eerts-Hertogh Albertvs. Op den regel Eendracht Maeckt Macht, (Amst. 1624),
en Tyrus Belegeringhe en Ondergangk door de laeste veroveringhe van Alexander
de Groote .... Anno Salutis 1627, Idus Februarij, in Amsterdam op het Spreeckwoort
Hooghmoet komt voor den val, hebben weinig opgang gemaakt; het laatstgenoemde
treurspel is niet gedrukt, maar in het hs. van den dichter aanwezig op de
Stads-Bibliotheek te Haarlem.
In 1631 schreef Herckmans het gedicht Sweedsche Zeeg-trompet wtblasende
de onverwachte verlossinge van Duytschland, op het Ellef- Iarige Zeeg-Mirakel van
Praagh, Door den Doorl. Voorvechter der Christen Vryheyt Gvstavvs Adolphvs ....
(Amst.), en in 1634 gaf hij zijn belangrijkste werk uit, nl. Der Zee-vaert Lof,
handelende vande gedenckwaerdighste Zeevaerden met de daeraenklevende op
en onderganghen der Voornaemste Heerschappijen der gantscher Wereld: Zedert
haere beginselen tot op den dagh van huyden .... (Amst.). Het omvangrijke werk is
in 6 boeken verdeeld; in de drie eerste wordt de geschiedenis der zeevaart behandeld
van de ark af tot het einde van het Bizantijnsche rijk, in het 4de boek vooral
gesproken van de ontdekkingstochten der Portugeezen en Spanjaarden en in het
5de gehandeld over de reizen en zeeslagen der Hollanders. Het 6de boek, in andere
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maat geschreven, bevat eene aardige beschrijving van het leven aan boord van
een koopvaardijschip. Het werk is versierd met vele platen, o.a. eene van Rembrandt.
Het 5de boek is in 1641 afzonderlijk uitgegeven met den titel Theatrum Victoriae,
ofte
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het Thooneel der Zee-Slagen (Amst.). Door Der Zeevaert Lof kwam Herckmans in
aanraking met Constantijn Huygens, aan wien hij in 1635 zijn Encomium calvitii,
ofte Lof der Kael-koppen (Amst.), opdroeg, en met wien hij in briefwisseling trad.
In 1635 ging Herckmans in dienst der West-Indische Compagnie en zeilde naar
Brazilië, waar hij lid van den Hoogen Raad op het Recif werd en gouverneur van
Tamarica en Rio grande. Hij nam deel aan verschillende expedities en ondernam
in 1641 een stouten tocht door het binnenland van Brazilië. In 1643 maakte hij de
expeditie van Hendrik Brouwer naar Chili mee en nam, toen deze gestorven was,
het bevel over. De onderneming mislukte door allerlei oorzaken, maar Herckmans
werd er aansprakelijk voor gesteld; zijn dood voorkwam eene gerechtelijke vervolging.
Zie: J.A. W o r p , in Oud- Holland, XI (1893), 162-178; Briefwisseling van
C o n s t a n t i j n H u y g e n s ed. J.A. W o r p , dl. II en III.
Worp

[Herderinch, Andreas]
HERDERINCH (Andreas), v a n G r o n i n g e n , overleden 10 Jan. 1388, was
magister artium en baccalaureus in de rechten, persona van St. Maarten te
Groningen en kanunnik van den Dom te Utrecht. Voor zijn andere prebenden zie
men: G. B r o m , Bullarium Trajectense, LXXVI en nos. 1446, 1511 en 1797. Zijn
sterfjaar wordt vermeld door B r o c k in hs. rijksarchief Utrecht (Dom 1355).
van Kuyk

[Herinck, Mr. Bernardus]
HERINCK (Mr. Bernardus), kanunnik van Deventer, te Oldenzaal geboren en aldaar
31 Mei 1604 overl. Wij vinden hem in 1561 onder de deventer kanunniken. Spoedig
daarna neemt hij de zielzorg te Olst op zich, maar doet 1568 weer afstand van zijn
pastoraat. Onder bisschop Aegidius de Monte volgt hij in 1576 A r n o l d u s
H e r i n c k op als vicarisgeneraal der praeposituur. Na het overlijden van den
bisschop wordt hij in zijn waardigheid bevestigd en wordt daarenboven
vicaris-generaal van het bisdom Deventer.
Op last van het kapittel moest Herinck den ban uitspreken over den munter, die
tijdens het beleg van Deventer de kostbare reliekschrijnen van de H. Lebuinuskerk
met behulp der duitsche soldaten had verbroken. Na de inneming van Deventer
door Rennenberg in 1578, legde hij zijne waardigheden neer, trok als balling eerst
naar Emmerik en daarna naar zijn geboorteplaats, waar de uitgewekenen een nieuw
kapittel vormden. In 1587 te Deventer weergekeerd, werd hij nogmaals tot
vicaris-generaal der proosdij aangesteld en bleef dit waarschijnlijk tot 12 April 1595.
In tegenstelling met de meeste zijner medekanunniken, heeft hij de priestereer
gehandhaafd.
Zie: Archief Aartsb. XXXV; XVIII, 422; R e v i u s , Dav. ill. 479, 484.
Snelting

[Heringa, Salomo Gille]
HERINGA (Salomo G i l l e ), achtereenvolgens directeur van de postkantoren te
Tilburg (1845), Vlissingen (1851), Schiedam (1855) en Utrecht (1864), was geb. 16
Sept. 1816 te Herwijnen, waar zijn vader K o e n r a a d H. predikant was (zijn moeder
heette G i l l e ), en overl. 12 Febr. 1895 te Nijmegen. Te Schiedam was hij ook
verscheiden jaren schoolopziener in het 6de district van Z.-Holland, alsmede lid van
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den gemeenteraad, welke laatste betrekking hij eveneens in Utrecht bekleedde. Na
in 1873 als postdirecteur eervol ontslagen en gepensionneerd te zijn, werd hij in
1877 door de vereenigde conservatieve en r. katholieke kiesvereenigingen te
Schiedam candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer
Stat.-Generaal, doch niet gekozen.
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Verschillende geschriften zagen van zijne hand het licht: bijdragen in de Algem.
Konst- en Letterbode (1845-47) en in het Driemaandelijksch tijdschrift voor Onderwijs,
waarvan hij van 1864-69 met N e u r d e n b u r g , R a u w e n h o f f , D e l f o s ,
M o l e n b r o e k e.a. redacteur was. Verder redigeerde hij het Ned. Jaarboek der
Posterijen (1849-72) en schreef hij een Aardrijkskundig woordenboek v. Nederland
(1854; 3de dr. 1873). Met P. G ö r l i t z bewerkte hij voor ons land prof. N i e m e i j e r 's
Grondbeginselen van de Opvoeding en het Onderwijs (1854-63; 3 dln.), waarvan
in 1864 een kleinere uitgave door hem bezorgd werd. Eindelijk schreef hij: De
waarheid ligt in 't midden. Gedachten over Onderwijs (1875) en Afgeperste
verdediging (1877), terwijl hij in Kleef, waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht,
onder den naam K l e e f s c h H o l l a n d e r een Gids van die stad schreef, met een
Geschiedkundig overzicht ervan.
S. Gille Heringa was gehuwd, sedert 1840, met S o p h i e H a g e d o o r n uit
Amsterdam, die hem vier kinderen (3 zoons en een dochter) schonk.
Zuidema

[Hermite, Franciscus l']
HERMITE (Franciscus l'), geb. te Antwerpen 20 Aug. 1598, Jezuïet 3 Oct. 1615,
priester 22 April 1626, gest. te Mechelen 7 Jan. 1690. Gedurende meer dan 30 jaren
trad hij in de voornaamste steden van Zuid-Nederland als controvers-prediker op
en was er rector te Gent en te Leuven. Na vervolgens rector geweest te zijn van
het Jezuïetencollege te Roermond (1643-1647) werd hij te Leiden geplaatst en ten
laatste benoemd tot overste der noord-nederlandsche Jezuïetenmissie (1659-1663).
De verhouding tot den apost. vicaris Mgr. de la Torre was zeer gunstig, want l'H.
kon melden, dat hij op vele plaatsen, waar tot dan toe maar één Jezuïet werkzaam
was, er een tweeden had mogen bijvoegen en waar er geen was, een Jezuïet had
mogen plaatsen. Het gevolg hiervan was, dat het aantal Jezuïeten in
Noord-Nederland spoedig meer dan 90 bedroeg. Hij hield zich ook bezig met
polemiek. Zijn Meyboom was rechtstreeks tegen het calvinisme gericht, in een ander
werkje gaat hij den delftschen predikant Doreslaer te lijf. In zijn laatste jaren vertaalde
hij uit het italiaansch de Levens van de Broeders coadjuteurs van de S.I. en de
Deugden en Wonderwerken van een groot getal broeders.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) IV,
306; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Herwerden, Claudius Henricus van]
HERWERDEN (Claudius Henricus v a n ), geb. 1 Juli 1802 te Zutfen, overl. 30 Juli
1881 te Bad Eilsen; zoon van C l a u d i u s H e n r i c u s v a n H. en S a r a M a r i a
W o l t e r b e e k . Hij studeerde te Groningen en promoveerde 13 Dec. 1826 tot Dr.
in de theologie op een Disputatio de libro Josuae, sive de diversis ex quibus constat
Josuae liber monumentis, deque aetate qua eorum vixerint auctores. In de Annales
Academiae Groninganae van 1822/23 (gedrukt in 1825) komt een bekroond antwoord
van hem voor op de prijsvraag: Quae fuit Summi Sacerdotis in Hebraeorum republica
auctoritas et potestas inde a civitate a Mose constituta usque ad Hierosolyma
expugnata.
Hij was pred. te Hontenisse (1826), Deventer (1829) en Groningen (1831-1 Juli
1881). Hij schreef veel in het tijdschrift Waarheid in Liefde; verder Het aandenken
van Hendrik van Zutphen onder zijn landgenooten vernieuwd (Gron. 1840; 2e druk
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Arnhem 1864); Commentaar op Johannes (uit aesthetisch oogpunt); Jubelrede over
het tweede eeuwgetijde van Groningens bevrijding 28 Aug. 1872; Afscheid van de
gemeente Groningen, na zijn dood
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uitgegeven, met voorbericht van zijn zwager, prof. P. H o f s t e d e d e G r o o t
(Gron. 1881), en eenige reisbeschrijvingen.
Hij huwde 15 Aug. 1826 te Leer (O. Fr.) met S c a t i n a H e n d r i c a W i c h e r s .
Zijn portret bij v a n S o m e r e n no. II 2415.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek 342; Navorscher LXI
(1912) 519; L a s o n d e r in Gel. en Vrijh. 1881, 530.
Herderscheê

[Herwerden, Henricus van]
HERWERDEN (Henricus v a n ), zoon van C l a u d e H e n d r i k v a n H. en
H e n d r i n a v a n B e v e r e n , geb. te Amsterdam 23 Dec. 1731, overl. 19 Dec.
1805, was achtereenvolgens predikant te Thamen (1755), Zaltbommel (1764), Zutfen
(1766) en Amsterdam (1773). Van zijn exegetische studiën heeft hij proeven gegeven
in 's Heilands verzoeking in de woestijn en Geschiedenis van den staat der rechtheid
en val onzer eerste ouders (Amst. 1787), aanvankelijk als leerredenen uitgesproken,
later uitgewerkt. In 6 dln. zag het licht een werk over Het evangelie van Johannes
(1799).
Hij huwde 23 Nov. 1758 H e n d r i n a G e e r t r u i d a d e B r u i n . Hij was
bestuurder van het Haagsche Genootschap van 1786-1788.
Zijn portret bij M o e s no. 3455.
Zie: G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II, 87; Navorscher LXI (1912) 471, 472.
Herderscheê

[Heskamp, Bernardus Christianus]
HESKAMP (Bernardus Christianus), geb. te Dalen (Dr.) 5 Mrt. 1825, overl. te
Spanbeek (L.) 7 Jan. 1903. Hij volbracht zijne studiën te Lingen Sept. 1838-Apr.
1840, te Meppen tot Sept. 1843, te Kuilenburg tot Aug. 1845, te Warmond tot zijne
priesterwijding 12 Aug. 1849. Hij werd kapelaan te Haarle 14 Sept. 1849, te Deventer
12 Oct. 1850, assistent te Kleinemeer 23 Juni 1851, kapelaan te Groningen 6 Oct.
1851, te Zwolle (Steegje) 20 Sept. 1856, pastoor te Makkum 1857, te Eijbergen
1864. In 1866 uit zijn ambt ontslagen leed hij tot zijn dood te Spanbeek een stichtend
leven.
Hij schreef: Eenige aanmerkingen op het werkje van den predikant C.P.L. Rutgers,
getiteld: De groene wees (Gron. 1852); Open brief aan den Wel Eerw. Heer C.P.L.
Rutgers over Z Eerw. Brochure getiteld: Bijlage tot de groene wees (Gron. 1853).
van der Heijden

[Hesselink, Gerrit]
HESSELINK (Gerrit), geb. 23 Oct. 1755 te Groningen, overl. 7 Nov. 1811. In 1778
werd hij er tot phil. Dr. bevorderd op eene dissertatie De montibus ignivomis ac
terrae motibus eorumque cognitione; ook verwierf hij Teyler's zilveren medaille voor
een verhandeling Over het onderscheidend kenmerk der Christelijke openbaring
en derzelver verband met de natuurlijke en Joodsche godsdienst. In 1781 werd hij
pred. bij de Doopsgez. gem. te Bolsward, in 1786 hoogleeraar te Amsterdam, nadat
hij een tweede verhandeling bekroond had gezien Over de dwaasheid der twijfelarij.
Niet alleen nam hij tijdelijk ook de colleges van den remonstrantschen hoogleeraar
Konijnenburg waar, doch insgelijks het onderwijs in philosofie, mathesis, physica
van prof. van Swinden. Hij schreef eene hydrostatische verhandeling (Amst. 1807)

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

en eene bestrijding van Franklin's theorie over de electriciteit. Op letterkundig gebied
gaf hij Hollandsche dichtmaat toegepast op rythmus en metrum der ouden (Amst.
1808), op theologisch Uitlegkundig woordenboek ter opheldering van de schriften
des N.V. (Amst. 1790), gevolgd door een Brief aan de lezers van het woordenboek,
ter verdediging van zijne methode, die vrij en zelfstandig was.
Zie: G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II, 88; 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. Woordenboek 342.
Herderscheê
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[Heyblom, Alexander Wilhelmus Aalbert]
HEYBLOM (Alexander Wilhelmus Aalbert), geb. 29 Oct. 1832 te Bergen-op-Zoom,
overl. 13 Aug. 1893 te Rotterdam, was een zoon van A a l b e r t H e y b l o m en
A n n a S t e w a r t . Van zijn vader, die organist en muziekonderwijzer was, ontving
hij onderricht in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. In 1855 vestigde
hij zich te Rotterdam als muziekleeraar, werd in 1857 directeur van de
mannenzangvereeniging Amphion, richtte in 1865 een dameszangvereeni-ging op,
die in 1881 met eerstgenoemde werd verbonden en was in 1875 en 1884
feestdirecteur van de te Rotterdam gehouden zangersfeesten. In 1860 was hij
leeraar geworden in den zang aan de vormschool voor onderwijzers en aan die voor
onderwijzeressen en sinds 1877 was hij directeur van de door Amphion opgerichte
volkszangschool. In 1888 trad hij op als redacteur van de Muziekbode. Voor de
theorie der muziek heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door zijn Leerboek ten
gebruike bij het onderwijs in den zang en tot zelfonderricht in de muziek, met vragen,
opgaven en zangoefeningen, en door zijn Leerboekje voor theoretisch en practisch
onderwijs in den zang. Ook als componist heeft hij zich bekend gemaakt en
meermalen is hij als zoodanig bekroond. Hij schreef verschillende twee- en
vierhandige klavierwerken, vele mannenkoren als Goede nacht, het welbekende
vaderlandsche Blijf één, het Beleg van Alkmaar voor mannenkoor, soli en orkest,
een Banierzang, een Vrijheidslied voor mannenkoor en koperinstrumenten, een
oratorium Mista, een Hymne aan de kunst, vele driestemmige koren en een- of
tweestemmige liederen.
Zijn portret in steendruk werd vervaardigd door Jul. Seghers te Antwerpen.
Zie: M e l c h i o r en zijn levensbericht in De Tribune van 14 Jan. 1893; M.H. v a n
't K r u y s , Alex. W.A. Heyblom in Caecilia 1893, 146.
Moquette

[Heyden, Gaspar van der (2)]
HEYDEN (Gaspar v a n d e r ) (2), of C a s p a r u s H e y d a n u s , gedoopt 3 Mrt.
1566 te Frankenthal, gest. 14 Jan. 1626 te Amsterdam, was zoon van Gaspar van
der Heyden (1) (II kol. 570) en Catharina van Goethem. Omstreeks 1581 bezocht
hij te Antwerpen de latijnsche school. Na in 1583 en vervolgens eenigen tijd te
Genève te hebben gestudeerd, liet hij zich 23 Sept. 1585 aan de universiteit te
Heidelberg inschrijven. Afgestudeerd, stond hij als predikant eerst te Wolmesheim
bij Landau; daarna - van herfst 1594 tot 1608 - te Frankenthal, waar hij de opvolger
is geweest van Johannes Ursinus; eindelijk - van 28 Nov. 1608 tot zijn dood - te
Amsterdam. In het voorjaar van 1602 maakte hij een reis naar Holland. Het daaraan
voorafgaande jaar ordende hij zeer verdienstelijk de frankenthaler doop- en
trouwopgaven, die vóór dien slechts op losse stukken papier waren ingeschreven.
In 1613 had onder zijn leiding de doopplechtigheid plaats van het kind van Simon
Episcopius' broer, waarbij moeilijkheid ontstond over de 2e vraag van het
doopformulier.
Hij is 24 Febr. 1588 ondertrouwd en 12 Mrt. d.a.v. gehuwd met C l a r a v a n
d e n B o r n e (gedoopt 7 Nov. 1570 te Frankenthal, gest. 1 Mrt. 1633), dochter van
J a n v a n d e n B o r n e en van C l e r k e n v a n d e n B a r e . Uit dat huwelijk
zijn 7 zoons en 8 dochters geboren. Daarvan zagen de volgenden te Frankenthal
het levenslicht: C a t h a r i n a (gedoopt 30 Sept. 1595); A b r a h a m (2 Aug. 1597);
C l a r a (9 Aug. 1599), getrouwd met H e r m a n A n t h o n y v a n d e r L i n d e n ,
van 1612 tot aan zijn dood in 1646 predikant te Naarden; J o a n n a
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(19 Juli 1601); J a n n e k e n (24 Mrt. 1603), J o h a n n e s (1 Nov. 1604) en D a n i ë l
(3 Febr. 1607).
Zie: M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amsterdam 1884) 245, 250,
258; F.W. C u n o , Franciscus Junius der Aeltere (Amst. 1891) 388-390; A. v o n
d e n V e l d e n , Registres de l'Eglise Réformée Néerlandaise de Frankenthal I
(Brux. 1911) en II (Brux. 1913) op de genoemde data; Monatschrift des Frankenthaler
Altertumsvereins XIII (1905) no. 12; De Nederlandsche Heraut II (1885) 197 vv.;
G.J. V o s A z n ., Amstels kerkelijk leven (Amst. 1903) 352; G. B r a n d t , Historie
van de Reformatie II (Amst. 1674) 217.
van Schelven

[Heyden, Jan van der (1)]
HEYDEN (Jan v a n d e r ) (1), geb. 1637 te Gorinchem, gest. te Amsterdam 28
Maart 1712, was een der acht kinderen uit het in 1631 te Utrecht gesloten huwelijk
van J a n G o r i s C l a a s z o o n s z . v a n B o m m e l , (1607-1651) en N e e l t j e
J a n C o r n e l i s z . v a n M u n s t e r s d r . De vader vestigde zich enkele jaren na
zijn huwelijk te Gorinchem, waar hij een oliemolen dreef en 8 Febr. 1637 het
poorterschap kocht. Later vestigde hij zich te Amsterdam. 23 Maart 1650 werd hij
daar door Burgemeesteren tot makelaar benoemd, doch reeds 23 November 1651
overleed hij.
Jan werd in 1656 door den doop in de gemeente der Vlamingen opgenomen en
trad op 26 Juni 1661 in het huwelijk met de 30-jarige S a r a T e r h i e l , van Utrecht.
Bij deze gelegenheid gaf hij als beroep op: schilder. Over zijne opleiding voor deze
kunst is niets bekend, behalve de mededeeling van Houbraken, dat hij het eerste
onderricht van een onbekenden glasschilder heeft ontvangen. Uit de onderwerpen
van sommige zijner schilderijen blijkt dat hij in België en aan den Rijn heeft vertoefd;
wanneer hij deze reizen heeft gemaakt is onzeker. Tusschen 1660 en 1665 moet
hij te Delft zijn geweest; uit eene schilderij in het Mauritshuis blijkt, dat hij vóór of in
1667 te Dusseldorf verblijf heeft gehouden. In 1670 schilderde hij een stadje even
over onze oostelijke grenzen. Reeds in 1667 was hij als schilder in zijne volle kracht.
‘Zijn werk is van eene rustige deftigheid, het is klaar en scherp waargenomen en
met groote bekwaamheid en nauwkeurigheid uitgevoerd. Hij werkt uitvoerig, omdat
zijne belangstelling veel omvattend is en hij zich gaarne verdiept in alle onderdeelen,
maar toch ziet hij elk detail ondergeschikt aan het groote geheel’: aldus luidt het
oordeel van C.G. 't Hooft. Hij heeft zeer veel geschilderd, vooral in zijn jongere jaren;
doch ook later, al werd bijna al zijn tijd door andere bezigheden ingenomen, liet hij
het penseel niet rusten. Naast zijne stadsgezichten zijn merkwaardig de stillevens,
die hij meest op lateren leeftijd heeft vervaardigd. Op 74-jarigen leeftijd schilderde
hij nog eene bibliotheekkamer, in welke op de tafel een opengeslagen boek lag,
waarin hij den letterdruk met de grootste nauwkeurigheid had nagebootst. Zijne
schilderijen zijn overal verspreid, maar gelukkig is toch veel van zijn werk in
Nederland gebleven.
Niet minder roem dan als schilder, verwierf Jan van der Heyden als technicus.
Van 1669 dagteekenen zijne bemoeiingen met het vraagstuk der straatverlichting:
18 September van dat jaar werd hij, op grond van een ingediend rapport, waarin
groote verbeteringen op dit gebied werden voorgesteld, door Burgemeesteren van
Amsterdam benoemd tot ‘opzigter en directeur der bij nagt lichtende lantarens’. De
geheele dienst der straatverlichting werd door hem op meesterlijke wijze
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georganiseerd, en tot diep in de 18e eeuw heeft zijn werk geene verbeteringen
ondergaan. Eene beschrijving van zijne uitvindingen op dit gebied heeft hij nagelaten
in een manuscript Het Licht der Lamp- Lantaren, ontstoken door J a n v a n d e r
H e i d e n , dat in de stads-bibliotheek te Haarlem berust en in 1913 afgedrukt is in
het Maandblad Het Gas. 29 Juni 1671 verleenden de Staten van Holland hem en
zijn broeder Nicolaas octrooi voor de uitvinding van een scheprad en van een
slangpomp, waarmede water uit de gracht in de brandspuiten kon worden gepompt.
Deze laatste uitvinding bewijst dat hij zijne aandacht reeds op het brandwezen had
gericht. 25 Maart 1672 nam hij met deze slangpomp voor het eerst een proef bij
een zwaren brand; later werd zij, naar het schijnt, voorloopig buiten gebruik gesteld.
Kort daarop vond hij de eigenlijke slang-brandspuit uit, die voor het eerst op 12
Januari 1673 werd gebruikt. Reeds vroeger, 24 Oct. 1672, was aan Jan van der
Heyden het toezicht op de stedelijke brandbluschmiddelen opgedragen, en 15 Nov.
1673 werden hij en zijn broeder Nicolaas tot generale brandmeesters aangesteld.
21 Sept. 1677 verleenden de Staten-Generaal octrooi voor de uitvinding der
brandspuiten, en in hetzelfde jaar maakten de gebroeders haar wereldkundig door
de uitgave van een Bericht Wegens de nieuwgeinventeerde en geoctroyeerde
slangbrandspuiten: Uitgevonden door Jan en Nicolaes van der Heyden, verduidelijkt
door een door Jan geteekende en door Stoopendaal gegraveerde prent. Later
werden dergelijke prenten met hollandsche en fransche onderschriften afzonderlijk
verspreid. Jan had zijn magezijn toen op de Reguliersgracht in het huis Haarlem,
doch in 1681 vestigde hij zich in een door hem gebouwd perceel in de Koestraat,
waar de brandspuitenfabriek tot 1867 is blijven bestaan. Na den dood van zijn
broeder ging hij steeds voort, ter zijde gestaan door zijn zoon Jan, de uitvinding te
verbeteren. In 1690 zag het licht de Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en
geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten en Haare wyze van Brand-blussen,
Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde .... Door der zelver Inventeur
J a n v a n d e r H e i d e n en J a n v a n d e r H e i d e n d e J o n g e , met vele
prenten naar teekeningen van Jan van der Heyden. Het werd opgedragen aan de
Burgemeesteren van Amsterdam. In 1735 werd voor rekening der erfgenamen een
tweede druk uitgegeven. Het geheele brandwezen te Amsterdam is door van der
Heyden georganiseerd: de door hem ontworpen brandkeur heeft zeer langen tijd
gegolden.
Behalve met de verlichting en het brandwezen heeft hij zich ook beziggehouden
met het verbeteren van moddermolens en kachels; zijne uitvindingen op dit gebied
hadden echter geen succès. Merkwaardig zijn ook de door J e r o n i m o d e V r i e s
in den Volks-Almanak der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van 1870, blz. 38,
beschreven prentschilderijen.
Uit het huwelijk van Jan van der Heyden en Sara Terhiel (die eveneens in 1712,
enkele weken na haren echtgenoot, overleed) zijn geboren Jan, die volgt, S a m u e l ,
die zijn broeder Jan na diens dood als brandmeester opvolgde en ongehuwd 6 Jan.
1729 stierf, en S a r a , die 24 Sept. 1738, eveneens ongehuwd, overleed.
In 1912 werd, op initiatief der vereeniging Amstelodamum, in den gevel der woning,
waar Jan van der Heyden van 1681-1712 heeft gearbeid, zijn borstbeeld geplaatst.
Zijn portret is door Houbraken gegraveerd, naar het vermoedelijk door hem zelf
geschilderd origineel. Een ander portret,
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in het Vaderlandsch Woordenboek van K o k , stelt wellicht niet hem, maar zijn zoon
Jan voor.
Zie: J o h . C. B r e e n , Jan van der Heyden; J. M e i e r , De beteekenis van Jan
van der Heyden op het gebied van het brandwezen; J o h . C. B r e e n , De woning
van Jan van der Heyden in de Koestraat alles in het Elfde Jaarboek der Vereeniging
Amstelodamum, 1913, 29-118; C.G. 't H o o f t , Amsterdamsche stadsgezichten van
Jan van der Heyden (Amst. 1912); A. B r e d i u s , De nalatenschap van Jan van der
Heyden 's weduwe, in Oud- Holland, XXX (1912) en de verschillende schilders-lexica.
Breen

[Heyden, Jan van der (2)]
HEYDEN (Jan v a n d e r ) (2), de jonge, geb. te Amsterdam 1662, gest. aldaar 5
Jan. 1726, oudste zoon van den voorg., werd 14 Mrt. 1682, na den dood van zijn
oom (die volgt) aangesteld tot medeopzichter over de brandbluschmiddelen. Sinds
1692 liet zijn vader het toezicht geheel aan hem over en 17 April 1699 werd hij ook
benoemd tot opziener over de schutsluizen en de stadswateren. Ook in het beheer
der straatverlichting stond hij zijn vader ter zijde, en na diens dood volgde hij hem
in al zijne ambten op. In Januari 1702 huwde hij met C h r i s t i n a L e e u w
(1668-1731), dochter van J a c o b en C h r i s t i n a d e F l i n e s , die hem twee
dochters schonk: J a c o b a (1705-1731), die huwde met den doopsgezinden
predikant J o h a n n e s D e k n a t e l , en S a r a (1710-1775), die in het huwelijk trad
met den koopman mr. J a n B r a n t s .
Zie: B r e e n in het art. over Jan van der Heyden in het Elfde Jaarboek van
Amstelodamum,
Breen

[Heyden, Nicolaas van der]
HEYDEN (Nicolaas v a n d e r ), geb. te Gorinchem 1640, gest. te Amsterdam en
aldaar 13 Maart 1682 in de Oude-zijds-Kapel begraven, een jongere broeder van
Jan (1), (kol. 584), was oorspronkelijk zijdelakenwinkelier en grijnwerker, doch werkte
vervolgens met zijn broeder in diens uitvindingen samen. Tegelijk met dezen werd
hij dan ook, 15 Nov. 1673, tot brandmeester benoemd, terwijl hij reeds eenige
maanden vroeger, Juli 1673, door de amsterdamsche regeering met het toezicht
op de fortificatie-werken, de sluizen en den reinigingsdienst was belast. Gezamenlijk
met zijn broeder, dreef hij den handel in brandspuiten; het door hem beheerd
magazijn was de laatste jaren van zijn leven gevestigd in de Nieuwe Teertuinen in
de Roode Galei. Het is te betreuren dat de verhouding tusschen de beide broeders
te wenschen overliet; herhaaldelijk moesten geschillen tusschen hen worden
bijgelegd. Nog drie jaren na den dood van Nicolaas beklaagde Jan zich dat de
uitvinding der brandspuiten eerst na het optreden van zijn zoon Jan den jonge tot
meerdere volmaaktheid had kunnen worden gebracht. In de in 1690 uitgegeven
Beschrijving is de naam van Nicolaas dan ook niet op den titel vermeld. Niettemin
blijft het een feit, dat hij aan de uitvinding deel heeft gehad, en dat hij ook als
landmeter en waterbouwkundige zich voor Amsterdam verdienstelijk heeft gemaakt.
Nicolaas van der Heyden is drie malen gehuwd geweest: eerst (Dec. 1664) met
H e n d r i c k j e T e r h i e l ; daarna met C a t h a r i n a V e r b o o m (ondertr. 18 Juni
1667 te Rotterdam), die reeds 1 Mei 1668 in de Westerkerk werd begraven; en
vervolgens met C a t h a r i n a V o l l e n h o v e n (ondertr. 14 Maart 1670). Uit dit
laatste huwelijk overleefden hem twee kinderen.
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Zie: B r e e n in het Elfde Jaarboek van Amstelodamum, 36, 52-56.
Breen

[Heyden, Willebrordus van der]
HEYDEN (Willebrordus v a n d e r ), geb. te Middelbeers in de Kempen bij Oorschot
29 Mei
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1595, Jezuïet 19 Sept. 1613, priester 1626, gest. 3 Dec. 1638 te Leeuwarden. In
Aug. 1626 vertrok hij naar de noordelijke Nederlanden, doch werd te Vlissingen
door verraad gegrepen en herkreeg eerst na 3 maanden, bij uitwisseling van
krijgsgevangenen, de vrijheid. Een tweede reis, in de lente van 1627 ondernomen,
slaagde beter en bracht hem behouden te Leeuwarden. Met onvermoeiden ijver,
met kloeken moed en gunstig gevolg was v.d.H. ruim elf jaren in Leeuwarden en
omstreken werkzaam, zoodat hij met recht ‘apostel van Friesland’ kon geheeten
worden. Zijn bescheidenheid was zoo groot, dat, waar hij de verrichtingen der
Jezuïeten verhalend de zijne niet kon overslaan, hij over zich zelf spreekt met het
vage ‘een der onsen.’ De reden, dat zijn naam niet voorkomt, in ‘Imago primi saeculi’
is gelegen in de vrees, dat daardoor de Jezuïetische werkzaamheid bij de
andersdenkenden in Friesland kon bekend worden. Brieven tot hem gericht waren
geadresseerd aan ‘heer W i l l i b r o r t G e e r a e r t s e n ’. Vooral toen in 1636 ons
land en inzonderheid Friesland door de pest werd geteisterd, blonk de zielenijver
van v.d.H. schitterend uit. Om te voorkomen, dat geen katholiek zonder van de
laatste H. Sacramenten voorzien te zijn, ten grave zou dalen, werden in de
verschillende stadswijken personen aangesteld om v.d.H. bijtijds te waarschuwen,
vooral, omdat andere priesters zich aan hun plicht onttrokken. Aldus heeft hij in
1636 aan 180 pestlijders de H. Sacramenten toegediend, waaronder eenigen, die
zich op hun ziekbed van calvinist tot roomsch bekeerden, overgehaald door het
woord en het voorbeeld van den pater. V.d.H. zelf werd eenigen tijd na deze
ziekteperiode zoo hevig ongesteld, dat hij te Dokkum herstel van krachten moest
gaan zoeken (1637). Maar de pijnlijke geneeskundige behandeling mocht hem niet
baten, hij bleef tot den zielenarbeid onbekwaam en kon nog alleen, op zijn ziekbed,
aanteekeningen maken over de geschiedenis der friesche missie. Zijn stoffelijk
overschot werd, volgens gebruik, naar Ameland vervoerd en aldaar in 't
Clemenskerkje begraven. Zijn Verhael van de Verrigtingen der jesuieten in Friesland,
van veel belang voor de kennis der toenmalige tijdsomstandigheden, is in 1842 door
Dr. H. Amersfoordt en Mr. U.A. Evertsz uitgegeven. Hun aanteekeningen zijn, wegens
hun onbekendheid met de inrichting der Societeit van Jezus, op vele punten
onbetrouwbaar.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) IV,
360; Arch. Bisd. Utrecht III, 333; VI, 228; De Wachter 1873, II, 100, en het werk van
van der Heyden zelf.
Derks

[Heyligen, Jan]
HEYLIGEN (Jan), alias P e g o , priester, begraven te Helmond, komt 1593 en 1599
voor als benificiant van een der altaren (waarschijnlijk van het altaar van St. Anna)
in de kerk dier stad. Hij stichtte bij testament van 19 Juli 1605 twee beurzen, eene
voor studie in het collegium Castrum te Leuven en eene voor studie aan eenige r.
kath. school te Helmond of daaromtrent.
Zie: S c h u t j e s , Ges̀ch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-1876) IV, 121 en v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 215.
Aug. Sassen

[Heijningen, Hendrik van]
HEIJNINGEN (Hendrik v a n ), geb. te Oostzaan 22 Oct. 1787; overl. 4 Febr. 1851
te Meppel, waar hij predikant was, nadat hij eerst te Langerak, voorts te Rijswijk
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had gestaan en ook legerpredikant in België was geweest Hij was lid van classikaal
en provinciaal bestuur. Ook kwam zijn naam
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op het tweetal voor een professoraat te Franeker voor.
Hij deed tal van populaire schriftverklaringen of bijbeloefeningen, het N.T.
betreffende, het licht zien. Voorts Bijbelsch handboek voor alle Christenen om den
bijbel met nut te gebruiken (Delft, 1822); Handboek der bijbelsche geschiedenis,
met platen (den Haag en Rotterdam 1832); Opgave van de geloofs- en zedeleer
van Paulus (1817); Tafereelen uit de geschiedenis der christelijke kerk; Beknopt
samenstel der christelijke zedeleer voor de jeugd (Delft, 1825); Leerredenen
(Rotterdam, 1827); De gemoedsgesteldheid van David (den Haag), 1826); Abraham
den christenen ter navolging voorgesteld; Lessen der wijsheid uit de Romeinsche
geschiedenis; (1820); Zes voorlezingen in Diligentia te 's Gravenhage.
Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a G e r a r d i n a K i t s .
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland II, 97.
Herderscheê

[Heijningen, George Philip Kits van]
HEIJNINGEN (George Philip K i t s v a n ), geb. 4 April 1817 te Rijswijk (Z.-H.), overl.
13 Juni 1903 te 's Gravenhage; zoon van den vorige. In 1844 werd hij predikant te
Akkrum, in 1851 te Rijsoord, in 1852 te Oudewater, in 1855 te Deventer, waar hij
bleef tot zijn emeritaat 1 Jan. 1885.
Meer dan vijftig jaren was hij verbonden aan de Kerkelijke Courant. Deze
verscheen sinds 1847 wekelijks als Godsdienstig weekblad en kerkelijke courant.
In 1850 trad van Heijningen als redacteur op. Met den derden jaargang werd de
titel alleen Kerkelijk courant, weekblad voor de Ned. Her. kerk. Sinds was van
Heijningen redacteur van het niet-officieele gedeelte. In 1877 droeg hij die taak over
aan den schiedamschen pred. Gooszen (thans nog red., na korten tijd vervangen
te zijn door ds. H. Brouwer van Zwolle), maar bleef vast medewerker voor Buitenland
en Letterkunde. Zie Kerkel. Courant 30 Dec. 1899; ook 6 Nov. 1894, feestnummer
voor zijn gouden bruiloft.
Daarnevens was hij als geestig nutsredenaar bekend.
Van zijne hand verschenen: Beelden uit het verleden; Uit Jezus' leven; Jozef, een
bijbelsch tafereel voor de jeugd; Levensspiegel; Claudia Procla; Uit het volle
menschenleven; Het leven van Jezus; Wandelingen door Deventer; enz.
Hij was gehuwd met J o h a n n a A. T r i p .
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek, 333.
Herderscheê

[Heynsbergen, Henricus van]
HEYNSBERGEN (Henricus v a n ), v a n H e n s b e r g e n of v a n H e n s b e r c h ,
kwam omstreeks 1576 van Antwerpen te Middelburg. 9 Mei van dat jaar werd in
den kerkeraad van laatstgenoemde stad gerapporteerd, dat hij een aanhanger was
van de doopsgezinde secte der voetwasschers. 1 Sept. d.a.v. besloot men - naar
aanleiding van geruchten dat hij te Aken en Keulen zijn geestverwanten zou gaan
helpen in hun disputeeren met de Gereformeerden - de consistories dier steden
tegen hem te waarschuwen. In 1577 was er zelfs sprake van hem te
excommuniceeren. Maar er behoefde niet toe te worden overgegaan, want ruim
een jaar later veranderde hij geheel van inzicht. Immers 16 Nov. 1577 verklaarde
hij gedwaald te hebben ten aanzien van verkiezing, erfzonde, vrijen wil, verbond en
kinderdoop, en trok hetgeen hij indertijd in een stuk van 11 artikelen had gepubliceerd
in. 29 Jan. 1578 werd zijn verzoek om te mogen proponeeren ingewilligd en 17
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Sept. d.a.v. vertrok hij als predikant naar Burgh en Haemstede. 1580 verliet hij die
standplaats en wordt het eerst weer vermeld in 1591 als
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benoemd predikant te St. Maartensdijk. 1597 nam hij een beroep naar Gouda aan.
Maar 3 Sept. 1598, eer de vacature te St. Maartensdijk vervuld was, was hij alweer
met attestatie terug en bleef van toen tot aan zijn dood, in het voorjaar van 1621,
daar weer predikant.
8 Febr. 1604 werd hij te Zierikzee in ondertrouw opgenomen met W i l l e m i n a
W i l l e m s S c h e n c k . Uit een vorig huwelijk - 1577 was hij gehuwd met een zekere
L i j s b e t - werden geboren: J o h a n n e s , die 15 Juli 1591 werd aangenomen als
proponent bij de classis van Tholen en van Juli 1591 tot Oct. 1592 hulppredikant te
Bergen-op-Zoom was; I s a ä c , op 18-jarigen leeftijd 27 Juni 1601 te Leiden
ingeschreven als student in de philosophie, predikant te Fijnaart (1605-1609),
Scherpenisse (1609-1619) en Gouda (1619 tot zijn dood in 1625) en S u s a n n a
(Nov. 1616 gehuwd met J a n C o r n e l i s z . A v o n t u e r e ).
Van genoemden Isaäc H. waren verder zonen: C o r n e l i s v a n H., sinds 1635
predikant te Zundert en sinds 1639 te Bergen-op-Zoom, waar hij in 1664 overleed;
en H e n r i c u s v a n H. geb. omstr. 1615, te Leiden ingeschreven als stud. phil. et
theol. 9 Sept. 1634, in 1639 predikant te Zundert, 2 Aug. 1639 te Bergen-op-Zoom
gehuwd met A n n a M u y s h o u d t en sinds 1642 predikant te St. Annaland, waar
hij in 1669 overleed. Van hen was weer een zoon I s a a c v a n H., sinds 1669
predikant te Fijnaart en gest. aldaar in 1671.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, III, 228; W.P.C. K n u t t e l , Acta ZuidHolland I register in voce; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland
(Middelb. 1766) 241, 242, 319; Algemeen Nederlandsch Familieblad IX (1892) 206;
XII (1895) 173; H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnhem 1868)
11 (maakt opmerkzaam op merkwaardige bescheiden ten aanzien van zijn beroep
naar Gouda), 219; H.Q. J a n s s e n e n J.H. v a n D a l e , Bijdragen tot de
oudheidkunde en geschiedenis, inz. van Zeeuwsch-Vlaanderen VI, 237 vv.;
Navorscher LVIII (1903) 523.
van Schelven

[Hill, Joseph]
HILL (Joseph), geb. in Oct. 1625 te Bramley, gest. te Rotterdam 5 Nov. 1707, was
een nonconformist theoloog, die in Engeland promoveerde en veel gereisd heeft.
29 Maart 1664 werd hij te Leiden als theoloog in het Album Academicum
ingeschreven en 19 Juni 1667 beroepen als schotsch predikant te Middelburg. Hier
schreef hij een uitvoerig vlugschrift, dat hem in moeielijkheden met de regeering
hracht. Op eigen kosten (hij betaalde er 100 pd. st. voor) gaf hij anoniem in 1673 in
het Engelsch uit: The Interest of these United Provinces. Being a defence of the
Zeelanders choice (Middelb. 1673 in 40.), (Pamfl. Knuttel, nr. 10909, 10910), in het
Holl. getiteld: Het Tegenwoordige Interest der Vereenigde Provinciën. Nevens
verscheyde aanmerckingen op de tegenwoordige, en conjecturen op de toekomende
standt van zaaken in Europa; voornaamlyck betreffende deze Republijke (Amst.
1673, in 4o.). (Pamfl. Knuttel, nr. 10911). Het geschrift had ten doel om propaganda
te maken voor een samengaan met Engeland. De Staten van Zeeland veroordeelden
19 Aug. 1673 dit boek om door beulshanden verbrand te worden, terwijl druk en
verkoop in Zeeland verboden werden. Hill werd tot na het einde van den oorlog
buiten de provincie verbannen. Hij vertrok naar Londen, waar hij van Karel II een
pensioen kreeg van 80 pond. Na het sluiten van den vrede keerde Hill niet naar
Middelburg terug, maar bleef in Engeland, tot hij in 1678
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predikant werd in de presbytoriale kerk te Rotterdam. Volgens de Dictionary of
National Biography (waarheen hier verder verwezen wordt) zou hij tot zijn dood in
1707 te Rotterdam predikant gebleven zijn, maar volgens W. S t e v e n , The history
of the Scottish church, Rotterdam, blz. 335, werd hij na 27 jaar te Rotterdam predikant
geweest te zijn, dus in 1705, emeritus. Men verwarre hem niet met een tweeden
J o s e p h H i l l , eveneens predikant bij dezelfde gemeente van 1699 tot 1717. Ook
als lexicograaf had de eerste naam.
Knuttel

[Hillinga, Harm Dethmer]
HILLINGA (Harm D e t h m e r ), leeraar a.d.H.B.S. te Veendam, waar hij 4 Jan. 1909
overleed. 31 Jan. 1825 te Winschoten geb., bezocht hij hier het gymnasium, dat hij
op 18-jar. leeftijd met een diploma van toelating tot de academische lessen verliet,
en bekwaamde zich vervolgens door eigen studie voor verschillende examens bij
het lager onderwijs. Daarop werd hij secondant, eerst aan het instituut voor oude
en nieuwe talen van L. Dikema te Hoogezand, toen aan dat van J. van Merkesteyn
te Nijmegen, waar hij in 1848 den ‘eersten onderwijzersrang’ behaalde met
‘aanteekening voor de drie moderne talen’. Van 1848-51 huisonderwijzer bij ds.
Begeman te Dongen, waar hij een paar leerlingen voor de hoogeschool bekwaamde,
werd hij in laatstgenoemd jaar docent in de nieuwe talen aan het gymnasium te
Winschoten, in 1855 instituteur te Bellingwolde, in 1861 hoofd der school voor
M.U.L.O. te Wildervank en in 1866 leeraar in het Nederl. en Duitsch aan de in dat
jaar opgerichte H.B.S. te Veendam. Tevens gaf hij hier les aan de Zeevaartschool
en aan de Rijksnormaallessen. Op 70-jar. leeftijd werd hij eervol ontslagen.
Zuidema

[Hingman, Johannes Henricus]
HINGMAN (Johannes Henricus), geb. te 's Gravenhage 8 Aug. 1834, zoon van
J o h a n n e s H. en A n t j e P u f k u s , overl. aldaar 16 November 1897. Hij genoot
onderwijs in zijn vaderstad; 1 April 1855 werd hij benoemd tot klerk aan het
Rijksarchief; bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1867 werd hij benoemd tot
commies-chartermeester, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed. Hij heeft een
zeer ruim aandeel gehad in de organisatie van het Rijksarchief, dat in zijn tijd
gevormd is uit de combinatie van de verschillende archiefverzamelingen, die bij het
Rijk in eigendom of beheer waren. Deze arbeid, door Bakhuizen van den Brink
begonnen, is voor een zeer groot deel door Hingman voltooid. Daardoor ook kende
hij het archief volkomen en was hij voor zeer velen gedurende lange jaren de
betrouwbare leidsman in deze reusachtige verzamelingen. De voorloopige
inventarisatie is grootendeels van zijn hand. Uit den aard der zaak was daardoor
zijn historische kennis zeer ruim en uitgebreid; vooral het onderzoek van de
geographische gesteldheid van de Rijn- en Maasdelta trok hem zeer aan, mede
blijkens zijn studie De Maas en de dijken van den Zuid- Hollandschen Waard in
1421 ('s Grav. 1885).
Zie: A. T e l t i n g in Ned. Archievenblad, 1897/8, 45 vlg.; P.L. M u l l e r in Levensb.
Letterk. 1897/8, 154 vlg.
Brugmans

[Hingst, Sybrand Jan]
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HINGST (Sybrand Jan), verdienstelijk rechtsgeleerde, 11 Aug. 1834 te Amsterdam
geb., als eenig kind uit het huwelijk van J e l l e H., koopman ald., en G e p k e
B r o u w e r , overl. 12 Jan. 1890 te 's Gravenhage. Na het gymnasium zijner
geboortestad te hebben afgeloopen, studeerde hij aan het athenaeum illustre ald.
in de rechten (ingeschr. 1852) en promoveerde 13 Dec. 1859 te Utrecht op een
diss.: Proeve eener geschiedenis der historische school op het gebied van het
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privaatrecht in Duitschland. Reeds in zijn studententijd had hij zich onderscheiden
door ernstige studie; in 1857 was zijn antwoord op een te Groningen uitgeschreven
prijsvraag met goud bekroond (Commentatio de Bonorum Possessione, het volgend
jaar in druk verschenen).
Na zijn promotie vestigde Hingst zich als advocaat te Amsterdam, waar hij weldra
een plaats bij de magistratuur zou innemen. Eerst, gedurende weinige maanden,
plaatsvervangend kantonrechter te Nieuweramstel, werd hij in Juli 1862 tot
substituut-griffier bij de arr. rechtbank zijner geboorteplaats benoemd, terwijl hij 12
Mrt. als rechter ald. werd aangesteld. 12 jaar later, in 1883, tot raadsheer in den
Hoogen Raad benoemd, verplaatste hij zijn woonplaats naar den Haag, waar hij
echter reeds in 1890 overleed. 15 Jan. van dat jaar werd hij te Diemerbrug begraven.
In onderstaand levensbericht wordt hij geschetst als een scherpzinnig jurist, een
nauwgezet rechter, een edel mensch.
Vooral als beoefenaar van het burgerlijk- en handelsrecht stond Mr. H. hoog
aangeschreven; daarnaast bewoog hij zich op het gebied van strafrecht en
strafvordering. Wat hij hierover schreef vindt men in de Bijdragen voor
Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, van welk tijdschrift hij sedert 1864 medewerker
en sedert 1875 mederedacteur was. Een zijner laatste opstellen hierin over Het
plaatselijk burgerlijk recht in Nederland werd ook afzonderlijk uitgegeven (1889).
Dat H. niet uitsluitend jurist was, getuigen zijn vele bijbetrekkingen in het
maatschappelijk leven: hij was een zeer werkzaam lid van de plaatselijke
schoolcommissie te Amsterdam, curator van het gymnasium ald., lid van de
Provinciale Staten v. Noord-Holland enz.; bovendien, zoowel in den Haag als te
Amsterdam, lid van den kerkeraad der Doopsgezinde gemeente en curator van het
Doopsgezind Seminarium in laatstgenoemde stad. In de Zondagsbode voor
Doopsgezinde en verwante Christelijke gemeenten vindt men opstellen van zijne
hand, geteekend S.Q. (sedert 1887) over: Christendom boven geloofsverdeeldheid,
de Kerk en Staat in Zwitserland, Het feest der Waldenzen, Doopsgezinden in den
Elzas, Uit de Remonstrantsche broederschap, enz.
Mr. Hingst was sedert 1862 gehuwd met Mej. M.C. M ü l l e r (dochter van den
bekenden amsterdamschen uitgever Joh. Müller), die hem zeven kinderen schonk.
Zie: Levensber. Letterk. 1890, 91 (met uitvoerige bibliogr.).
Zuidema

[Hinlopen, Mr. Jan]
HINLOPEN (Mr. Jan), geb. te Utrecht 25 Oct. 1759, gest. te Amsterdam 21 Dec.
1808, jongste zoon van J a c o b u s H i n l o p e n , predikant te Utrecht, en I s a b e l l a
C o r n e l i a v a n d e n B u r g h . Ofschoon aanvankelijk achterlijk, toonde hij reeds
vroeg aanleg voor latijnsche poëzie, wat de aandacht van Hieronymus van Alphen
en de letterkundigen te Utrecht op hem vestigde; hij studeerde er sedert 1777 in de
rechten, werd ijverig lid van het utrechtsch letterkundig genootschap ‘Dulces ante
omnia Musae’ en weldra het middelpunt van den kring, waartoe ook Bellamy, Kleyn,
Rau, Ockerse, enz. behoorden, de z.g. ‘Keurlingen of ‘Genialische vrienden’. Hij
werkte ijverig mede aan de door dezen kring uitgegeven bundels, uitingen van een
nieuwe richting in de beoefening der letteren; zijn oden en klaagzangen, o.a. een
bekende ode aan Goethe, vonden veel bewondering evenals zijne vertalingen van
grieksche en latijnsche poëzie. Hij promoveerde in 1780 op een dissertatie: Periculum
observationum apologeticarum de fictionibus juris
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civilis Romani en zette zich als advocaat neder in zijne vaderstad, waar hij 1782 lid
der vroedschap en 1783 secretaris van schepenen werd. Aan de staatkundige
twisten te Utrecht in dien tijd nam hij, overtuigd oranjeklant, evenwel weinig aandeel,
wat hem te midden van een heftige patriotsche beweging heel wat moeilijkheden
veroorzaakte. De letterarbeid bleef zijn liefste bezigheid en ook andere
genootschappen dan de utrechtsche o.a. de Maatschappij van Letterkunde te Leiden
en het Zeeuwsch Genootschap maakten hem tot hun lid. Kenner van verscheidene
talen en belangstellend in allerlei vakken van kunst en wetenschap, bleef hij zich
vooral toeleggen op de nederlandsche letteren; eenige der Evangelische gezangen
(no. 49, 56, 61) zijn van zijne hand, tal van lierzangen en cantaten gaf hij uit. Hij
behoorde tot de z.g. ‘Staten van den Kneuterdijk’, die onder goedkeuring van prins
Willem V besloten weder deel te nemen aan de landsregeering. Onder het gematigde
Staatsbewind van 1801 nam hij, op het voorbeeld van vele oranjemannen, als
secretaris van het departementaal bestuur van het departement Utrecht deel aan
de gewestelijke regeering. Lodewijk Napoleon, dien hij gaarne diende, verhief hem
tot staatsraad in buitengewonen dienst; onder zijn vriend, den landdrost van Utrecht,
van Lynden tot Lunenburg, werd hij algemeen secretaris van dit departement. De
koning verhief hem weldra tot werkelijk staatsraad, in het bijzonder voor de
financieele zaken, en raadpleegde hem dikwijls over allerlei belangen, ja achtte hem
een ‘véritable conseiller, c. à d. un véritable ami’; hij werd spoedig met de orde der
Unie begiftigd en als lid van het Kon. Ned. Instituut gekozen. Het onder koning
Lodewijk zeer bezwaarlijke toezicht op de financiën werd voor hem nog bezwaarlijker,
toen hij ook nog directeur der publieke schuld werd. Hij had als zoodanig een
belangrijk aandeel in plannen tot verbetering der financiën en gaf menig schriftelijk
advies dienaangaande in gematigde richting. De koning wenschte hem als minister
van binnenlandsche zaken maar hij bleek tegen den vermoeienden arbeid niet
bestand en stierf nog vóór die benoeming ten gevolge van overspanning. Hij werd
op 's rijks kosten begraven en de koning, die hem hoog stelde, liet in de Nieuwe
Kerk een gedenkteeken voor hem oprichten, zeer onder den indruk van het groote
verlies, dat land en vorst in die moeilijke dagen door zijn dood leden.
Hij was (1790) gehuwd met A n n a E l i z a b e t h S c h o r e r , die hem vijf kinderen
schonk, onder wie J o h a n G u l i e l m u s , lid der Staten van Zeeland en der Tweede
Kamer, en J e l m e r , wethouder van Utrecht, zich bekend gemaakt hebben.
Zijne verzen verschenen in de dichtbundels van bovengenoemden kring omstreeks
1780 en in andere dergelijke, vermeld bij S c h e l t e m a , Mengelwerk, III, 1, 175
vlg., in diens Herinneringen aan de verdiensten van mr. Jan Hinlopen. Verder
verscheen afzonderlijk: Sur la mort de Mons. Rau (Utr. 1807), enz.
Zie over hem behalve S c h e l t e m a l.l.: t e W a t e r , in Jaarl. Verg. der Maatsch.
van Letterk. 1809, en Schouwburg voor in- en uitl. lett. 1809; v a n d e r P a l m ,
Gedenkschr. van de Orde der Unie 1807/9, 182 vlg.; Onze Tijd, 1848, 305; J.G.
H i n l o p e n , in Konst- en Letterbode 1849; (L o u i s N a p o l é o n ), Documents
historiques sur le gouv. de la Hollande, II, 396.
Blok

[Hinse, Dirk Willem (1)]
HINSE (Dirk Willem) (1), hoofd eener openbare lagere school te Amsterdam, geb.
10 Mrt. 1803
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en overl. 2 Mei 1885 ald. Hij was met Jac. Acquoy, W. Degenhardt, A. Heinsius, J.
Jelgerhuis Swildens, A. van Otterloo e.a. een der voormannen van het Ned.
Onderwijzersgenootschap, toen dit in de 2e helft der vorige eeuw tot zijn hoogsten
bloei kwam, een der baanbrekers mee dus van ons verbeterd volksonderwijs. Als
lid van 't hoofdbestuur van dit genootschap werkte hij vooral ook krachtig mede aan
de stichting van de Onderwijzersspaarbank en van de
Levensverzekeringmaatschappij van het N.O.G.; niet minder aan de oefenscholen,
voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam, opgericht in de dagen dat
er in ons geheele land nog slechts één kweekschool voor onderwijzers bestond.
Een ander veld voor zijn werkzaamheid vond Hinse in de beoefening der wiskunde,
zijn meest geliefkoosd studievak. Jaren lang was hij bestuurslid van het bekende
wiskundig genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’, en met J a c .
A c q u o y , H.W. B l o e m , A. v a n O t t e r l o o e.a. was hij redacteur van het
Tijdschrift voor reken-, stel- en meetkunde, uitgegeven door de Gewestelijke
vereeniging Noord-Holland van het N.O.G. (1853-1877). Ook van het Tijdschrift
voor wis-, natuur- en werktuigkunde (1858-62) was Hinse mederedacteur. Verder
schreef hij een Handleiding bij de beoefening van de theorie der rekenkunde, 2 dln.
(1875) en Rekenopgaven over onderwerpen uit de natuurkunde voor de lagere
school, 2 stukjes (1862; 3de dr. 1878).
Zuidema

[Hinse, Dirk Willem jr. (2)]
HINSE (Dirk Willem) jr. (2), zoon van den voorgaande, was hoofd eener bloeiende
particuliere school te Amsterdam, geb. 26 Mrt. 1831 en overl. 26 Oct. 1885 ald. Hij
deelde de liefde van zijn vader voor het onderwijs en voor het N.O.G., dat hij in
verschillende betrekkingen diende, o.a. als leeraar aan de bovengenoemde
oefenscholen. Evenals zijn vader, werd hij tot honorair lid van dit genootschap
benoemd. Met W. M e e r w a l d t en zijn hieronder te noemen zoon heeft hij veel
gedaan voor het teekenonderwijs op de lagere school.
Zuidema

[Hinse, Johannes Hendrik]
HINSE (Johannes Hendrik), zoon van den voorgaande, geb. 9 Juni 1862 te
Amsterdam en overl. 19 Apr. 1904 ald., was eerst onderwijzer aan een particuliere,
later aan een openbare lagere school zijner geboortestad. Hij maakte zich vooral
verdienstelijk voor het teekenonderwijs en was een der voornaamste auteurs van
de teekenmethode De vrije hand (1887) en van den voorlooper hiervan De eerste
stap. Hinse was voorzitter van de Vereeniging van teekenonderwijzers te Amsterdam
en gaf met W. M e e r w a l d t een Gids bij het teekenonderwijs op de lagere school
in het licht (1890).
Zuidema

[Hoepermans, Henricus]
HOEPERMANS (Henricus), geb. te Leeuwarden 9 Sept. 1798, overl. te St.
Nicolaasga 7 Oct. 1849, zoon van D i r k H o e p e r m a n s en H i l t j e H e i n s . Hij
werd priester gewijd en trad als kapelaan achtereenvolgens op te Leeuwarden en
te Sneek. In 1825 werd hij pastoor van Makkum, waar hij verbleef tot 1840. Om
meer tijd te vinden voor zijn studiën legde hij toen zijn pastoraat neer en vestigde
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zich te 's Hertogenbosch. In 1843 echter aanvaardde hij wederom het pastoraat,
nu te St. Nicolaasga, waar hij tot zijn dood bleef. Van zijn hand verschenen
verschillende geschriften w.o.: Antwoord aan Ds. J.J. Le Roy te Oude- Tonge op
een zestal brieven, over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome;
een reeks heiligenlevens o.a. de H. Melania; een vertaling van de Causae Graves
van U h l e n b e r g . Ook was
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hij een der voornaamste medewerkers van den Catechismus of Christelijke leere
voor meer gevorderde Katholieken door sommige friesche geestelijken in 1834 met
goedkeuring van den apost. vic. Antonucci uitgegeven.
Zie: Naamlijst der Fr. geestel. na de Herv. (hs. Kanselarij Leeuwarden).
Gasman

[Hoet, Cornelis ten]
HOET (Cornelis t e n ), geb. te Nijmegen 19 April 1794, overl. 1831 te Ubbergen.
Hij genoot zijn opvoeding op de latijnsche school te Nijmegen en werd in 1819
benoemd tot notaris te Ubbergen.
In 1824 zag zijn eerste dichtwerk het licht: Toonen der Verrukking, dat al spoedig
door andere gevolgd werd. Zijn verzen vonden veel bijval onder zijn tijdgenooten
en getuigen van gevoel en warmen godsdienstzin. Gedurende een slepende ziekte,
die hem twee jaren aan zijn bed gekluisterd hield, bereidde hij nog een bundel
gedichten voor: Citherklanken, die na zijn overlijden door zijn vriend, den
groningschen predikant Dr. K. Sibrandi, werd uitgegeven. Ten Hoet was in 1822
getrouwd met C.H.W. L o c h m a n n v a n K o n i n g s f e l d t , bij wie hij een zoon
naliet.
Zijn gedichten zijn: Toonen der Verrukking en Weemoed, uit de jaren der jeugd
(Nijm. 1824); Gustaaf en Amanda, of de dag der Verloving (Nijm. 1827);
Citherklanken den vrede der ziele gewijd (Nijm. 1832). Voorts heeft men van hem
in proza: Het Geldersch Lustoord, of Beschrijving der stad Nijmegen en derzelver
omstreken (Nijm. 1825; 2de verbeterde en vermeerde druk Nijm. 1826); Handboekje
voor reizigers welke vermaakshalve de stad Nijmegen en haren omtrek bezoeken.
(Gorinch. 1828); Gronden der rechtsgeleerdheid met betrekking tot de vrijwillige
acten en contracten. (Nijm. 1828);
Ook vertaalde ten Hoet menig gedicht uit het Hoogduitsch, o.a. G o e t h e 's
Hermann und Dorothea, terwijl een aantal zijner kleinere gedichtjes voorkomen in
de jaarboekjes enz. van dien tijd.
Zie: Konst- en Letterbode 1832, I, 321; Geld. Volksalmanak 1835, 98; C l e m e n s ,
Maandboekje der stad Nijmegen Aug. 1837, 13
van Schevichaven

[Hoeufft, Diederik]
HOEUFFT (Diederik), heer van Fontaine-Peureuse, geb. 22 Dec. 1610 te Dordrecht,
gest. 14 Mei 1688 ald.; zoon van D i e d e r i k H o e u f f t en A n n a L u l s . Hij
studeerde in de rechten. Na in 1637 domheer ten dom te Utrecht geworden te zijn,
kwam hij sedert 1641 voor in de regeering zijner geboortestad: schepen (en dus lid
van den oud-raad) in 1641 en sedert herhaaldelijk; lid van de veertigen sedert 1646;
gecommitteerde ten beleide in 1650-1651, 1662-1663, 1669-1670; namens zijn stad
meermalen gedeputeerd ter Staten van Holland. Hij werd verder gedeputeerd in de
admiraliteit van de Maze te Rotterdam van 1658-1660 en van 1670-1672 en in de
Generaliteitsrekenkamer van 1665-1667. In 1644 werd hij bewindhebber van de
West-Indische Compagnie. Zijne promotie in de dordtsche regeering heeft hij, althans
voor een gedeelte, te danken aan zijn huwelijk (op 1 Oct. 1641) met M a r i a d e
W i t t , tweede dochter van Jacob (2) de Witt (z. ald.); Maria (geb. 22 Dec. 1620,
gest. 28 Sept. 1641) was te Dordrecht bekend als dichteres (J.L. v a n D a l e n , de
Dordtsche Dichtschool, in Tijdspiegel, 1905, II); overigens trad zij minder op den
voorgrond dan hare oudere zuster Johanna. Haar echtgenoot speelde geen rol van
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groote beteekenis. Bij de regeeringswisseling in 1672 werd hij als lid van den
oud-raad en van de veertigen afgezet, wat door zijn verwantschap met de familie
de Witt verklaarbaar is. Zijn schoone brief aan de vrouwe van Zwijndrecht na de
vermoording zijner zwagers Johan en Cornelis de Witt (V e e g e n s , Hist.
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Studiën, II, 173) doet hem kennen als een zeer vroom en berustend man. Uit zijn
huwelijk had hij 9 kinderen.
Een door C. Netscher geschilderd familieportret (met vrouw en kinderen) is hij
Jhr. Mr. Hoeufft van Velzen te 's Gravenhage; een ander portret in het Mauritshuis.
Zie: B a l e n , Dordrecht, 1325; W.H. H o e u f f t , Genealogie van het Geslacht
Hoeufft (niet in den handel; Middelburg, 1905), 84; Brieven van Johan de Witt (bew.
F r u i n ), naam-reg. in deel IV.
Japikse

[Hoeufft, Jacob Hendrik]
HOEUFFT (Jacob Hendrik), taal- en letterkundige, vermaard als latijnsch dichter en
als stichter van het naar hem genoemde legaat ter aanmoediging van de beoefening
der latijnsche poëzie. Hij werd geb. 29 Juli 1756 te Dordrecht en overl. 14 Febr.
1843 te Breda. Zijn ouders waren J a n H o e u f f t , luit.-admiraal, gest. 1793, en
L o u i s e M a r g a r e t h a baronnesse v a n D i e s t , overl. 1758, toen Jacob Hendrik
nog geen twee jaar was. In zijn vroege jeugd toonde de knaap veel neiging voor
den zeedienst, doch werd door zijn vader, wiens eenig kind hij was, overgehaald
om een andere loopbaan te kiezen. Zoo bezocht hij eerst de latijnsche school van
zijn geboortestad, later die in den Haag; op beide legde hij een bijzonderen aanleg
aan den dag voor taalstudie en voor het maken van latijnsche verzen. Reeds op
zijn 16de jaar werd hem het getuigschrift van toelating tot de academische lessen
uitgereikt, maar hij wachtte tot 1773, eer hij zich te Leiden als student in de rechten
liet inschrijven. Tot zoolang bleef hij privaatles ontvangen van den geleerden Petrus
van Dorp te Dordrecht, hoofdzakelijk in Latijn en Grieksch. Na een vierjarig verblijf
aan de leidsche hoogeschool promoveerde Hoeufft 21 Juni 1777 tot Jur. Utr. Dr.,
op een dissertatie: de Imperio eminenti, d.i. over het recht der hooge overheid om
bij nood en ten behoeve van het algemeen belang over personen en rechten van
ingezetenen te beschikken. Tot 1780 vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage,
minder met het doel om zich op den duur aan de rechtspraktijk te wijden, dan wel
om zich te bekwamen voor 't bekleeden van regeeringsposten in de stad zijner
geboorte, waarop zijn aanzienlijke afkomst hem uitzicht gaf. Naar Dordrecht
teruggekeerd, werd hij hier in 1784 lid en drie jaar later voorzitter van het ‘Collegie
van achten’. Treurige omstandigheden drongen hem, in 1793 zijn woonplaats naar
Breda over te brengen. Hier leefde hij voortaan geheel voor zijn geliefkoosde studiën,
zonder eenige openbare betrekking dan die van lid van den stedelijken raad; de
waardigheid van burgemeester, hem in 1814 aangeboden, wees hij van de hand.
Vele jaren stond hij te Breda ook aan 't hoofd van het Armbestuur, waarin hij met
zijn groot vermogen en zijn zin voor milddadigheid zeer nuttig werkzaam is geweest.
In de laatste 20 jaren van zijn leven leed H. aan gezichtsverzwakking, die ten laatste
in volslagen blindheid overging. Niettemin hield hij volijverig en met opgewektheid
zijne studie bij, daarin bijgestaan en voorgelicht door jeugdige geleerden, die zich
om zijn aangenamen omgang gaarne aan hem verbonden.
In zijn goede jaren had H. ook vlijtig de numismatiek beoefend. Toen hij op meer
dan 86-jarigen leeftijd stierf, liet hij een kostbaar penningkabinet na, waarin tal van
zeldzame stukken; verder een aanzienlijke bibliotheek, die uitmuntte door kostbare
uitgaven van classieke schrijvers en door een voortreffelijke verzameling van
zeldzame bijbeluitgaven. Bij uiterste wilsbeschikking had hij aan
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het Kon. Ned. Instituut (thans Kon. Akad. v. Wetensch.) bovenbed. legaat vermaakt,
met het doel, daaruit jaarlijks uit te loven - tot opwekking van den toen reeds
verflauwden lust voor de beoefening der latijnsche poezie - een gouden of zilveren
eereprijs voor het beste latijnsche dichtwerk. De beoordeeling van dezen wedstrijd
op te dragen aan geleerden, hiertoe door genoemd Instituut aan te wijzen. Nog vele
andere maatschappijen en instellingen werden door den ‘Nestor der
Nederl.-Latijnsche dichters’ rijkelijk bedacht.
H. was gehuwd, sedert 1780, met M a r g . J e a n n e v a n d e n B r a n d e l e r ,
doch liet bij zijn dood geen kinderen na.
De geschriften van Hoeufft bewegen zich uitsluitend op 't gebied der taal- en
letterkunde, oude en nieuwe beide. Reeds als 22-jarig jongeling gaf hij, in vereeniging
F.P. B u r m a n , een proeve van latijnsche gedichten, Carmina juvenilia getiteld
(1778), die met grooten bijval ontvangen werd. In 1805 verscheen een nieuwe
bundel, get. J a c o b i H e n r i c i H o e u f f t , Icti, Carmina, waarvan het ‘zoetvloeiend
en rhythmisch Latijn’ door bevoegde beoordeelaars nog meer bewonderd werd. In
1820 volgde zijn Parnassus Latino- Belgicus, waarin de dichter de verdiensten van
vroegere landgenooten, die eveneens latijnsche verzen maakten, in herinnering
bracht. Op ruim 80-jarigen leeftijd gaf hij nog als toegift: Carminum Epidosis (1839).
Middelerwijl had hij belangrijke studiën over Anacreon e.a. in het licht gegeven:
Anacreonti quae tribuuntur carminum paraphrasis elegiaca (1795); Tentamen
Anacreonteum alterum, sive Anacreontis quae dicuntur Odaria, Latine reddita (1797);
Pericula Critica (1808) en Anacreons gezangen in Nederlandsche versmaat
overgebracht (1816). Geschriften, die van grondige en uitgebreide studie der Nederl.
taal getuigen, zijn: Taalkundige aanmerkingen op eenige Oud- Vriesche
spreekwoorden (1816); Taalkundige bijdragen tot de naamsuitgangen van eenige,
meest Nederlandsche plaatsen (1817); Proeve van Bredaasch taaleigen, of lijst van
eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van
ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen verzameld en toegelicht (1836
en 37, 4 stukken; in 1838 door een Aanhangsel gevolgd); ten slotte een Verzameling
van Fransche woorden uit de Noordsche talen afkomstig of door sommigen afgeleid
(1840; 3 stukken). Een onuitgegeven handschrift Over de overeenkomst van Nederl.
woorden met het Bas-Bretonsch of Keltisch en een uitgebreider Over de
overeenkomst van vele Wallische en Bas-Bretonsche woorden met het Nederlandsch
en het Platduitsch of Nedersaksisch werden door H. aan de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden vermaakt.
Zijn portret is gelithographeerd door P.v.d. Eynde.
Zie: Levensber. Letterk. 1843, 28; Bredasche Cour. v. 19 en 28 Febr. 1843; v.
K a m p e n , Gesch. der Kunsten en Wetensch. II, 565; C o l l o t d'E s c u r y , Hollands
roem (reg.); P e e r l k a m p , De vita .... Nederlandorum qui carmina lat. comp. i.v.
eindelijk voor het geslacht H o e u f f t : Annuaire généal. des Pays- Bas 1876, 68 en
Adelsarchief 1900, 37 e.v.
Zuidema

[Hoeven, Adrianus van der]
HOEVEN (Adrianus v a n d e r ), verdienstelijk onderwijzer, geb. 12 Juni 1812 te
Bergen-op-Zoom en overl. 10 Juli 1898 te Alkmaar. Zijn ouders waren G e r r i t
v.d.H. en A n n a L a n c a s t e r . Begonnen als hulponderwijzer van den 4en en den
3en rang (naar de wet op het L.O. van 1806) aan het instituut van J.E. en J.A. van
Iterson te Alfen a.d. Rijn, werd hij in 1833 secondant bij N.I. Steevens te Haarlem,
waar hij het volg. jaar den 2en onder-
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wijzersrang behaalde; kort daarna, in 1836, zag hij zich benoemd tot hoofd eener
openbare dag- en kostschool te Vlaardingen. Hier behaalde hij, 11 Juli 1843, ook
den 1sten onderwijzersrang en werd daarop het volgend jaar tot hoofd der fransche
school te Hoorn benoemd, op een bezoldiging van ƒ 600.- en onder het genot der
te innen schoolgelden. De eerste rang was onder de wet van 1806 de hoogste
onderscheiding en gaf volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in alle
vakken van het gewoon en meer uitgebreid L.O., ook in nieuwe talen, wis- en
natuurkunde enz. Tal van jongelieden hebben aan de ‘Fransche’ school van van
der Hoeven hun opleiding voor het Nieuwediep, Breda, de belastingen, den handel
enz. te danken gehad. Na de invoering der wet op het L.O. van 1857 werd v.d.H.
door den hoornschen gemeenteraad in zijn betrekking aldaar gecontinueerd, op
een traktement van ƒ 2525.- en schadeloosstelling voor gemis van vrije woning. In
1877 werd hem hieruit eervol ontslag toegekend, terwijl hij toen benoemd werd tot
leeraar in de fransche taal- en letterkunde aan de inmiddels opgerichte gemeentelijke
H.B.S. te Hoorn, welke betrekking hij tot 1882 heeft bekleed. Ook in andere
betrekkingen was v.d.H. te Hoorn een reeks van jaren nuttig werkzaam, o.a. aan
de oefenschool tot opleiding van onderwijzers. In 1886 verhuisde hij als ambteloos
burger naar Alkmaar, waar hij 12 jaar later overleed. Gehuwd, sedert 1836, met
J o h a n n a E l i z a b e t h K l o t s , dochter van een dokter te Westzaan, liet hij bij
zijn overlijden één zoon na, Mr. F.H.G. van der Hoeven, advocaat te AIkmaar.
Tal van leer- en leesboeken zagen van dezen verdienstelijken man het licht. Als
de voornaamste ervan noemen wij: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk
gemaakt (1851; vijf stukjes); Abrégé de la Grammaire Française (1855); Manuel de
lecture et de version Française pour les écoles moyennes (1855); Vergelijkende
Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche spraakleer (1865); Grammaire
Française développant les règles et donnant la solution d'une foule de difficultés
grammaticales, écrite pour les cours supérieurs des colléges dans les Pays- Bas
et pour les amateurs de la langue Française (2e ed. 1861); Recueil de Synonymes
de la langue Française, destiné aux écoles d'instruction moyenne en Hollande
(1868); Woordenboek voor het Taaleigen der Fransche taal, bevattende de
gemeenzame, de overdrachtelijke en de spreekwoordelijke uitdrukkingen die men
in den omgang hoort (1868); Woordenboek van Technische termen, aan vreemde
talen ontleend. Een handboek ten algemeenen nutte en ten dienste der hoogere
burgerschoolen (1869). Verder schreef hij: Geschiedenis der stad Vlaardingen, voor
het opkomend geslacht. Uitgegeven ten voordeele van het te Vlaardingen opgerichte
fonds tot ondersteuning van weduwen en weezen van verongelukte zeelieden (1840);
Vertellingen voor mijne zonen. Naar het Hoogduitsch van A. v a n K o t z e b u e
(1854); Les aventures de Joseph; récit biblique pour les enfants. Traduit du
Hollandais de W. v a n O o s t e r w i j k H u l s h o f f (1856); Aardrijkskunde voor de
scholen van uitgebreid lager onderwijs (1862; 2 dltjes); Le Guide de la conversation
Française, destiné aux écoles d'instruction moyenne en Hollande (1866); Perles de
la poésie Française pour les jeunes gens (1872); Le La Fontaine des écoles, ou
choix de cinquante fables du premier des fabulistes (1876) en De vrijheid van
onderwijs het schrikbeeld onzer dagen (z.j.). Vele van v.d.H.'s schoolboeken werden
alom gebruikt en bij herhaling herdrukt.
Zuidema
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[Hoff, Dirk van der]
HOFF (Dirk v a n d e r ), de eerste nederlandsche predikant, die zich in de
Zuid-Afrikaansche Republiek vestigde en daardoor de stichter werd der Nederd.
Herv. kerk in Zuid-Afrika, werd in 1814 of 1815 te Dordrecht geboren en overleed
9 Oct. 1881 te Potchefstroom. Hij studeerde te Leiden, waar hij 12 September 1833
werd ingeschreven en werd zeven jaren later, door het Provinciaal kerkbestuur van
Gelderland, tot de evangeliebediening toegelaten. Toen, na de weigering der
kaapsche predikanten om tot hen over te komen de Emigranten Boeren, die in 1836,
en volgende jaren, uit de Kaapkolonie, over de Oranjerivier en de Vaal getrokken
waren, zich om predikanten naar ons land hadden gewend, werd hij in 1852,
ofschoon hij reeds sedert 1845 tot een ander beroep was overgegaan, door
tusschenkomst van prof. U.G. Lauts hoogleeraar aan het Instituut voor de Marine
te Medemblik, die zich voor de Emigrante boeren veel moeite gaf en met hunne
leidslieden in briefwisseling stond, in den loop van dat jaar te Potchefstroom,
Lydenburg en Rustenburg, tot predikant beroepen en zette 5 November 1853 te
Kaapstad voet aan wal. Ofschoon, naar men wil, v.d. Hoff reeds hier te lande was
medegedeeld, dat zijne aanstaande gemeenteleden van de Kaapsche Synode
onafhankelijk wenschten te blijven, stelde hij zich toch met dit lichaam in verbinding;
onderteekende hare kerkelijke wetten, en stemde er in toe, dat hij door een harer
predikanten, aan zijne nieuwe gemeente zoude worden ‘voorgesteld’ zooals men
in Afrika voor bevestigen zegt, wat hem, toen zulks na zijne aankomst in de
Zuid-Afrikaansche Republiek bekend werd, zoo groote moeilijkheden berokkende,
dat hij ten slotte besloot om op zijn besluit terug te komen.
Zijn portret komt voor in den Jaargang 1908 van den Almanak voor de Nederd.
Herv. kerk in Zuid-Afrika.
Men zie over hem: Nederl. Archief voor kerkgeschiedenis X, afl. 3. (art.: Een
Nederlandsch predikant in Zuid Afrika), en behalve de daar genoemde geschriften:
M a n s v e l t , Betrekkingen etc. 94, 98, 100 en 107 en M u l l e r , Oude Tijden etc.
73 en 77.
de Savornin Lohman

[Hollandicus, Stephanus]
HOLLANDICUS (Stephanus), medailleur uit het midden der 16de eeuw, wiens
werken dateeren tusschen 1548 en 1562. Zijn juiste naam is niet met zekerheid
bekend, van hem weet men dat hij in 1558 te Utrecht tijdelijk gewoond, en te
Antwerpen en ook in Polen en Engeland gewerkt heeft. In laatstgenoemd land heeft
hij vele fraaie portret-penningen vervaardigd. Zijn voornaamste penningen zijn:
Eenzijdige penningplaat en gedenkpenning met borstbeeld van George van Egmond,
Bisschop van Utrecht (1558). Ter eere van: Cornelius van Mierop te Utrecht (1558),
Engelken Tols te Utrecht, Antonie Mor te Utrecht (1558 of 1559), Wouter van Bijler
te Utrecht (1558), Peter Panhuijs (1559), Floris Alewijn (1559) en zijn vrouw Cesilia
Veeselaar (1559), Hans van den Broeck (1559), Anthony van Blocklandt (1560),
Thomas Therlaen (1561), Charles de Cockiel (1561), Thomas de Montrichier (1561),
Sigismond August, Koning van Polen en zijn gemalin Catharina van Oostenrijk
(1561), Bona Sforza, Koningin van Polen (1561), Richard Martin (1562), Edmund
Withipoll (1562), Thomas Stanley, Marie Dimock, Henri VIII, Koning van Engeland.
Zijn werken zijn geteekend: STE. H., STE. H.F.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Zie: v. M i e r i s , Histori der Nederl. Vorsten; v a n L o o n , Nederl.
Historiepenningen; B o l z e n t h a l 181; Revue belge de Numismatique 1860, 178;
1867, 347; F o r r e r , Biographical
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Dictionary of Medallists II, 530; Ned. Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 1911,
175; S i m o n i s , l' Art du Médailleur en Belgique II, 187-220. (pl. XIX-XXVII).
van Kerkwijk

[Holte, Hartger ten]
HOLTE (Hartger t e n ) heeft in 1558 als secretaris van Doetinchem een afschrift
gemaakt van het oude keurboek dier stad. Het origineel is verloren; het zeer
uitvoerige en belangrijke handschrift is uitgeg. door J.J. M o o l h u i z e n , in Versl.
en Meded. Oude Vad. Rechtsbr., III, 332 vlgg.
van Kuyk

[Holtius, Mr. Gualtherus (1)]
HOLTIUS (Mr. Gualtherus) (1), geb. te Koudekerk 8 Aug. 1722 en daar gedoopt 16
Aug.; overleden te Koudekerk op zijn buitenplaats ‘Lindengrond’ 28 Nov. 1783 en
aldaar in de kerk begraven 3 Dec.; zoon van Ds. Nicolaus en van diens eerste vrouw
Margaretha van Oosterwijck (kol. 602).
Hij bezocht de latijnsche school te Utrecht, vanwaar hij 24 Jan. 1737 met een
oratie werd bevorderd naar de academie te Leiden. Hier studeerde hij in de
rechtsgeleerdheid en vestigde zich na de voltooiing zijner studiën als advocaat te
Leiden. Aan hem werden door sommigen meer dan gewone bekwaamheden als
rechtsgeleerde toegekend. 16 Juni 1739 aangesteld tot baljuw van Koudekerk, bleef
hij dit tot zijn overlijden en heeft tevens het baljuwschap van Noordwijk en Hillegom
bekleed.
Hij huwde te Gorinchem 30 Oct. 1746 met I s a b e l l a M a r i a B e u s e c h u m
v a n d e r L i n d e n , gedoopt te Gorinchem 2 Oct. 1726, overl. te 's Hertogenbosch
(waar zij herstel van gezondheid zocht) 10 Aug. 1769, dochter van Mr. H e n d r i k
B.v.d.L. en van E l i s a b e t h H e s t e r v a n W i n g e r d e n .
Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen, waarvan 2 op jeugdigen leeftijd zijn overleden.
De overige zijn: E l i s a b e t h H e s t e r H o l t i u s (1749-1834), tweede echtgenoote
van J a c o b R o c q u e t t e , med. doct. te Haarlem (grootvader van moederszijde
van Mevr. Bosboom-Toussaint); M a r g a r e t h a N i c o l e t t a H. (1751-1792)
gehuwd met Mr. W i l l e m C a r e l V o s m a e r , procureur-generaal bij het hof van
Holland, later secretaris-generaal bij het depart. van koophandel en koloniën, eindelijk
president van het hooggerechtshof voor financiën en zeezaken, in 1818 te 's
Gravenhage overleden; en H e n d r i k H o l t i u s L a n s .
Deze laatste, geb. te Leiden 16 Sept. 1753, overl. op ‘Lindengrond’ te Koudekerk
29 Aug. 1792, werd 24 April 1771 vaandrig in het 2e bataillon van het regiment van
den prins van Holstein-Gottorp, en 3 Mei 1775 tot luitenant bevorderd. Hij nam zijn
ontslag uit den milit. dienst 2 Juni 1785 en leefde sedert ambteloos binnen zijn
heerlijkheid Koudekerk en Poelgeest, hem bij uiterste wilsbeschikking vermaakt
door zijn grootvaders vriend J a n L a n s (overl. 3 Oct. 1778). H o l t i u s L a n s
huwde te 's Gravenhage in de Kloosterkerk 9 Sept. 1783 met A d r i a n a
C a t h a r i n a V o s m a e r (zuster van W i l l e m C a r e l ) geb. te 's Gravenh. 6 Jan.
1755, overl. te Utrecht 21 Jan. 1839, doch te Koudekerk bij haar eersten man
begraven. Zij was hert ouwd met den predikant R e i n i e r S w e i g h o l t , aan wien
prof. A.C. Holtius volgens eigen getuigenis zooveel had te danken.
Uit het huwelijk van H e n d r i k H o l t i u s L a n s en A.C. V o s m a e r werden
drie kinderen geboren, waarvan Hendrik en Gualtherus (2) volgen, en prof. Adrianus
Catharinus in deel II kol. 597 voorkomt.
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50-jarigen leeftijd; geteekende portretten van R. Sweigholt en van A.C. Vosmaer,
en silhouetten van H. Holtius Lans, A.C. Vosmaer en van hun drie kinderen.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw 1904, 233-237; Navorscher 1903, 503-3.
Regt

[Holtius, Mr. Gualtherus (2)]
HOLTIUS (Mr. Gualtherus) (2), geb. te Koudekerk 25 Juli 1791 en daar gedoopt 21
Aug., overl. te Haarlem 17 Juli 1865; zoon van H e n d r i k H o l t i u s L a n s (zie
voorg. kol.) en van A d r i a n a C a t h a r i n a V o s m a e r .
Hij voerde dus den naam L a n s niet bij den zijnen. Hij trad in April 1815 in dienst
bij de comp. vrijwillige infanterie, nationale militie ambtenaren (commandant: majoor
J. van der Linden). Ging op marsch naar Frankrijk in Juli 1815, geretourneerd en
plechtstatig ingehaald in 's Gravenhage 10 Sept. 1815 en 30 Nov. eervol ontslagen.
Was van 1830-1840 rustbewaarder bij de plaatsel. schutterij te 's Gravenhage.
Als ontvanger der registratie geïnstalleerd te Loenen (Utr.) 1 Januari 1814, te
Kuilenburg 8 Sept. 1816; 2e commies ter centrale administratie van de reg. en dom.
13 April 1818; verificateur van idem 3 Febr. 1819; idem in de prov. N. Holl. en Utr.
20 Mei 1823; idem 1e kl. in de prov. Overijsel 10 Dec. 1825; inspecteur der reg. en
dom. in N. Holl. 13 Maart 1827; idem in N. Brab. 26 Oct. 1828; provinc. inspecteur
der reg., dir. belast in- en uitg. rechten en accijnsen in Utrecht 18 Oct. 1829.
Inspecteur-generaal van idem idem bij het depart. van financiën 23 Febr. 1843;
idem, belast met de afd. registr. en loterijen bij dat departement 20 Dec. 1843;
ontheven van dat gedeelte der inspect. gener. werkzaamheden, hetwelk de directie
der registr. en loterijen betreft 2 Oct. 1855. Eervol ontslag, behoudens aanspraak
op pensioen, 10 Jan. 1857.
Hij werd 6 Dec. 1847 benoemd tot staatsraad i.b.d. Hij was doctor jur. hon. causa
en lid van het Utrechtsch Genootschap; zijn laatste levensdagen wijdde hij aan het
ordenen en beschrijven van de oude familiepapieren in zijn bezit en aan het nasporen
van de herkomst van zijn geleerd geslacht, waardoor menige bizonderheid aan de
vergetelheid werd ontrukt.
Zijn stoffelijk overschot werd naar Scheveningen overgebracht en op ‘Ter
Navolging’ in het familiegraf bijgezet.
Holtius huwde te Voorburg 5 April 1820 met E l i s a b e t h C o r n e l i e V o s m a e r ,
geb. te 's Gravenhage 12 Juli 1799, overl. op den huize ‘Schoonoord’ te Rijswijk 17
Jan. 1850; dochter van Mr. W i l l e m C a r e l (zie kol. 599 op Gualtherus) (1) en
van diens tweede vrouw J a c o b a M a r i a S c h e l t u s . Uit dit huwelijk sproten 8
kinderen, t.w.: W i l h e l m i n a J a c o b a H. gehuwd met Dr. H e n d r i k B o u r s s e
W i l s ; H e n d r i k A d r i a a n C e c i l i u s H., majoor der artillerie, uit wiens huwelijk
met J o h a n n a C a r o l i n e H e n r i ë t t e v a n W a l c h r e n geen kinderen zijn
geboren; M a r g a r e t h a J a c o b a H., ongehuwd overl.; Gualtherus (3), die volgt;
J a c o b W i l l e m H o l t i u s ontvanger der belastingen; A d r i a n a C a t h a r i n a
C o r n e l i e E l i s a b e t h H., ongeh. overl.; L o u i s e M a r i a L u c r e t i a H.,
gehuwd met D i e d e r i k W i l l e m v. W a l c h r e n , kapitein der artillerie; en
N i c o l a a s K a r e l H., gehuwd met J o h a n n a E l i s a b e t h V o s m a e r .
Uit het huwelijk van J a c o b W i l l e m H o l t i u s , voornoemd, met J o h a n n a
C a r o l i n a v a n d e n B r o e k e , sproten drie
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kinderen, waarvan N i c o l a a s C a r o L o u i s H o l t i u s tabaksplanter in Deli, in
1898 den naam L a n s bij den zijnen aannam en alz o den naam H o l t i u s L a n s
weder deed herleven. Hij overleed echter ongehuwd 5 November 1907 te Nordrach.
Van Gualtherus (2) en zijn vrouw E.C. Vosmaer berusten fraaie miniatuurportretten
bij de familie, geschilderd door P.J. Lutgers te Loenen in 1822.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw 1904, 263, 264.
Regt

[Holtius, Gualtherus (3)]
HOLTIUS (Gualtherus) (3), geb. te Zwolle 14 Dec. 1826, overl. te 's Gravenhage
21 Maart 1910; zoon van den voorg. en van Elisabeth Cornélie Vosmaer.
Hij koos de militaire loopbaan, werd 2 Sept. 1843 cadet aan de K.M.A. te Breda
en 7 Juli 1847 tweede-luitenant bij het 2e regiment lansiers; idem bij het limburgsche
bondscontingent cavalerie 1 Oct. 1849; idem bij de jagers te paard 20 Jan. 1852.
In April 1853 werd hij voor den tijd van twee jaar gedetacheerd bij de rijschool te
Hannover, doch ruilde spoedig met wijziging van zijn primitieve bestemming, met
den tweedeluitenant van Doorninck, die bestemd was tegen 1 October van dat jaar
bij de (pruisische) school te Schwedt a.d. Oder een tweejarigen cursus te volgen.
In 1855 uit Schwedt teruggekeerd, werd hij in Juli 1855 eerste luitenant. Zijn
regiment, bij reorganisatie 5e regiment dragonders geworden, diende hij van 1859
tot 1863 als luit. adjudant. In Juli 1863 benoemd tot ritmeester 3e klasse bij het 3e
regiment dragonders, bleef hij bij dat regiment (later 3e regt. huzaren), - ook van
1864 tot 1866 in de betrekking van ritmeester-instructeur, - tot 1873, in welk jaar hij
benoemd werd (Januari) tot majoor bij het 4e (later 1e) reg. huzaren. Dit regiment
mocht hem verder in zijn officierscorps behouden; hij werd in Januari 1877
luit.-kolonel en in Nov. 1882 kolonel en commandant van dat corps, tot hij 5 Febr.
1886 op zijn aanvrage werd gepensionneerd, bij welke gelegenheid hij door Willem
III werd benoemd tot adjudant des konings i.b.d. Hij verliet daarna zijn
garnizoensplaats Deventer en vestigde zich metterwoon te 's Gravenhage. Bij het
veertigjarig koningsschap van Willem III (1889) werd hem de rang van
generaal-majoor verleend, terwijl hij in 1898 bij de troonsbestijging van Wilhelmina
werd benoemd tot adjudant der koningin i.b.d.
Holtius, die meermalen lid der commissie van inspectie over de Kon. Mil. Acad.
was, had van jongsaf veel aanleg voor de rijkunst en alles, wat daarmee in betrekking
staat. Te Schwedt legde hij zich met grooten ijver toe op de vermeerdering zijner
kennis van de africhting en dressuur van jonge paarden en wellicht heeft dit verblijf
in verband met zijn aanleg en zijn vele goede militaire eigenschappen den grond
gelegd voor zijn voornaamste werkzaamheid op dit terrein, eerst als
ritmeester-instructeur te Haarlem en later als majoor te Leiden, toen hij de leiding
gaf bij de africhting van de jonge hongaarsche paarden, die hij als voorzitter van
een remontecommissie in de jaren 1879 en 1880 in Hongarije had aangekocht.
Holtius had den tact een hartelijken, ja vaderlijken omgang met zijn officieren te
verbinden aan de noodige krachtige opwekking tot plichtsbetrachting, terwijl hij niet
schroomde krachtig voor de belangen der ondergeschikten op te komen en hen te
helpen bij meer of minder onbillijke bejegeningen, die hen werden aangedaan.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

602
Hij overleed te 's Gravenhage en werd in het familiegraf op ‘Ter Navolging’ begraven.
Een miniatuurportret op jeugdigen leefijd berust bij de familie.
G. Holtius was 19 Mei 1859 te Deventer gehuwd met P e t r o n e l l a
W i l h e l m i n a S a n d t v a n N o o t e n , geb. aldaar 18 Maart 1833, overl. te 's
Gravenhage 2 Februari 1914; dochter van C o r n e l i s S.v.N., ontvanger der
registratie, en van H e l e n a C a t h a r i n a R a m a e r .
Uit dit huwelijk een zoon, G u a l t h e r u s , planter te Blitar, en een dochter,
E l i s a b e t h C o r n é l i e H o l t i u s bestuurslid (penningmeesteres sedert de
oprichting in 1894) van het Damesleesmuseum te 's Gravenhage.
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw, 1904 XXII, 264, 267; Eigen Haard (1910), no. 20,
bijvoegsel (waarbij portret).
Regt

[Holtius, Nicolans]
HOLTIUS (Nicolans), geb. te Voorthuizen 4/14 Sept. 1693 en ald. ged. 9 Sept.,
overl. te Koudekerk 10 Febr. 1773, was de zoon van D s . G u a l t h e r u s H., (predt.
te Voorthuizen 1682, te Koudekerk 1695 en daar overl. 13 Nov. 1715), en van
C a t h a r i n a M u l e r i u s (dr. van Nicolaas (2) Il kol. 954). Van vaders- en
moederszijde uit een predikantengeslacht gesproten, ontwaakte ook bij hem de lust
zich voor het leeraarsambt te bekwamen. Hij bezocht de lat. school te Arnhem en
daarna de academie te Leiden waar hij de godgeleerdheid beoefende onder de
proff. Johannes à Marck en Johannes Wesselius en het onderwijs in de oostersche
talen van den bekwamen Philippus Ouzeel, destijds hoogd. predt. te Leiden, ontving.
Vooral de lessen van beide laatstgenoemden maakten grooten indruk op den
jeugdigen student Onder Wesselius' voorzitterschap verdedigde hij zijn acad.
verhandeling over Spreuken VIII vs. 23, - aan Ouzeel had hij zijn groote voorliefde
voor de studie der z.g. Hebreeuwsche accenten te danken, waarvan hij, nog op de
academie zijnde, een proeve van vordering heeft gegeven, door zijn in het openbaar
verdedigde lat. verhandeling: de Divisione Decalogi.
In 1716 prop. geworden onder Cl. van Leiden en Neder-Rijnland, beriep men hem
17 April van dat jaar met eenp. stemmen in de plaats van zijn overleden vader. Hij
nam dit beroep aan, werd 28 Juni 1716 te Koudekerk bevest. door prof. Wesselius,
met Amos II vs. 11 en deed 's namiddags zijn intree met een rede over 2 Kon. II vs.
9-15.
Holtius beoefende met vrucht de lat. en nederd. dichtkunst, doch zijn
lievelingsstudie was het onderzoek der H. Schrift. Als uitvloeisel daarvan gaf hij in
1732 zijn Apophoreta Sacra, bestaande in een verzameling van eenige
verhandelingen over gewichtige bijbelsche onderwerpen, in het licht. Echter, veel
genoegen beleefde H. niet aan deze eersteling: het scheen dat het boek de smet
van onrechtzinnigheid aankleefde en, mag men een naamloozen pamfletschrijver
van twintig jaren later gelooven, dan heeft men den auteur daarover in stilte duchtig
de les gelezen. Vijftien jaren verliepen, eer Holtius weder iets in het licht gaf. Toen
raadpleegde een jeugdig predikant (denkelijk W i n a n d u s W i n t e r s w i j k , laatst
predt. te Leeuwarden) hem over den waren zin van den Catechismus, Zondag VII
vs. 21, welke door velen niet goed werd begrepen. H. gaf daarover zijn oordeel in
een schrijven, dat hij daarna op aandrang der zijnen door den druk gemeen maakte
onder den titel: Godgeleerde Verhandeling over het Oprecht Geloof, vervat in een
Brief aan een Mededienaar geschreven, tot verklaringe en bevestiging der
naauwkeurige Beschrijvinge over dit gewichtig stuk, in den Heidelb. Catech.
voorkomende.
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(Leiden, S. Luchtmans en zoon 1747, 8o. met voll. class. approb). Niet lang daarna
gaf Holtius uit: Verhandeling over de Rechtvaardigmaking door het geloof, waarbij
door hem, als nauw verband houdende, een nieuwen druk der boven gemelde Godg.
Verhandel. werd gevoegd (Leiden, bij denz. 1750, met voll. cl. approb.). Onder het
groot getal van hen, die de verschijning van dit werkje met blijdschap begroetten,
was ook Prof. Johannes van den Honert (volgens uitdrukkelijke verzekering van
B r a h é ), met wien hij dus toen nog blijkbaar op goeden voet stond. Doch al spoedig
volgde een ommekeer. Het vredelievend advies door de theol. facult. van Leiden
in de zaak van den zwolschen predikant van der Os gegeven, deed Holtius in het
strijdperk treden. Hij gevoelde zich gedrongen tot prof. B. de Moor (te Leiden) een
schrijven te richten, behelzende zijn Aanmerkingen op dat advies, welke brief kort
daarna in het licht verscheen (gedrukt te Utrecht, bij van Vucht en de Paddenburgen,
voorjaar 1752) en, zooals verwacht kon worden, bij de adviseurs geen gunstig
onthaal vond. Al spoedig verscheen, zonder naam van auteur, drukker, of plaats,
een boekje, getiteld: Consideratien op den brief van Holtius, 't welk, opgesteld tot
verdediging der theol. facult. en tot wederlegging van N.H. kort daarna door prof.
van den Honert voor het zijne werd erkend. Hierop antwoordde Holtius in zijn
Zakelijke verdediging van waarheid en Gerechtigheid, dat hij door de utrechtsche
theol. faculteit deed approbeeren en bij dezelfde drukkers a.v. in 1752 ter perse
werd gelegd.
Van toen af nam de vriendschappelijke verstandhouding tusschen Holtius en van
den Honert een einde. De strijd werd echter op min nobele wijze voortgezet, zij 't
dan ook door een naamloozen schrijver, die zijn geschrift: Zesden Brief van een
Vriend aan een Vriend de wereld inzond en waarin hij Holtius op weinig waardige
wijze aanviel. Zaken van twintig en meer jaren geleden, werden voor het voetlicht
gebracht; het beroep van Holtius naar de koudekerksche gemeente aan critiek
onderworpen en de geschillen tusschen de leidsche theol. facult. en Holtius, over
diens Apophoreta Sacra opgerakeld. H. zelf werd afgeschilderd als een onrechtzinnig
leeraar, wiens ‘onregtzinnigheden en zotheden twintig jaren geduldig waren
verdragen en over 't hoofd gezien, en die vergeten had hoeveel hem was kwijt
gescholden, en omtrent wien de goedheid der leidsche Theologanten van dien tijd
te groot geweest was, want zij hadden het boek van Ds. H. moeten Heterodox of
onregtzinnig verklaren’. Dit alles werd herhaald en aangedikt in een Zevenden Brief
van een V. aan een V. en wel in zulke voor Holtius en andere godgeleerden
beleedigen de bewoordingen dat de theol. faculteit van Utrecht in de Utr. Courant
van 1 Nov. 1752 openlijk haar verontwaardiging over dat ‘faamroovend libel’ en dien
‘naamloozen lasteraar’ te kennen gaf. (Zie: Aanspraak aan Ds. v.d. Os. door een
der Leden van de Oude Calv. Sociëteit, bl. 17.)
Eenigen tijd later werd N. Holtius opnieuw met den blaam van onrechtzinnigheid
bezwaard en wel door prof. J.v.d. Honert in een aanteekening bij een plaats in diens
Adam en Christus. Holtius gaf naar aanleiding daarvan in het licht zijn Verhandeling
over de Ampten van den Zaligmaker en deszelfs zalvinge tot deze Ampten (1754,
8o., drukkers a.v.) met een voorafgaande Aanspraak aan de gemeente van
Koudekerk. Doch toen ook van den Honert zich hierdoor niet liet overtuigen (zooals
blijkt uit diens gedrukten brief van 25 Mei 1754) deed Holtius zijn Antwoord aan den
Heer J.v.d.
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Honert T Hzn. (Utrecht 1755) verschijnen, waarmee hij deze zaak verder heeft laten
rusten.
De zaak ‘van der Os’ intusschen deed bij Holtius de meening ontstaan, niet zooals soms werd beweerd - dat er pogingen werden aangewend om de geref. en
remonstr. kerken in een te laten vloeien, maar dat men de klove die tusschen de
beide leerstelsels gaapte, zocht te dempen.
Met zijn vriend A l e x a n d e r C o m r i e , predikant te Woubrugge, die dezelfde
meening was toegedaan, gaf hij daarom een veelbesproken werk in het licht, waarvan
het doel voldoende blijkt uit den volledigen titel: Examen van het ontwerp van
Tolerantie om de leere in de Dordrechtsche Synode anno 1619 vastgesteld, met
de veroordeelde leere der Remonstranten te vereenigen, voorgesteld in eenige
samenspraken, door een Genootschap van voorstanders der Nederlandsche
formulieren van eenigheid geschreven tot versterking van de liefhebbers der
waarheid, om door de vleyende naamen van liefde en verdraagzaamheid van de
suiverheid des Evangeliums niet afgeleid te worden.
Hiervan verschenen negen stukken; het tiende dat wel aangekondigd, maar niet
verschenen is, was in 1761 persklaar. Het eerste stukje (1e en 2e samenspraak)
verscheen in 1753; het tweede (over de wezendlijke Natuur van den Godsdienst),
het derde (over Gods kennisse) en het vierde (over Gods gerechtigheid) in 1754;
het vijfde (over Gods besluit in 't Gemeen) in 1755; het zesde (over de Praedestinatie)
in 1756; het zevende en het achtste (over den staat des Rechtschapen Mensch) in
1757; het negende (over het verbond der werken) in 1759. (Het onderwerp van de
eerste, tweede en achtste samenspraak wordt niet op het titelblad vermeld).
Van deze tien stukken is het vijfde niet door Comrie en Holtius geschreven, maar
door hen vertaald en van een uitvoerige voorrede voorzien; van het zesde is alleen
de voorrede van beider hand, terwijl de inhoud alleen door Holtius werd opgesteld.
Zooals gezegd is, is dit werk in den vorm van samenspraken geschreven en wel
tusschen verschillende personen met verdichte namen, wier pseudoniemen echter
wel te ontraadselen zijn. Met O r t h o d o x u s wordt Comrie; met P h i l a l e t h e s
Holtius; met P a n t a n e c h o m e n u s J.J. Schultens; met E u r o d i u s J. Alberti en
met A d i a p h o r u s een onbekend edelman bedoeld.
Dit werk, door de calvinisten hoogelijk geprezen, doch door de partij, waartegen
het gericht was, met leede oogen aangezien, bleef verschijnen, totdat in de voorrede
van het negende stuk (10e samenspraak) - zoo 't schijnt door Holtius alléén
geschreven - de nagedachtenis van van den Honert werd beleedigd. Toen grepen
curatoren der leidsche hoogeschool en burgemeesters van Leiden in. Zij richtten
zich 31 Juli 1760 tot de Staten van Holland met het dringend verzoek - onder
verwijzing naar het Examen - maatregelen te willen nemen waardoor het uitgeven
van niet geapprobeerde boeken ophield en Holtius te straffen met geheel of
gedeeltelijk verlies van pensioen. Terwijl de Staten deze missive doorzonden naar
de ridderschap en de gecommitt. om te dienen van advies, vroeg Holtius bij rekest
over deze klachten te mogen worden gehoord; hij verkreeg 14 dagen tijd om op te
stellen wat hij tot zijn verdediging had aan te voeren. Spoedig daarna zond hij een
Memorie tot justificatie in, doch de Staten lieten zich daardoor niet overtuigen. Holtius
werd op last der Staten ernstig door den raadpensionaris onderhouden en gelast
voortaan zonder hun speciale permissie geen geschriften over
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‘theologische stoffen’ uit te geven. Tevens werd het placcaat van 27 Nov. 1715
(uitgeven van niet-geapprobeerde boeken) vernieuwd.
Holtius, die door de Staten van Holl. en W. Friesl. op zijn verzoek 13 Januari 1757
emeritus was verklaard, salvo honore et emolumentis, bleef in zijn gemeente
Koudekerk wonen, waar hij 10 Februari 1773 op zijn buitenplaats ‘Kerkrust’ overleed.
Behalve de hiervóór besproken werken zijn nog van hem verschenen: De
Stervende kerk overtuigt en opgewekt bij de opening der Z.H. Synode binnen
Gorinchem 4 July 1758, met een leerreede over Openb. III: 1-3, waarbij gevoegd
is een leerreede over Psalm CXXV ter opening der Z.H. Synode mede binnen
Gorinchem uytgesproken 4 July 1747, mitsgaders twee predikatiën bij de bevestiging
van den Heere Adriaan Fr. Matthaeus, thans zijnen waarden schoonzoon in den
dienst der Gemeinte van Wadweyde (over Zach. III: 6, 7) en zijnen geliefden zoon
en opvolger J.P. Holtius in de gemeinte van Koudekerk (over 2 Tim. II: 1,2) door
N i c o l a a s H o l t i u s , nu rustend leeraar der gemeinte Gods te Koudekerk (Leiden,
Joh. Hasebroek; Amsterdam, Nic. Bijl. 1758); De zondaer geregtvaardigd om niet
uit de genade Gods enz., verklaart en bevestigt in twee predikatiën over den XXIII
en XXIV Zondag van den Catechismus (Leiden 1757).
Bovendien gaat op zijn naam het volgende boekje: N i c . K u n h o l d , Honderd
en Agt Exempelen of voorbeelden van geheele vroome en Godvrugtige kinderen
ter verwekkinge van een Heylige Navolginge enz. (Leiden 1749).
Holtius is tweemaal gehuwd geweest. Eerst 9 Nov. 1720 te Ermeloo met
M a r g a r e t h a v a n O o s t e r w i j c k , geb. te Amsterdam 1 Mei 1692, gedoopt
door haar oudoom G e r b r a n d v a n L e e u w e n in de Gr. kerk; overleden te
Koudekerk 16 Febr. 1746; dochter van J a c o b en van C l a r a H e l l i u s . Hij
hertrouwde te Nijmegen 21 Januari 1748 met zijn nicht A n n a G e e r t r u i d a
S w a e n , geb. te Nijmegen 26 Aug. 1705, kinderloos overl. te Koudekerk, 15 Dec.
1775; dochter van M r . J o h a n en van C h r i s t i n e W a s s i n g h s . Uit het eerste
huwelijk sproten vijf kinderen, t.w. Gualtherus (1), (kol. 599); C l a r a , op 24-jarigen
leeftijd ongehuwd overleden; C a t h a r i n a W y n a n d a (1727-1789), echtgenoote
van J o a n n e s B o n d t predt. te Wilsveen, Maasland, Hillegersberg en
Oost-Zaandam; J a c o b P a r i d a n u s , opvolger zijns vaders te Koudekerk, en
E l i s a b e t h die met A d r i a a n F r a n ç o i s M a t t h a e u s , predt. te Wognum en
Wadway, was gehuwd.
Een geschilderd portret van N. Holtius, in 1725 gepenseeld door C. Beeldmaker,
en een uitvoerig pastel door La Croix in later tijd vervaardigd, berusten bij de familie
te 's Gravenhage. Andere afbeeldingen schijnen van hem niet te bestaan.
Het beste boek om Holtius te leeren kennen is tot op dezen tijd: A.G. H o n i g ,
Alexander Comrie (acad. proefschr.) 1892.
Voor het eerste gedeelte van dit artikel is door mij gebruik gemaakt van een M.S.
biografie Holtius, van de hand van B r a h é , waarvan echter slechts de helft in het
familiearchief Holtius aanwezig is. De andere helft is helaas verloren gegaan.
Zie verder Mdbl. Ned. Leeuw. 1904; Navorscher 1903, 436, 437, 493-497.
Regt

[Holtius Lans, Hendrik]
HOLTIUS LANS (Hendrik) geb. te Bergen op Zoom 13 Dec. 1784 en aldaar gedoopt
9 Januari 1785; overl. 12 Juni 1809; zoon van Hendrik
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(zie op Gualtherus (1), kol. 599) en van A.C. Vosmaer.
14 Juni 1804 benoemd tot cadet bij het 5e bataillon, 4e regiment van linie, werd
hij reeds 18 Sept. d.a.v. bevorderd tot luitenant. In die hoedanigheid diende hij in
1809 onder Chassé bij de hollandsche brigade in Spanje. In de lente van dat jaar
had Chassé zijn hoofdkwartier in het kasteel van Truxillo, Estremadura. 12 Juni
1809 werd Holtius Lans met een detachement infanterie, sterk 22 man, van Truxillo
uit naar La Hereguela en Orellance gezonden. Hij ging door beide plaatsen en
voerde zijn opdracht uit. Bij zijn terugtocht zich willende ververschen, werd hij door
een bende van circa 4 à 500 gewapende boeren overvallen; hij retireerde op Truxillo,
doch halverwege Hereguela en Truxillo werd hij omsingeld, met 14 man gevangen
genomen en volgens rapport van het ontsnapte deel van het detachement met
dolksteken vermoord. Acht ontkwamen als door een wonder, terwijl de verwoede
Spanjaarden met het beleedigen en uitplunderen der overigen bezig waren.
Genoemde mededeelingen zijn, behalve in onderstaande bronnen, vervat in eenige
brieven van krijgsmakkers, in het familiearchief Holtius bewaard.
Holtius, die een schoon uiterlijk en een rijzige gestalte had, overleed ongehuwd.
Een silhouet berust bij de familie.
Zie: W.A. S t o r m d e G r a v e , Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtocht;
B o s s c h a , Neerl. Heldend. te land, III, 234; Nederl. Leeuw 1904, 236.
Regt

[Hommema, Roelof Hessels]
HOMMEMA (Roelof Hessels), friesch werktuigkundige, geb. Febr. 1791 te Finkum,
overl. 15 Jan. 1854 te St. Anna Parochie. Hij was eerst timmermansknecht te
Leeuwarden, ontplooide zich later tot mechanicus onder inspiratie van zijn genialen
oom Arjen Roelofs. Hij huwde met T r i j n t j e W i l l e m s W a s s e n a a r . In zijn
woonplaats Berlikum werkte hij met Sieds Rienks, die later geplaatst werd aan de
sterrewacht te Leiden, aan den grooten leidschen telescoop. Hij herstelde klokken
en horloges, sleep van vensterglas brillen, die zeer gezocht waren, vooral bij duitsche
marskramers; hij maakte bliksemafleiders en sloeg uit metalen platen graanzeven,
die beter voldeden dan de ouderwetsche kalfsleeren. In 1824 werd hij met tegenzin
boer te St. Anna Parochie aan den Langhuisterweg. De helft van zijn pronkkamer
liet hij inrichten tot een werkplaats en inruimen voor draaibanken, slijptafel en
telescopen. Daar begon toen het slijpen, polijsten en metaalgieten opnieuw. Met
de boerderij wilde 't niet best, ook al door de slechte tijden. Toen dan ook in 1840
een hypotheek werd opgezegd, besloot hij zijn zathe te verkoopen. Hij begon nu in
het dorp een grutterij, waarmede betere zaken werden gemaakt. Tegen de ‘eest’
had hij ook daar weer een afzonderlijke werkkamer met smidse, waar hij dagelijks
met allerlei uitvindingen bezig was. Zijn telescopen werden meermalen op
tentoonstellingen met eermetaal bekroond. Hij had een stoer friesch karakter,
stoutmoedig tot in het roekelooze. Als hij zijn ‘donderdraak’ bij onweer de lucht in
liet, stelde hij zich meermalen aan levensgevaar bloot, doch hij verloor nimmer zijn
tegenwoordigheid van geest. Zijn kleinzoon installeert nog bliksemafleiders.
Zijn portret met meerdere levensbijzonderheden in: Vrije Fries 1914, in mijn opstel
Worp van Peyma en zijn vrienden.
Wumkes

[Hooft, Willem Dirckszoon]
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HOOFT (Willem Dirckszoon), geb. tusschen 26 Aug. en 5 Dec. 1594, waarschijnlijk
te Amsterdam, begraven 23 Mei 1658 in de Nieuwe Kerk
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aldaar. Zoon van D i r c k W i l l e m s z o o n H o o f t , speelman, en M a r i t g e n
W i j n a n d s d o c h t e r . Bij den dood der laatste in 1612 bleven er acht onmondige
kinderen uit dit huwelijk; de oudste zoon A d a m D i r c k s z o o n was toen reeds
gehuwd. De familie Hooft genoot zekeren welstand; ze was zeer waarschijnlijk niet
verwant aan het geslacht van P.C. Hooft.
Willem Dirckszoon noemt zich ‘glaesschrijver’ in zijn akte van ondertrouw met
E n g e l t j e n J a n s o p 25 Aug. 1617. Het huwelijk werd voltrokken op 7 Sept. op
het stadhuis, waaruit blijkt, dat minstens een van beiden niet tot de heerschende
kerk behoorde. Ook Willem was welgesteld; hij bezat huizen te Amsterdam en
woonde er in 1647 in zijn eigen huis aan de Rouaansche kade, geschat op een
huurwaarde van 104 gulden. Als glasgraveur en glazenmaker heeft hij gewerkt o.a.
voor de kerk van Schermerhorn en voor het burgerweeshuis.
Vermoedelijk reeds vroeg maakt hij deel uit van de Oude Kamer; in 1635 behoort
hij tot de hoofden er van; in 1637 treedt hij op als penningmeester. In hetzelfde jaar
werd hij op voordracht van de regenten der godshuizen hoofd van den nieuwen
schouwburg. Hij is dit tien jaren geweest.
Als dichter maakt hij gebruik van de zinspreuk ‘Een Hooft Alleen’. In het liedboek
Venus Minnegifjes, van 1622 of kort daarna, komen vier stukjes van hem voor, nl.
Samen-spraeck tusschen moer en dochter, Twee-spraeck tusschen Jan Saly en
zijn Vrijster, een Nieu Liedeken en Jaer-liedt int sot. Ook in den bundel Nieu
Liedt-boeck ghenaemt Der Minnaers Harten Jacht van 1627 komen liedekens van
hem voor; althans hij wordt in het boekje genoemd onder de auteurs. Zijn aandeel
heeft hij echter niet geteekend.
13 Nov. 1622 werd zijn eerste klucht Jan Saly in de Oude kamer ten tooneele
gebracht. Zij verscheen in hetzelfde jaar bij Cornelis Willemszn. Blaulaken in
Sint-Janstraat ‘int vergulden A.B.C.’ te Amsterdam en werd twee maal herdrukt. In
1623 verscheen de klucht van Door-trapte Melis, de Metsselaer, bij denzelfden
uitgever. In 1628 werd zijn klucht Andrea de Piere, Peerde-kooper, in de Brabantsche
kamer opgevoerd en waarschijnlijk ook gedrukt. Een tweede druk is van 1634 bij
Dirck Corneliszoon Houthaeck op de Nieuwe-zijtskolck. In hetzelfde jaar 1628 werd
ook in de Brabantsche kamer Stijve Piet vertoond. Het verscheen toen ook en is
drie maal herdrukt. In 1630 gaf Hooft het laatste zijner spelen in het licht, De
Hedendaegsche Verlooren soon. Het werd in dat jaar op het tooneel der Duitsche
Academie vertoond.
Deze vijf kluchten staan onder den invloed van Breero's blijspelen. Hooft ontleende
zijn motieven aan de Cent nouvelles nouvelles, aan B o c c a c c i o en andere
novellen-bundels; zonder eenig vertoon van geleerdheid gaf hij het leven van het
volk voor het volk. Zijn stukken hadden over het algemeen succes. De opbrengst
van de vertooningen van Andrea de Piere bedroeg 720 gulden, ongeveer evenveel
als werk van Breero opbracht. Ook tusschen 1640 en 1682 zijn zijne kluchten
meermalen opgevoerd. Stijve Piet vooral had succes, misschien omdat het de minst
platte taal geeft en de minst liederlijke personen vertoont. Het werd in genoemde
periode te Amsterdam 112 maal opgevoerd.
Hooft's weduwe leefde nog in 1694 te Amsterdam In de Unger-uitgave van
V o n d e l 's werken, 1630-1636, komt voor op p. 273 een Antwoordt op de Vraghen
voorghestelt van de Amsterdamsche Academy anno 1630, dat geteekend is met
de
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spreuk ‘Duchtend' Hoopt W.’, waarbij de noot staat: ‘spreuk van Willem Dirckszn.
Hooft.’
Zie: J.F. H a v e r m a n , W.D. Hooft en zijne kluchten (den Haag 1895); G. K a l f f ,
Gesch. van de Nederl. Letterkunde V, 160, 163, 164; J.A. W o r p , Drama en tooneel,
I, 441 vlg.
Prinsen

[Hoog, Thomas]
HOOG (Thomas), geb. te Lambert in Schotland Aug. 1655 als zoon van Thomas
Hoog, Hogg, ook Hog, en Margaret Murray, overl. te Rotterdam 6 Jan, 1723. Hij
studeerde in de letteren en de godgeleerdheid aan de Universiteit te Edinburg. Toen
hij predikant geworden was koos hij de Scottish Presbyterian Church, doch nam
geen vaste plaats aan, predikte echter waar dit veilig kon geschieden. Zijn oom
J o h n H o o g was eveneens predikant bij de Scottish Presb. en wel te Rotterdam,
waarheen dan ook Thomas in 1679 kwam. Terwijl de rotterdamsche predikant
Fleming op een reis naar Schotland ald gevangen genomen was, predikte Thomas
Hoog in zijn vacature. Hoog werd echter spoedig na het gevecht te Bothwell-bridge
naar zijn vaderland, te Glasgow, beroepen; zijn uitnemende geleerdheid, ware deugd
en vroomheid werden allerwege geprezen. In 1681 kwam hij terug in Holland. In de
stadsrekening van Middelburg 1683 werd aan Johan van de Poele £ 3:14:8 betaald
voor reiskosten van Amsterdam naar Utrecht, ten behoeve van de latijnsche school
‘over den persoon van ds. Hoog’. Blijkbaar was Hoog dus aangezocht als rector in
plaats van Martinus Maartens, die 9 Jan. van dat jaar Isaak Hoornbeek was
opgevolgd, doch een paar maanden later stierf. Hem werd aangeboden 1000 car.
gld. benevens een gedeelte der schoolgelden en vrijdom van toght en wacht, van
accijns van bier en wijn. Maar Hoog, die zelfs aanbiedingen voor een professoraat
in de godgeleerdheid, zoowel in Holland als Schotland weigerde, voelde zich niet
geroepen tot deze betrekking. Wel nam hij in Oct. 1686 het rectoraat der latijnsche
school te Goes aan, waar hij vele verbeteringen kon tot stand brengen. In Sept.
1689 nam hij het beroep naar de engelsche gemeente te Delft aan en werd van
daar in 1694 naar Veere beroepen bij the Scottish Presb. Church en in 1699 te
Rotterdam waar hij tot zijn overlijden stond. In 1702 werd hem het professoraat te
Aberdeen aangeboden, terwijl hij reeds vroeger in 1697 twee beroepen naar
SchotIand te Clackmannan en Ayer had verkregen, doch Hoog bedankte zoowel
voor 't een als voor 't ander.
Tijdens zijn verblijf te Goes trad hij ald. in het huwelijk met J o h a n n a v a n
S t r i j e n , wed. van den heer B r o e d e l e t , uit welk huwelijk hij 7 kinderen naliet:
1. M a r t h a M a r j o r y tr. Mr. W i l l i a m S c o t t van Rotterdam; zij overl. Dec.
1755 te Edinburg; 2. M a r i n u s geb. te Delft 8 Apr. 1690, werd prop. 1712; predikant
te Schore c.a. 16 Oct. 1712, te Herkinge 14 Oct. 1714, te Molenaarsgraaf 19 Juli
1716, te Papendrecht 14 Mei 1724, te Spijkenisse 26 Nov. 1730, te Schoonhoven
13 Juli 1738, werd emeritus 1762 en overl. 21 Jan. 1766. Hij was gehuwd 23 Nov.
1715 met M a r i a C a t h a r i n a W e y l i n c k , geb. 1682 te Schiedam, overl. te
Schoonhoven 22 Dec. 1742; hij hertr. met B a r b a r a v a n H o o g w e r f f , geb. te
Brielle 25 Aug. 1689, overl. te Schoonhoven 2 Jan. 1770. Van zijne nagelaten
kinderen was J o h a n n e s schepen en raad te Rotterdam, wiens zoon T h o m a s ,
in 1763 ald. geb., als student in de theolog. en letteren Sept. 1779 werd
ingeschreven, prop. 1787 in 't zelfde jaar predikant te Katwijk a/d. Rijn, in 1789 te
Amersfoort 1791 te Leeuwarden, 28 Oct. 1792 te Rotterdam,
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waar hij 28 Nov. 1829 overl. oud 66 jaar. Hij was gehuwd met J o h a n n a
Scheltus.
Het 3de en 4de kind van Thomas, T h o m a s en J a m e s , zijn jong gestorven.
5. J o h a n n e s geb. te Veere 10 Jan. 1697 werd proponent 1720, predikant te
Hoogvliet 19 Oct. 1721, te Brouwershaven 10 Oct. 1728, emeritus 1738 en overl.
o

o

te St. Laurens c.a. 10 Mei 1761. Hij huwde 1 . H u b e r t i n a v a n d e r V l i e t , 2 .
A d r i a n a A a l s t . Uit het eerste huwelijk werd geb. T h o m a s J a c o b u s , geb.
te Hoogvliet 1 Nov. 1727, prop. 1751, pred. te 's Heerenhoek 5 Nov. 1752, te St.
Laurens 7 Mei 1758, te Brouwershaven 13 Mei 1764, te Vlissingen 28 Juni 1772,
waar hij 12 Dec. 1806 overleed. Hij trouwde 1 Maart 1758 met A n n a C a t h a r i n a
v a n V r i e s w i j k , wed. van Ds. J o h a n n e s K u y p e r s , in leven predikant te
Heinkenszand, uit welk huwelijk verscheidene kinderen; slechts eene dochter
M a r t h a J o h a n n a , gehuwd met J. N o o r d h o e k te Vlissingen, overleefde hem.
Zijne vrouw was reeds 21 Nov. 1797 te Vlissingen gestorven, oud 69 j. en 6 m. Uit
het tweede huwelijk van Johannes Hoog werden hem 2 zoons geboren: J o h a n n e s
W i l h e l m u s en H e n d r i k C o r n e l i s . Delaatste geb. te Brouwershaven, was
achtereenvolgens predikant te Wijdenes, Werkendam (1770) en eindelijk 1773 te
Purmerend. Zijn oudere broeder J o h a n n e s W i l h e l m u s , geb. te Brouwershaven
1734, als proponent predikant te Ritthem 24 Oct. 1762, te Oud-Vossemeer 25 Nov.
1764, te Eindhoven 1 Jan 1772, te Almkerk Nov. 1774, te Axel 4 Mei 1774. Door
den inval der Franschen vertrok hij van daar en werd wederom predikant in zijn
oude gemeente Ritthem 14 Juni 1795, trok naar Wolfaartsdijk 26 Mei 1799. Hij werd
emeritus 1809, kwam te Middelburg wonen waar hij 27 Febr. 1823 overleed. In 1763
huwde hij zijn nicht M a r t h a H o o g . Zij overl. te Middelburg 13 Mei 1809, oud
77½ jaar. Te Oud-Vossemeer werd 19 Mei 1769 geb. zijn zoon W i l h e l m u s
C h r i s t o f f e l , die als prop. in 1791 predikant te Rockanje, 6 Aug. 1797 pred. te
Domburg werd, waar hij 23 Dec. 1802 overleed. Hij was gehuwd met M a g d a l e n a
G e e r t r u i d a A l t i n g die hem met verscheidene kinderen overleefde. Hij was
een zeer bekwaam en ijverig man en stichtte te Domburg een afdeeling van ‘'t Nut
van 't Algemeen’. In 1802 werd hij door deze Maatschappij met zilver bekroond voor
beantwoording van de prijsvraag De godsdienst geen beletsel voor geoorloofd
vermaak. Hij was lid van 't Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Het 6e en 7e kind van Thomas waren: W i l l i a m geb. 28 Maart 1699, koopman
en lid van den schotschen kerkeraad te Rotterdam, overl. 13 Juli 1768, en
C o r n e l i u s , geb. te Rotterdam 1701, als prop. in 1726 te Benthuizen en in 1723
te Ooltgensplaat beroepen, waar hij 1739 overleed.
Zie: K e s t e l o o , Domburg in Woord en Beeld; N a g t g l a s , Levensberichten
van Zeeuwen i.v.
de Waal

[Hoogers, Hendrik]
HOOGERS (Hendrik) geb. te Nijmegen 1747, overl. aldaar 1814, leerkooper en
leerlooier van beroep, doch daarbij een zeer begaafd kunstenaar. Zijn talent werd
door zijn stiefvader H e n d r i k B r o e s t e r h u y z e n (gemeensman in 1748)
zorgvuldig aangewakkerd. Hoewel Hoogers zich als beroepsschilder ongetwijfeld
een eerste plaats zou verworven hebben, bleef hij zijn ambt getrouw. Staatkundig
was hij de patriotsche partij toegedaan, werd lid van den raad in 1794 doch niet
herkozen in 1795; hij was schepen in 1797 en 1798, toen de schepenbank werd
opgeheven; andermaal
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lid van den raad in 1803; hij bleef in functie tot zijn overlijden. Hij teekende
hoofdzakelijk in waterkleuren en O.I. inkt; talloos zijn de gezichten door hem, met
groote getrouwheid en merkwaardige kunstvaardigheid, in Nijmegen en haar
omstreken geteekend. In de etskunst ingewijd door Ant. van den Bosch (1 kol. 430)
leverde hij ook daarin niet onverdienstelijk werk. In 1801 werd aan Hoogers door
de Mij. Felix Meritis te Amsterdam de gouden medaille toegekend, voor een
hollandsch landschap bij zonsopgang. Hij was lid van het nog steeds bloeiende
arnhemsche genootschap ‘Prodesse conamur’, waarvoor hij eenmaal een lezing
hield over de harmonie in de schilderkunst. Twee van Hoogers mooiste teekeningen,
beide gezichten op den nijmeegschen burcht, zijn op koper gegraveerd door den
Duitscher E. Thelott. ‘Wegens de dedicatie dier uitmuntende kunstplaten’ besloot
de raad 23 Juli 1806 zijn medelid Hoogers te vereeren met een zilveren schenkbord
ter waarde van op de ƒ 100, versierd met het stadwapen. Er bestaan van Hoogers
twee zeer zeldzame drukwerkjes, die nooit in den handel geweest zijn: Verhandeling
over de noodzakelijkheid der voorlezingen ter verkryging van kundigheid, en over
het behouden van de ambten en gildens in de stad Nijmegen, voorgeleezen in eene
ordinaire vergadering van het Genootschap onder de zinspreuk ‘Voorbeelden
Trekken’, den 4 May 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid (z.j. of pl.);
Conceptplan van de volksoproeping tot verkiezing van vertegenwoordigers des
volks van Nijmegen. Gedrukt voor rekening van het Vaderlandsche Genootschap
onder de zinspreuk ‘Voorbeelden Trekken’. (Nijm. z.j.).
Zie: K r a m m ; I m m e r z e e l ; Alg. Konsten Letterbode 1815, I, 105.
van Schevichaven

[Hoogers, Willem Carel]
HOOGERS (Willem Carel), te Nijmegen geb. 1771, waarschijnlijk zoon van den
gemeensman W i l l e m H.; beoefende de kunst als liefhebber en teekende in sapverf,
O.I. inkt en krijt, hoofdzakelijk gezelschappen. Werken van zijn hand komen hoogst
zeldzaam voor.
Zie: I m m e r z e e l .
van Schevichaven

[Hoogeveen, Kornelis van]
HOOGEVEEN (Kornelis v a n ), geb. te Leiden omstr. 1607, overlijdensjaar onbekend;
zoon van mr. A m e l i s v a n H o o g e v e e n en K o r n e l i a d e W i t t . Zijne
moeder was een zuster van Jacob (2) de Witt, bij wien zij na den dood van haren
echtgenoot in 1620 haren intrek nam (gest. 23 Mrt. 1641). Kornelis, haar oudste
zoon, volgde in 1637 zijn oom als ontvanger van 's gemeene lands middelen te
Dordrecht op en kreeg ook eenig aandeel aan de regeering van de stad zijner
inwoning. Hij was lid van het college van de achten 1637-1639, lid van de veertigen
sedert 1639, schepen in 1640 en 1641. In 1650 bleek, dat zijne zaken als ontvanger
in de war waren: hij maakte bankroet en moest Dordrecht metterwoon verlaten. Het
geheele geval, het ‘schelmstuk’, zooals een lid der familie het noemde, maakte
groote opspraak, waarin Jacob de Witt, hoewel zonder reden, betrokken werd. In
1659 hebben de Staten van Holland een regeling getroffen, om de benadeelden
schadeloos te stellen. Hoogeveen zelf woonde naderhand te Amersfoort en werd
door de familie genegeerd. Hij was in 1637 gehuwd met M a r i a d e V a l é .
Zie over hem: B a l e n , Dordrecht, 1320; J a n v a n d e M a a s (= J.L. v a n
D a l e n ), De Woonhuizen der De Witten (niet in den handel) 3; V e e g e n s ,
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Historische Studiën, II, 18; Brieven van Johan de Witt (bewerking F r u i n ), naam-reg.
deel IV i.v. Hoogeveen en Valé.
Japikse

[Hoorn, Claes van]
HOORN (Claes v a n ), geb. omstreeks 1572, waarschijnlijk te Hoorn, daar hij
goederen naliet
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in ‘Wogmeërlandt’, was een zoon van kapt. W i l l e m J a n s z . v a n H o o r n .
Tusschen 10 en 17 Mrt. 1612 is hij te Rotterdam overleden. In 1601 was hij
bevelhebber over een zoogenaamde vrije galei, die niet, zooals tot dusverre met
bandieten, doch met vrijwilligers bemand was. In 1603 treffen wij hem als kapitein
aan op het schip ‘Orangie’, dat bestemd was om de engelsche vloot te versterken,
welke reis door den dood van de koningin van Engeland geen voortgang gehad
heeft. In 1604 behoorde hij tot de vloot van den admiraal Obdam en kon hij dezen
met zijn gevolg, toen diens schip in het Goereesche gat dreigde te zinken, in zijn
schip overnemen. In latere jaren hield hij met zijn schip gewoonlijk de wacht op de
binnenlandsche stroomen. Hij was gehuwd met G e e r t r u y t G e r r i t s d ., een
dochter van kapitein G e r r i t C l a e s z . L a n c k h a e r . Zijn huis aan de
Nieuwehaven Z.Z. wordt nu eens ‘den Swartenhoorn’, dan ‘den Nieuwenhooren’
genoemd.
Zie: Archief Weesk. Rott. no. 1381; Journaal Admiraliteit (Rijksarchief); Nijhoff's
Bijdragen IV, 234.
Moquette

[Hoorn, Frans van]
HOORN (Frans v a n ), geb. te Brugge 10 Jan. 1637, gest. te Nijkerk 3 Febr. 1687.
In 1661 priester gewijd, trad hij 17 Mei 1664 in de societeit van Jezus. In 1667 werd
hij, ter vervanging van pater Milleman, naar Groningen gezonden en vond een
seculier geestelijke in de Jezuïetenstatie gevestigd. Korten tijd (in 1669) verbleef
hij te Leeuwarden en keerde naar het groninger Ommeland terug tot 1672. In dit
jaar werd hem opgedragen te Zwolle onderricht te geven in het college, door pater
de Ridder geopend. Van 1672 tot Mei 1674 onderwees hij de laagste latijnsche
klassen, die door kinderen van de katholieke geslachten der Hacforts, Sonsbeeks
e.a. gevolgd werden. Maar de vrede in 1674 door de Algemeene Staten met den
bisschop van Munster, Bernard van Galen, gesloten dwong de paters hun college
te sluiten; v.H., te Zwolle thans overbodig, vestigde zich te Nijkerk, waar hij tot zijn
dood toe de katholieken bijstond.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht II, 466; III, 276; VI, 427; VII, 57-66.
Derks

[Hoorn, Nicolaas van]
HOORN (Nicolaas v a n ), geb. te Middelburg, zoon van J a c q u e s v a n H o o r n ,
beenhouwer, die 4 Sept. 1612 poorter van Middelburg werd, komende v. Brugge,
en M a i c k e n v a n V i j f v e , dochter van B a l t h a z a r . Zijn ouders waren 8 Juni
1615 ondertr. te Zierikzee, van waar zijne moeder geboren was. Zijn moeder stierf
toen hij 4 jaren oud was in 1619. Bij de weeskamer werd toen 1619 voor zijn ‘reeden,
cleeden, wijsen, leeren ende doen leeren’ zijn vadersgelofte gedaan en is voogd
zijn grootvader Bathazar van Vijfve. Dan wordt reeds over zijn ‘studeeren’ gesproken.
Den 26 Apr. 1623 hertr. zijn vader met C a t h a r i n a S o n n i u s van Middelburg.
In 1629 erft hij van zijn moeye T a n n e k e v a n V i j f v e , in 1640 van zijn
grootmoeder C a t h e r i j n t j e d e N e u v . 10 Jan. 1648 heeft ‘Mester’ Nicolaes de
weeskamer ontslagen. Nicolaas had een jonger broertje of zusje dat echter kort na
den dood van de moeder en vóór de verweezingsakte opgemaakt was, stierf. Hij
bezocht de latijnsche school te Middelburg van 1629 tot 1635 toen hij zijn publieke
promotie deed. Blijkbaar heeft Nicolaas het zijn vader niet lastig willen maken,
vandaar zijn late afrekening: hij was 34 jaar; zijn vader die in 1643 commissaris van
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Kleine zaken is, leeft dan nog en is een van de getuigen. In 1642 was Nicolaas
predikant op Retranchement bij Sluis, in 1645 ging hij naar Aagtekerke en bleef
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daar tot 1666 toen hij emeritus werd. Als emeritus gaf hij in het licht Arrius redivivus
ofte vierige pylen des Satans uytgeblust door den schilt des geloofs, zijnde een
korte wederlegginge van de valschgenaamde christelijcke en zedige verantwoordinge
D. Johannis Becii ingestelt uit het woords Gods met verklaaringe der Outvaderen
(Middelburg 1669).
Zie: Weeskamer Iste register (Archief Middelburg).
de Waal

[Hoorn, Paul Theodore van]
HOORN (Paul Theodore v a n ), smaakvol letterkundige, 27 Febr. 1811 te Leiden
geb. en 9 Nov. 1862 te 's Gravenhage overl. Hij was de eenige zoon van den
leidschen geneesheer en wethouder P a u l u s G o d f r i e d v.H. en J e a n n e
T h e o d o r e W i l l e r , genoot een zorgvuldige opvoeding en werd voor het
academisch onderwijs bekwaamd door twee gouverneurs: Brandt en Revel. In 1828
als student aan de leidsche hoogeschool ingeschreven, promoveerde hij in 1837
tot jur. utr. doctor op een proefschr. Over de artt. 291-294 van den Code Pénal. Hij
huwde in 1849 jonkvr. B r i g i t t a A m a r a n t h a d'E n g e l b r o n n e r , die hem
zeven kinderen schonk. Des winters te Leiden, des zomers op het fraaie landgoed
‘Adegeest’ onder Voorschoten wonende, hield van Hoorn zich bij voorkeur met
belletristische studiën bezig en schreef menige bijdrage zoowel in de letterkundige
tijdschriften van die dagen als in het dagblad De Avondbode, onder redactie van
C.G. W i t h u y s . Verder gaf hij een levensschets van zijn vader, opgenomen in de
Hand. der Maatsch. v. Letterk. voor 1851, en een boekdeel, dat slechts in handschrift
bewaard wordt en getiteld is: Voyage Imaginaire. 't Bevat ‘in keurig Fransch
geschreven’ ontboezemingen over de schoonheden van Griekenland en Italië,
afgewisseld door oden en hymnen, die getuigen van veel dichterlijk talent.
Ter wille van de opvoeding hunner kinderen werd het landgoed Adegeest in 't
voorjaar van 1862 door het echtpaar verlaten; het vestigde zich te 's Gravenhage,
waar de vader echter nog in hetzelfde jaar overl. Hij liet de herinnering na van met
zijn aanzienlijk vermogen veel goeds te hebben verricht.
Zie: Levensber. Letterk. 1863, 287.
Zuidema

[Hoorn, Petrus Marinus Keller van]
HOORN (Petrus Marinus K e l l e r v a n ), zoon van H e n r i c u s J o h a n n e s v a n
H o o r n en A l i d a J o h a n n a H e n d r i k a K e l l e r , geb. te Sprang 3 April 1825,
overl. te Dordrecht 12 Febr. 1908, studeerde theologie aan de utrechtsche
hoogeschool, waar hij 1 Mei 1849 tot candidaat werd bevorderd. Van 25 Nov. 1849
tot 31 Juli 1859 was hij predikant te Baambrugge, tot 12 Juli 1860 te Noordwijk, en
daarna tot zijn overlijden te Dordrecht. Hij behoorde tot de vrijzinnige richting,
waarvan hij den bloei, maar ook den achteruitgang beleefd heeft. De laatste jaren
zijns levens was hij als eenige vrijzinnige predikant te Dordrecht overgebleven. Hij
vervulde, behalve zijn ambt, verschillende betrekkingen als curator en later secretaris
van het college van curatoren der latijnsche school, was jaren lang de ziel van het
departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van het letterkundig
genootschap Diversa Sed Una, enz. Als redenaar, zoo op den kansel als bij andere
gelegenheden, was hij zeer gevierd. Geschriften van zijn hand zijn slechts weinige
in druk verschenen, meest redevoeringen of toespraken.
Zie: Dordr. Courant van 12 Febr. 1908.
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[Hooykaas, Isaäc]
HOOYKAAS (Isaäc), geb. 21 Oct. 1837 te Nieuwe-Tonge, overl. 28 Aug. 1893 te
Noordwijkerhout. In Sept. 1855 werd hij als theol.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

613
stud. ingeschreven aan de leidsche hoogeschool, en promoveerde aldaar 5 Maart
1862 op eene dissertatie Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de
Hebreërs, met toestemming van curatoren in de nederlandsche taal. Achttien dagen
later werd hij predikant te Nieuw-Helvoet, vanwaar hij in 1867 naar Schiedam vertrok,
om in 1873, voornamelijk om gezondheidsredenen, tot de Rem. gemeente te
Rotterdam als prediker over te gaan. Hij was, met Hooykaas Herderscheê, Oort,
van Hamel en Jungius, een van de voormannen der modern-ethische richting, welke
tegen het monisme van Scholten opkwam en gemoedservaring de bron van
Godskennis achtte. In de preeken ter Gedachtenis aan mijne vrienden te Schiedam
(Schiedam 1873) en in God in de geschiedenis (Schiedam 1870) is dat standpunt
uiteen gezet; later ook in een bundel Godsdienst ('s Hertogenbosch 1876) en in het
Theol. tijdschrift.
Een groot aandeel heeft hij gehad in den Bijbel voor Jongelieden, waarvan het
N.T. door hem is bewerkt, gelijk het O.T. door dr. H. Oort. Prof. Kuenen verleende
zijne medewerking, evenals bij de vertaling van het O.T., waarin Hooykaas Koningen,
eenige Psalmen en Jeremia bewerkte, naast de deelneming aan den arbeid der
andere vertalers, gelijk in Theol. Tijdschrift XXV, 461 beschreven is.
Hij was met zijne collega's Jorissen, Lohr en Maronier redacteur van De Protestant,
een godsdienstig weekblad in vrijzinnigen geest. Voor eene benoeming tot
hoogleeraar aan het amsterdamsche athenaeum werd in 1876 door hem bedankt.
Hij was gehuwd met P e t r o n e l l a E v e r h a r d a O o r t .
Zie: H. O o r t in Levensb. Letterk. 1895, 1, met bibliografie.
Herderscheê

[Hop, Jacob]
HOP (Jacob), zoon van Cornelis Hop (1) (II kol. 601) en Anthonia Cloeck, geb. 31
Juli 1654, gest. 27 Oct. 1725, een der bekwaamste en invloedrijkste mannen in de
Republiek. In 1678 ging hij in het gevolg van Van Beverningh mee naar Parijs, eene
inwijding als het ware in zijn latere diplomatieke loopbaan. In 1680 werd hij benoemd
tot pensionaris van Amsterdam en had in die betrekking aandeel in het verzet van
de regeering dier stad tegen de staatkunde van Willem III; maar nadat sinds 1685
de betrekkingen tusschen Amsterdam en den prins veel verbeterden, kwam ook in
Hop's verhouding tot Willem verandering, en spoedig werd hij een der bekwaamste
medearbeiders aan het verbond tegen Lodewijk XIV. In 1687 bedankte hij als
pensionaris; hij werd toen tot pensionaris-honorair benoemd. Van 1687-1700 vervulde
hij talrijke diplomatieke zendingen: van Juni 1687 - Sept. 1688 te Berlijn, van Sept.
1688 - Aug. 1689 te Weenen, van Sept. 1689 - Jan. 1691 en van Oct. 1691 - Maart
1692 te Londen bij Willem, van Oct. 1692 - Juni 1693 en van Aug. 1693 - Nov. 1693
bij den koning van Denemarken en de Brunswijksche vorsten, van Juli 1696 - Aug.
1697 bij de conferentie te Pinnenberg, van April 1698 - Oct. 1700 te Weenen. Vooral
de zendingen te Weenen, die de verbinding van den Keizer met de Zeemogendheden
ten doel hadden, waren van groote beteekenis; de Keizer beloonde hem in 1689
met de verheffing tot ridder, in 1699 met die tot baron van het Heilige R. Rijk.
Gedurende zijn laatste zending te Weenen stierf Coenraad Burgh,
thesaurier-generaal sinds 1666. Tijdens diens ziekte had Simon van Slingelandt het
ambt waargenomen, en deze zou thans zijn secretariaat van den Raad van State
wel hebben willen verwisselen tegen het thesaurierschap, doch Hop was de
candidaat van Willem III en verkreeg
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het ambt, dat hij tot zijn dood bekleed heeft. Gedurende den Spaanschen
Successie-oorlog was hij in 1703 en 1712 gedeputeerde te velde; in 1703
onderscheidde hij zich bizonder in het ongelukkig gevecht bij Eckeren, toen hij, na
de vlucht van den bevelvoerenden generaal, Obdam, door zijne tegenwoordigheid
van geest en onverschrokkenheid een ernstige neerlaag wist af te wenden. Groot
was ook de rol, die hij sinds 1706 speelde als commissaris der Republiek in de
veroverde Zuidelijke Nederlanden, waar hij met naijverige zorg waakte voor de
belangen der Republiek en zich duchtig deed gelden, zoowel tegenover Marlborough
als tegenover de Belgen, van wier zijde geklaagd werd over de ‘manières hautaines
et grands aires de Monsieur De Hop, qui fait icy le Maitre despoticque.’
Uit zijn huwelijk met I s a b e l l a H o o f t sproten Cornelis (2) (II kol. 601) en
Henrick (II kol. 602).
Een in 1722 door Th. Netscher geschilderd portret is bij Jhr. van Pabst van
Bingerden te Nijmegen.
Zie documenten hem betreffende: Corr. diplom. et milit. du duc de Marlborough,
du grand-pensionn. Heinsius et du trés.-gén. Hop etc. Publ. p.G.W. V r e e d e (Amst.
1850); The Lexington papers, ed. by H. M a n n e r s S u t t o n (London 1851); Het
Archief van den Raadp. Ant. Heinsius, uitg. d.H.J. v a n d e r H e i m ('s Gravenh.
1874); Archives d.l.M. d'Orange N., 3e série, publ. p.F.J.L. K r ä m e r (Leiden
1907-09). Litteratuur: G.W. V r e e d e , Inl. t.e. Gesch. der Nederl. diplomatie I (Utrecht
1856); N.J. d e n T e x , Jacob Hop, gezant der Ver. Ned. (Utr. diss. 1861); C. v a n
N o o r d e n , Europ. Gesch. i. 18 Jahrh. (Leipzig 1870-82); J. E l i a s , De vroedsch.
v. Amst.
Bussemaker

[Hornes, Jacob I]
HORNES (Jacob I, graaf v a n ), of H o r n e , minderbroeder, geb. waarschijnlijk in
1426 te Weert en ald. overl. 2 Mei 1488. Zijn ouders waren W i l l e m VIII (IV, VI,
VII, IX, X of XI?) en J o h a n n a v a n M o n t i g n y . Wegens den vroegtijdigen dood
zijner ouders (Willem stierf 21 Juli 1433) waarschijnlijk aan het hof van graaf Frederik
van Meurs, in hoedanigheid van toekomstigen schoonvader zijn voornaamsten
voogd, opgevoed, aauvaardde hij in 1439 de regeering. Op achttienjarigen leeftijd
mengde hij zich, om de rechten van de verwanten zijner jonge verloofde te
verdedigen, in den opvolgingsstrijd tusschen Adolf van Berg en Arnoud van Egmond,
maar zijn partij, die van Arnoud, leed 3 Nov. 1444 de nederlaag bij Linnich aan de
Roer. 21 Mrt. 1446 verleende hij aan Weert het ‘privilegie van lantrecht’ en in 1448
huwde hij met J o h a n n a v a n M e u r s . Bij deze gelegenheid ontving hij van zijn
schoonvader het land en de heerlijkheid Borne. Deze al of niet rechtmatige overdracht
had niet veel te beteekenen, want reeds het volgend jaar trad Vincent van Meurs
als bezitter op.
In het jubeljaar 1450 toog Jacob met hertog Johan van Kleef als pelgrim naar
Rome en naar het H. Land. Hun voornaamste gezellen waren jonker Diederik van
Bronkhorst, heer van Gronsfeldt, Batenburg enz., Anton van Eger, Willem van
Vlodrop, Willem van Ghoor, Adriaan van Herlaar, Jan van Hemert, Frederik van
Pallandt, Godart en Otto van Wijlack e.a. 2 Nov. werd hij op zijn terugreis te Brussel
feestelijk ontvangen en kort daarop te Weert. Het volkslied: ‘Met luste willen wi
singhen’, dankt aan dezen pelgrimstocht zijn ontstaan. (Zie ook I kol. 474).
Vermoedelijk 25 Dec. 1450 ontving hij van koning, later keizer, Frederik III den
titel van
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rijksgraaf. 17 Febr. 1454 nam hij deel aan het door den machtigen hertog van
Bourgondië te Rijssel georganiseerde fazantenfeest, waarbij alle genoodigden zich
onder eede verbonden ten kruistocht te gaan.
Gaandeweg steeg Jacob tot het toppunt van macht en roem. Hij was heer (later
graaf) van Horne, bezitter der heerlijkheden Altena, Cortessem, Montigny, Weert
en Wessem. In 1458 kwam hij nog in het bezit van Bocholt en in 1460 (?) kocht hij
de heerlijkheden Cranendonk en Eindhoven. Ook bekwam hij de voogdij over het
vorstendom Thorn. Zijn bestuur was zegenrijk. Van zijn zorg voor Altena, dat hij ook
in juridisch opzicht versterkte, getuigt de in 1451 begonnen en grootendeels nog
bestaande binnenzeedijk op den provincialen kiezelweg van Heusden naar
Werkendam. Weert vooral, waar hij gewoonlijk verbleef, begunstigde hij met
verschillende voorrechten. In 1455 bouwde hij hier een nieuw kasteel en bij plechtige
overdracht van 1 Nov. 1461 schonk hij, volgens laatsten wensch zijner vrome gemalin
(overl. 2 Apr. 1461 te Woudrichem) den ‘Aldenborch’ aan de
Minderbroeders-Observanten, om daarvan een klooster te maken. Bij de plechtige
kerkconsecratie (30 Mei 1462) vergrootte hij de schenking met een stuk tuin.
Oorlog vermeed hij zooveel hij kon. In den strijd tusschen Adolf van Gelder en
Vincent van Meurs en tusschen Adolf en zijn vader Arnoud trad hij, respectievelijk
Juli 1458 en Oct. 1459, op als bemiddelaar en vredestichter. Moest hij als vazal van
Philips van Bourgondië in 1465 naar de wapenen grijpen om de rechten van Lodewijk
van Bourbon, prins-bisschop van Luik, te verdedigen, hij was het toch ook vooral,
die later de vredesonderhandelingen tot een goed einde wist te brengen.
Omstreeks 1470 trad de machtige en godvruchtige graaf in de Orde der
minderbroeders, en wel, naar luidt de traditie, in het klooster te Hulst. Hij ontving
kort daarop de priesterwijding en vestigde zich in het door hem gestichte klooster
te Weert. Hij bleef zijn kinderen en den Weertenaren met zijn gewaardeerde
raadgevingen terzijde staan, vervulde voor hen somtijds geheime zendingen of trad
als scheidsrechter op. Bij de feestelijke ontvangst, welke Weert in Jan. 1484 aan
zijn zoon, den nieuw gekozen prinsbisschop van Luik, Jan van Horne, bereid had,
was hij tegenwoordig evenals bij diens plechtige intrede (7 Nov. 1484) in de zetelstad.
Bij 's bisschops plechtige eerste Mis (17 Sept. 1485) assisteerde hij als diaken. Voor
het overige sleet hij zijn laatste levensdagen in stille afzondering. Hij werd begraven
vóór het hoogaltaar der door hem gestichte kloosterkerk. Zijn naam leeft bij de
Weertenaren, vooral bij de minderbroeders, in dankbaar aandenken voort.
Zie: A. P o m p e n , O.F.M., in Publications de la Société Hist. et Archéol. dans le
Duché de Limbourg, XL (1904), 1-211 en de daar overvloedig aangehaalde bronnen.
Hesse

[Horstok, Johannes Petrus van]
HORSTOK (Johannes Petrus v a n ), geb. te Overveen 1 April 1745, overl. te Haarlem
20 Maart 1825; oefende zich in de schilderkunst bij T.G. Jelgersma en P. Barbiers
en op de Stads-Teekenacademie te Amsterdam. Tweemaal verwierf hij van de
Nederl. Huishoud. Maatschappij een zilveren medaille, de eerste maal met bovendien
50 ducaten, voor een Berigt wegens de uitvinding om de gewone olieverwkleuren
zoodanig te vermommen, dat zij met water vermengbaar zijn en voor eene memorie
Over de ontdekking en bereiding van okeraarde. Hij woonde vele jaren te Alkmaar
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en verhuisde na het overlijden 13 Oct. 1800 aldaar van zijn broeder W i l l e b r o r d u s
J o s e p h u s in 1801 naar Haarlem. Te Alkmaar schilderde hij, behalve verscheidene
portretten en een groot gezicht op het Zijper-veer (thans bij den heer W.K. du Croix
te Maastricht), in 1773 het bovenstuk van het altaar in de S. Laurenskerk, de
chassinetten voor het vuurwerk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde van
Alkmaars ontzet; 1779/80 de 4 begrafenisschilden van het schoenmakers- en
leerlooiersgilde; 1782 de binnenzijde der deuren van het orgel in de Groote kerk;
1783 een nieuw schilderstuk in den voorgevel van het waaggebouw; 1785 de 4
vaandels voor de in patriotschen geest georganiseerde schutterij; 1790/93 het
altaarstuk in de S. Dominicuskerk; 1795 de 13 schilden, 22 Maart gedragen in den
ommegang en gehecht aan den vrijheidsboom; 1799 de 3 schilden voor den
herstelden vrijheidsboom; in 1814 vervaardigde hij voor den heer J.C. Witte nog 3
tafereelen uit het leven van Jezus voor muurnissen in de S. Dominicuskerk, van
minder gehalte dan zijn vroeger schilderwerk; tusschen 1812 en 20 heeft hij ook
eene schilderij geleverd aan de r.c. kerk te Bergen, de voormalige dorpskerk met
de processie van het H. Bloed voorstellende. Voorts zijn van hem bekend
binnenhuizen en tooneelen uit het volksleven. Gravures naar zijne teekeningen
bestaan van evengenoemde dorpskerk 1774, het zinnebeeld van het alkmaarsche
Patriottisch Genootschap opgericht in 1784, de ruïne van den brand te Broek op
Langedijk 1793 en het vrijheidsfeest te Alkmaar 1795. Tot zijne leerlingen behooren
Adrianus de Vosser te Alkmaar en Joh. Reekers te Haarlem. Zijn portret naar J.P.
Visser Bender komt voor in het Prentwerk van J.E. Marcus en als silhouet in eene
kleine zeldzame gravure van E.W.J. Bagelaar.
Hij huwde Juni 1776 te Kudelstaart met C a t h a r i n a J o h a n n a d e B r u i n ,
overl. Mei 1780; 16 Sept. 1781 te Alkmaar met J o h a n n a E m e r e n t i a
N i e u w e n h u i s e n , overl. Juli 1784; 14 Aug. 1785, mede te Alkmaar, met
P e t r o n e l l a v a n D a a l o m , die hem overleefde. Hij liet kinderen doch geen
vaste goederen na. Volgens A.v.d. Willigen was hij doorgaans opgeruimd van geest
en als een zeer braaf man algemeen geacht.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n , Aanhangsel (Haarl. 1840), 21;
I m m e r z e e l , De levens en werken; K r a m m , idem; B r u i n v i s , Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar (1905), 21.
Bruinvis

[Hort, Pieter Corssen]
HORT (Pieter Corssen), geb. waarschijnlijk in de 2de helft der 16de eeuw, overl.
12 Juli 1619 bij Lissa, een eiland op de kust van Dalmatië. Sinds 1604 treffen wij
hem aan onder de kapiteins behoorende tot de admiraliteit op de Maas. In 1612
diende hij onder opperbevel van den luit.-admiraal Haultain ter zuivering der zee
van de zeeroovers. Meermalen werd hij gebruikt om vorstelijke personen naar de
plaats hunner bestemming te begeleiden, zoo in 1612 den keurvorst van de Paltz
naar Engeland, terwijl prins Frederik Hendrik op zijn schip de reis naar Engeland
maakte. In 1614 ging hij als convooier mee naar Groenland en Spitsbergen en in
1616 strekte hij den ambassadeur van Moscovië ten geleide naar Bordeaux. In 1618
behoorde hij met zijn schip ‘De drie Coningen’ tot de vloot, die den Venetianen te
hulp werd gezonden tegen Napels en Spanje, onder admiraal van den Kerckhove.
Tot de vele verliezen, die onze Republiek bij deze gelegenheid te betreuren had,
behoorde ook de
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dood van kapitein Hort. In Mrt. 1618 uitgevaren, nam hij 24 Juni 1618 nog deel aan
den strijd tegen de spaansche armade bij Gibraltar, waarbij deze genoodzaakt was
af te trekken. Het gouden sifflet door hem nagelaten, mogen wij wel beschouwen
als een geschenk hem bij de een of andere gelegenheid door de Staten-Generaal
verleend, als waardeering van zijn dapperheid. Hij was gehuwd met B a e r t g e
J a n s d . Zijn zoon J a n P i e t e r s z . H o r t , geb. in 1594 of 1595 diende bij diens
dood onder zijn vader als 2e luitenant en nam daarna het bevel waar op het schip
‘De Drie Coningen’, dat 16 Juli 1619 een prooi der vlammen werd, waarschijnlijk
door ontploffing van buskruit.
Zie: d e J o n g e , Ned. Zeewezen I; Rott. Jrb. N.S. II, 37 vlg.
Moquette

[Houdt, Nicolaas van den]
HOUDT (Nicolaas v a n d e n ), ook genaamd v a n d e n H o u t e n , alias S o n c k ,
overl. 5 Oct. 1601, begraven te 's Hertogenbosch, licentiaat in de rechten, priester,
bezat prebenden in de kapittels van Oirschot en Gheel, werd 24 Maart 1594 tot
officiaal van het bisdom van 's Hertogenbosch aangesteld, kreeg 7 Mei van dat jaar
eene kanunniksplaats in de St. Janskerk en legde in 1599 zijne waardigheid neder.
Hij stichtte 5 Oct. 1600 drie studiebeurzen: eene voor Leuven of Douay, eene te 's
Hertogenbosch en eene voor een studie in of buiten die stad.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 22, 238; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 341.
Aug. Sassen

[Houe, Johannes]
HOUE (Johannes), H o v e , H o v i u s , Bergensis, geb. te Bergen op Zoom. Naar
zijne geboorteplaats wordt hij ook genoemd M o n t a n u s , dat is Bergenaar, waarvan
men onbedacht M u n t gemaakt heeft. Blijkbaar is hij eerst roomsch geestelijke
geweest en bezorgde zijn afval van de Roomsche kerk hem den naam van ‘apostaat
en verloochenden paap’. Hij was een zeer geleerd en welsprekend man. In 1566
was hij als vlaamsch predikant te Brugge werkzaam. De brugsche gemeente zond
hem in Sept. 1566 als afgevaardigde naar eene kerkelijke vergadering van gentsche
broeders, waar hij den nood der brugsche gemeente aantoonde, en door zijn
welsprekend woord wist te bewerken, dat de beroemde predikant der fransche
gemeente te Antwerpen, Franciscus Junius, die juist in de genoemde vergadering
aanwezig was, na aanvankelijke weigering, zich bereid verklaarde om eenige dagen
de fransche gemeente te Brugge te gaan dienen. In 1568 woonde hij het Convent
te Wezel bij, welks artikelen hij eigenhandig onderteekende.
Zie: J. d e J o n g , De Voorbereiding en Constitueering van het kerkverband der
Ned. Geref. kerken, (Gron. 1911), reg.
de Jong

[Houten, Marten Jans van]
HOUTEN (Marten Jans v a n ), friesch mysticus, geb. te Rottevalle 6 Febr. 1801,
overl. in de Friesche Wilp 6 Dec. 1879, zoon van een houthakker, werd als 12-jarige
knaap moederloos, kreeg als boerenknecht plaats bij een roomschen boer op de
Linde onder Marum, huwde in 1826 met G r i e t j e P i e t e r s d e B i j , die hem 8
kinderen schonk. Het echtpaar woonde achtereenvolgens te Houtigehage, Oudega
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in Smallingerland, Drachster Compagnie en de Friesche Wilp. Des Zondags liep hij
vaak uren ver om bij rechtzinnige leeraars van naam zooals Ds. Werumeus Buning
te Oostermeer en Ds. S. van Velzen te Drogeham zielevoedsel te halen, maar op
den duur kon hij 't evenmin vinden in de Hervormde als in de Afgescheiden kerk.
Door het lezen van de geschriften van Tauler, Lodestein, Antoinette
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de Bourignon, Pierre Poiret, Jakob Boehme, Jacob Brill en Joh. Everhard werd hij
geleid in den weg der mystiek. Hij begon nu omstreeks 1840 in zijn eigen woning
te Oudega te oefenen. De pogingen van de Afgescheidenen om hem voor zich te
winnen mislukten. Hij wou ‘losbandig’ blijven. In de Wilp heeft hij 36 jaar lang elken
Zondag tweemaal in zijn woning gepredikt voor allerlei menschen, die in de kerk
geen bevrediging vonden. Hij heeft zijn denkbeelden neergelegd in een merkwaardig
boek, getiteld: Johannes 1:5. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis
heeft hetzelve niet begrepen (de Leek, z.j.). Hij veroordeelt daarin alle plicht- en
gewoontechristendom, allen wettische godsdienst en letterdienst, alle leer- en
werkheiligheid. Het komt aan op een zijn in God. De mensch moet zich zelven
verliezen en worden als een ledig vat, dat God vervult. Doop en Avondmaal zijn
hem ‘buitendingen’, die tot het wezen der zaak niet toedoen. Aan dit geschrift voegde
hij toe Beknopte Grondslag voor alle Gezindten tot de leer der zaligheid nuttig tegen
de dwaalleer onzer verwarde laatste dagen, die roepen: hier en daar is de Christus!
Vragen van een Chr. Geref. predikant gedaan aan den landbouwer S. Pool te
Grootegast op verzoek beantwoord door M.v. Houten, werkman te Wilp, wijlen meer
dan veertig jaren Evangeliedienaar uit liefde om niet. Na zijn dood viel zijn
profetenmantel op de schouders van Eabele Gaukes Veenstra, die in de Friesche
Wilp een kerkje liet bouwen en daarin zijn oefeningen hield. Zijn mystiek miste den
gloed en de innigheid van zijn voorganger, maar zijn rede was meer beslepen. Hij
bepaalde in zijn testament, dat zijn gebouw twintig jaar na zijn dood moest blijven
staan. Was er dan nog geen opvolger, dan mocht het worden afgebroken. Voor dat
deze tijd verstreken was, moest het reeds wegens bouwvalligheid worden
neergehaald. De meesten zijner volgelingen vergaderen thans in een nieuwe
evangelisatie, die zich echter bij geen enkelen bond of vereeniging wenscht aan te
sluiten. Op hen staat hetzelfde mystieke stempel hunner voorgangers. Zij vertoonen
een nuance van Christendom, die men elders tevergeefs zoekt. Het zijn stille,
ingetogen menschen, wien het te doen is om een nederigen wandel voor God. Deze
beweging kan worden beschouwd als de mystieke tak van het Friesche Reveil.
Wumkes

[Hovaeus, Anthonius]
HOVAEUS (Anthonius), of v a n H o v e , geb. te Egmond aan den Hoef, overl. te
Echternach 1568, was monnik in de abdij van Egmond en zoo in aanzien geraakt,
dat men hem in 1560 bij den dood van den abt Willem van der Goes tot diens
opvolger dacht te maken; maar dewijl de abdij met het nieuwe bisdom Haarlem was
vereenigd, had de verkiezing niet plaats en benoemde koning Philips hem ter
vergoeding tot abt van Echternach. Hij was een zeer geleerd man, die de
geschiedenis beoefende en ook, hoezeer middelmatige, latijnsche verzen schreef.
Van zijne werken zijn in druk tot ons gekomen: Zuermondius, vel de temporis nostri
statu ac conditione dialogus, fortasse ob amabilem rerum varietatem non injucundus
(Colon. 1564), opgedragen aan Viglius; De arte amandi Deum, accessit Odarum,
Hymnorum ac Precum liber (Colon. 1566); Chronyck ende Historie, Van 't Edele en
Magtige Geslagte van den Huyse van Egmond, waarvan vele drukken bestaan:
(1610?, Alkmaar 1630, Haarlem 1664, Alkm. 1696 en 1771). Een ex. in handschrift
berust in de Kon. Bibliotheek, een vollediger, in 1859 bezeten door den heer v.d.
Blocquery te Haarlem, vroeger door B. Huydecoper en na dezen
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door J. Koning, werd door N.C. Kist beschreven in het Kerkhistorisch Archief, II,
81-108. Bockenberg heeft voor zijne in 1589 uitgegeven Egmondanorvm;
potentissima Hollandice gentis: historia et genealogia uit v. Hove's handschrift geput.
Bruinvis

[Hove Van Zijl, Hugo van den]
HOVE VAN ZIJL (Hugo v a n d e n ), geb. te Utrecht, overl. 30 Juli 1485, zoon van
A r n o l d u s v.d.H.v.Z. Hij was I.U. Lic., werd in 1478 raad (à consiliis) der universiteit
te Leuven, en in Febr. 1481 aldaar rector. Gedurende zijn rectoraat verkreeg hij in
Maart 1481 den doctoralen graad in de beide rechten. Hij werd tot rector gekozen
in zijn hoedanigheid van raad, zonder tot de professoren te behooren. Hij werd 3
Nov. 1472 tot een prebende in het Domkapittel te Utrecht toegelaten, 13 Febr. 1476
tot het supplementum prebendae en in Nov. 1475 tot alle kapitulaire rechten.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXVI, 246; V. A n d r e a s , Fasti (1650). 174; Analectes
pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII (1898) 307; W. B r o c k in hs.
rijksarchief Utrecht Dom 1355.
van Kuyk

[Huberts, Arnoldus Franciscus]
HUBERTS (Arnoldus Franciscus), geb. te Harderwijk, overl. te Duiven 30 Sept.
1848. Hij werd priester gewijd in 1813, was achtereenvolgens kapelaan te Oosterholt
en Huissen, en werd in 1818 pastoor te Zutphen. Hier ondervond hij vele
onaangenaamheden met het kerk- en armbestuur. Op 1 Dec. 1837 werd hij verplaatst
naar Wehl en in 1846 naar Duiven. Hij schreef: Het H. Avondmaal, of leerstellig
onderzoek, wat Jezus aan zijne Leerlingen in het laatste Avondmaal heeft gegeven,
toen Hij hun zeide: Neemt en eet: Dit is mijn Lichaam. Math. XXVI, 26, voorgesteld
bij gelegenheid der jaarlijksche feestviering op H. Sacramentsdag te Huissen in den
jare 1818 (Dev. 1818): Catechismus of beknopt onderwijs in de leering van de
christelijke katholieke godsdienst (Arnh. 1847). Achter het eerste werkje voegde hij:
De laatste Leerrede, zijnde eene overdenking over den dood van onzen Heiland,
voorgedragen door zijn broeder: A d r i a n u s N i c o l a u s H u b e r t s , geb. te
Harderwijk, overl. te Zutphen 1818.
Deze broeder studeerde te Gemert en 's Heerenberg en werd 8 Juni 1816 te
Munster priester gewijd. In 1817 werd hij kapelaan te Elst en later te Zutphen.
Zie: Minerva. Letterk. Tijdschr. voor godsd. wetensch. en kunsten. Mengelingen
1819, 381; 1820, 258; Arch. Aartsb. Utr. XXVIII, 410, 430-441.
van der Heijden

[Hugenz, Willem]
HUGENZ. (Willem), W i l h e l m u s H u g o n i s d e L e i d i s , overI. in 1478. Hij
studeerde te Keulen, verwierf zich daar verschillende graden en werd in 1452 als
doctor decretorum onder de professoren opgenomen. Als hoogleeraar heeft hij tot
zijn dood les gegeven in het romeinsche recht. In 1455, 1457, 1460, 1461, 1462,
1469 en 1474 was hij decanus der juridische faculteit. In 1455 was hij rector der
hoogeschool. Tevens was hij kanunnik en later scholaster van het Gereonskapittel
te Keulen.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 236; d e z . in
Westdeutsche Zeitschrift IX, 369.
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[Hulshof, Joannes]
HULSHOF (Joannes), geb. te Lichtenvoorde 26 Oct. 1822, overl. 7 Maart 1884 te
Zeddam. Hij werd priester gewijd 18 Aug. 1847, was kapelaan te Arnhem tot 6 Sept.
1848, te Wijnbergen tot 20 Mrt. 1850, te Terborg tot Aug. 1853, te Eybergen tot 8
Febr. 1858, op welken dag hij pastoor werd te Oldenbroek, en 9 Oct. 1868 te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

620
Zeddam. Hij schreef: De heiligmakende genade (1867); De heerlijkheid der
heiligmakende genade, en leverde meerdere preeken in het tijdschrift Ecclesiastes.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XXXVII, 69.
van der Heijden

[Huninga, Sebo]
HUNINGA (Sebo), geb. 1605 te Oostwold, overl. 15 April 1661, jongste spruit van
de zeven kinderen van E p p o H u n i n g a van Oostwold (Oldambt) en E t t a
E n g e l k e n s . Hij huwde met T y a T i d d i n g a , dochter van D o e d o T i d d i n g a
te Beerta en werd na diens dood in 1623 bezitter van den Tiddingaborg aldaar. Door
het aanmatigend optreden van de stad Groningen in het Oldampt werd de bevolking
daar tot verzet geprikkeld. Zij maakten 10 Aug. 1639 een verbond, waarin zij
verklaarden, zich niet langer aan het gezag der stad te willen onderwerpen en het
aangedane onrecht niet langer te dulden, dat ze alles zouden doen om zich van de
opgelegde lasten te ontslaan en daarvoor goed en bloed op te offeren. Zij benoemden
als hun volmachten: Sebo Huninga, Wirtio Mattiae te Eexta en Doedo Edzes te
Noordbroek. De stad trad nu met gewapende macht tegen hem op onder bevel van
luitenant Schaay te Winschoten en zocht hem gevangen te nemen in zijn borg, doch
de vogel was gevlogen, waarschijnlijk naar zijn zuster A u r e l i a , die gehuwd was
met E d z a r d G r e v i n c k te Leermens. Hij zocht ook de Ommelanden te bewegen
zich meer onafhankelijk van de stad te maken. Wel 400 boeren kreeg hij op zijn
hand, die goed en bloed bij hem wilden opzetten. Bijna alle Oldampter kerspelen
zonden volmachten naar den Ommelander landdag te Appingedam, waar hij
tegenwoordig was, en de Ommelander heeren beloofden hem ten allen tijde te willen
bijstaan. De stadsoverheid veroordeelde hem nu tot verbanning uit de streken,
waarover de stad bewind voerde. De Ommelander heeren richtten toen een schrijven
aan den Raad, waarin betoogd werd, dat zij Huninga niet schuldig achtten. Daar dit
niets baatte, wendden zij zich tot de Generale Staten in den Haag, die een edict
uitvaardigden, dat alle twisten en procedures tusschen de stad en Huninga moesten
worden geschorst, dat zij Huninga in hun protectie namen en dat de Oldampsters
het aangeworven krijgsvolk moesten afdanken. De Oldampsters voorzagen zich
van een rechtsgeleerde uit Emden, licentiaat Roevers, die alle kerspelen afliep om
getuigen te hooren en Huninga's verdediging klaar maakte. Intusschen was Huninga
met een groote hoop volk te Noordbroek gekomen en overlegde met den luitenant
en kerkvoogd Doedo Edzes om gezamenlijk naar den Haag te reizen.
Hun bezoek bij Frederik Hendrik werkte echter niet veel uit. Op een audientie van
den syndicus der stad bij Zijn Hoogheid (24 Maart 1640) beloofde deze daarentegen,
dat de stad niet in haar rechten zou worden verkort. Na allerlei pleidooien was dan
ook de einduitspraak bijna geheel ten voordeele van de stad. De verwikkelingen
waren hiermede geëindigd. Van Sebo Huninga hooren we nu weinig meer. Hij werd
begraven in de kerk te Beerta. Zijn grafsteen ligt in de trap naar de ‘klunderbeun’.
Naar waarheid mocht daarop gebeiteld worden het versje:
‘Ik heb op dezer aard gestreden,
In ongemak en moeilijkheden;
Ik heb geijverd voor 't gemeen,
Nu rust ik onder dezen steen’.

Zie: Nieuwsblad van het Noorden (Gron. 1906), opstellen van L a u r e n t i u s over
de Oldampter
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onlusten; Advertissement van Rechten aan Sijne Vorstelijcke Hoogheyt van Orangen
('s Gravenh. 1649); Resolutien der Staten van Stad en Lande; Sententie van
Gijselinghe (1644); Bewys van de Vryheit ende Independentie der Vrije Oldampten
(Rotterdam 1640); Der Old-ambten Dependentie van de Stadt Groningen, door ordre
gestelt by B e r n h a r d A l t i n g (Groningen 1643); Procuratie ende daerop gevolgde
Remonstrantiën ende Protest ('s Gravenhage 1640); Sententien ofte Decisien
(Groningen 1649); Oldamster Jurisdictie van de Stadt Groninghen soo schandelijck
misbruyckt enz. (Noort-broeck 1648).
Wumkes

[Hunnius, Bauduinus]
HUNNIUS (Bauduinus), geb. te Stavenisse 16 Febr. 1654, overl. te St. Laurens 1
Oct. 1719, was een zoon van N i c o l a a s H u n n i u s , of v a n H u n n e n , 1638
op de latijnsche school te Middelburg, predikant te Stavenisse 14 Oct. 1646, die na
den vrede van 1648 zeer ijverig was met het inwijden van de kerken en het regelen
der zaken van de nieuwe gestichte Gereformeerde gemeenten in 't markiezaat van
Bergen op Zoom en de Baronie van Breda. Zijn moeder was J a c o b a
C o s t e n o b e l uit de middelburgsche familie van dien naam. Vandaar ook, dat de
familie bij den dood van zijn vader (5 Jan. 1665) naar Middelburg kwam.
Bauduinus ging ald. 1666 op de latijnsche school en bleef daar tot 1672, toen hij
te Leiden in de Theol. ging studeeren. Op 16-jarigen leeftijd verloor hij ook zijn
moeder en bleef met zijn broeders J a c o b u s en N i c o l a a s en zijn zusters S a r a
en M a r g r e t a onder voogdij van J o h a n van T h i e n s , neef van den vader en
G e e r a r d t B o n , broeder van halven bedde van de moeder. Sara trouwde ds.
Gabriel Francke.
Bauduinus werd 1675 proponent bij de classis van Schouwen en Duiveland.
Beroepen tot pred. te Oostburg werd hij 9 Febr. 1676 ald. bevestigd; 26 Nov. 1690
beroepen naar St. Laurens en Brigdamme bleef hij ald. tot zijn overlijden en werd
o

begraven ald. 6 Oct. 1719. Hij was 1 gehuwd met C a t h a r i n a E d u a r d s , dochter
van ds. J a c o b u s E d u a r d s , destijds predikant te Kadzand en daarvoor te
Nieuwvliet. Uit dit huwelijk werd geboren B a l d u i n u s H u n n i u s , die 1696 te
Middelburg op de latijnsche school komt, van wien de gunstigste verwachtingen
werden gekoesterd doch die na 3-jarige studie aan de Franeker school reeds 22
Nov. 1704 overleed. Uit Hunnius' tweede huwelijk te Sluis 3 Dec. 1685 (ondertr. 9
Nov.) met A p o l l o n i a C a e n , C o r n e l i sdochter, werden geboren M r . Cornelis
Hunnius (die volgt) en J a c o b u s H u n n i u s , geb. 1703, die 1725 predikant op
den Hoek bij Terneuzen werd, met veel belovenden aanleg, maar reeds 22 Maart
1728 overleed, nog geen 25 jaar oud.
In 1711 was Hunnius voorzitter van de buitengewone vergadering der Classis
Walcheren op last van de Staten saamgeroepen om de zaak van Gosuinus van
Buytendijk te onderzoeken. Eenige brieven van Hunnius zijn bewaard gebleven,
een d.d. 6 Juni 1691 aan de classicale vergadering te Domburg uit naam van den
Kerkeraad te St. Laurens en een bewaard in de Zelandia Illustrata van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen d.d. 9 Maart 1693; deze brief was gezegeld,
waaruit blijkt dat Hunnius als wapen hertenkop voerde.
Hunnius was een buitengewoon bekwaam man en zeer werkzaam. Hij was de
raadgever van velen in kerk. zaken en de coccejaanscherichting toegedaan. Van
zijn vele geschriften is zeker wel het belangrijkste: Het Statische Vlaanderen of de
Zeeuwsche
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Buise met de verandering die het zeewater aan de Zeeuwsche eilanden heeft
gegeven en die welke het naburig Vlaanderen zijn overkomen (Middelburg 1718).
Tijdens zijn verblijf te St. Laurens was zijn pen het vruchtbaarst. Hij gaf toen uit:
Nederlands rust en vrijheid gebouwd op de zuivere en onbevlekte Gereformeerde
Godsdienst (Middelburg S. Clement 1713); Weegschale des heiligdoms, toonende
dat het geluk van des Heeren volk, en vooral in Nederland, van tijd tot tijd, is
ge-evenaard na de mate van haaren ijver in en voor de zuivere Godsdienst
(Middelburg 1714).
Verder zijn van hem uitgegeven: De wagen des Cherubim of 't gezigte van Ezechiel
aan de riviere Chebar behelsende des Heeren vertrek uit Canaan na Babel, als een
afbeeldsel hoe de Heere bij sijn Volk woonen zoud in het Babel des Antichristendoms
(Dordrecht 1707); Zions Lofgejuijg, synde een verhandeling van de spreuke tegen
den Koning van Babel. Jes. 14 vs. 3-23. (Dordrecht 1709); Nederland bekommernisse
over de Verbreekinge Josephs, behelsende een tafereel van den strijd des lijdens,
die de Kerke des N.T. vooral in de landen der Heidenen en daarna in 't rijke des
Antichristendoms en vooral in Vrankrijk is overkomen enz (Amst. 1709); Voorberigt
ter Regtveerdiginge van de handelingen van de E. Coetus ghouden tot Middelburg
na den jare 1711 of getrouwe Raad aan d'hr Gozuinus Buitendijk (Middelburg 1712);
Kerkelijke rechtspleginge hoe te houden, opdat de Waarheid des Evangeliums bij
de Gemeente verblijve, tegen d' Apologie van d'hr G. van Buitendijk.
In handschrift zijn: Aanleiding tot het regte verstand van het Prophetisch woord
of eene openhartige Redenwisselinge van de duistere plaatsen van 't Prophetisch
woord: 't Ligt uit de duisternisse des Anti Christendoms of de Morgensterre, opgegaan
door 't Eeuwig Evangelium; De geluksaligheid van de Kerk in dien tijd des Einde
zijnde een vervolg van 't voorgaande werk; Het Nieuwe Jerusalem, of de Kerk na
die luister, die se vertonen zal, nadat de VII Phiolen zijn uitgegoten; De geestelijke
Verrekijker vertoonende den regten stand van de Godsdienst, vooral in Nederland,
met een wijdloopige voorafspraak aan d' Eerwaarde Classis van Walcheren; Pietas
Ordinum Zelandiae of Godvrugtigheid van de heeren Staten van Zeeland, betoond
in de uitnemende sorge die deselve hebben zien laten in den opbouw van onze
Republiek, en vooral in de voesteringe van onze Godsdienst.
Vele van Hunnius' handschriften schijnen verloren geraakt, maar Gerard van
Hemert heeft er omstr. 1734 eenige verzameld: Verhandelingen over de geestelijke
goederen; Geschiedkundig verhaal van den Olijfberg, of de kerken onder het kruis
in Vlaanderen.
Zie: V o g l e r , Lijst der leerlingen v.h. Mid. delb. Gymnasium (Archief Z.G. 1906);
N a g t g l a s , Levensberichten v. Zeeuwen I, 429.
de Waal

[Hunnius, Mr. Cornelis]
HUNNIUS (Mr. Cornelis), zoon van den voorg., kwam te Middelburg op de latijnsche
school in 1708, deed in 1713 publieke promotie en studeerde te Franeker, waar hij
10 Juni 1717 promoveerde op dissertatie opgedragen aan zijn vader en aan zijn
oom A n d r e a s C a a n , burgemeester van Vlissingen. Hij vestigde zich als advocaat
te Middelburg, was tweede secretaris van Middelburg van 13 Juli 1752 tot 3 Juni
1756 werd toen eerste secretaris tot zijn overlijden. Zijn jaarwedde werd tot 3 Nov.
1765 aan zijne weduwe uitbetaald. In 1752 werd hem £ 16:13:4 voor toelage als
commissaris van Kleine zaken gegeven.
Zie: Stadsrekeningen Middelburg; V o g l e r , Lijst der leerlingen Middelb.
Gymnasium (Archief Zeeuwsch Genootschap 1906).
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[Hurgronje, Isaac]
HURGRONJE (Isaac), geb. te Vlissingen 4 Febr. 1652, overl. te 's Gravenhage 10
Sept. 1706. Hij was zoon van J e a n H u r g r o g n i e , die 21 Maart 1645 poorter te
Vlissingen wordt, komende van St. Venant in Artois, en van M a r i a M e r c i e r ,
geb. te Dessarné bij Dixmuiden, overl. te Vlissingen 19 Juli 1659, gehuwd ald. 2
Nov. 1644.
Om de geloofswille had Jean St. Venant verlaten en werd te Vlissingen
schoenmaker. Dat een zoo moeilijke naam dadelijk verbasterd werd behoeft wel
geen betoog. Ik houd het er voor dat het eertijds in den volksmond ‘L a g r o e n j e ’
nog het meest nabijkwam en dat er wel degelijk verband bestaat tusschen de
fransche familie L a g o r of L a g o r g u e , die als wapen in zilver een groenen
pijnboom voert, ook La Gorgue bij St. Venant tot bezitting had, en deze, thans
zeeuwsche familie, die hetzelfde wapen: in zilver een groenen boom, alleen
vermeerderd met vogeltje (als teeken van jubelende vrijheid) in iste en 4de kwartier
heeft, en in 2de en 3de het wapen van M e r c i e r uit Franche-Comté (1608).
Isaac Hurgronje kwam te Vlissingen op het kantoor van de heeren Lampsins en
wist al spoedig door zijn schranderheid en werkzaamheid daar op te klimmen. In
de commissievaart viel in die dagen heel wat te verdienen. Hij bracht het zelf zeer
spoedig zoover dat hij eigen zaken kon gaan doen als zelfstandig koopman. Hij
werd raad, burgemeester en schepen van Vlissingen, bewindhebber der O.I. Comp.,
vendumeester ter admiraliteit. Dat hij door zijn buitengewone werkkracht en
scherpzinnigheid zoo snel opklom, werd met afgunst en nijd door velen
waargenomen.
Hatelijk valt G h i j s e l i n g , zelf tot de vlissingsche regeeringfamilie's behoorende,
hem in 1704 aan, maar raak en geestig weet Isaac Hurgronje hem in een Sedigh
debat te antwoorden.
Hij huwde te Vlissingen 9 Jan. 1680 J o s i n a P h o e n i x , geb. 22 Apr. 1663,
overl. te Vlissingen 6 Aug. 1711. Haar vader was kassier van de leenbank. Zij lieten
9 kinderen na, waarvan de oudste zoon, Steven, volgt. Een andere zoon, Mr. J a c o b
H u r g r o n j e , geb. te Vlissingen 22 Sept. 1694, overl. te Vlissingen 12 April 1759,
schepen, raad en burgemeester van Vlissingen, bewindhebber O.I. Comp. ter Kamer
Zeeland, huwde te Dordrecht 8 Mei 1734 E r k e n r a a d S n o u c k , geb. ald. 17
Juni 1709, overl. te Vlissingen 6 Jan. 1770, dochter van A d r i a a n M a t t h i j s en
C o r n e l i a M a r i a Z u i d l a n d . Door de Zuidland's kwam hij aldus in het bezit
van de bekende en fraaie hofstede Baarzande bij Breskens, oorspronkelijk behoord
hebbend aan den vlissingschen burgemeester v a n H e c k e (Suzanna van Hecke
tr. Willem Zuidland). Uit dit huwelijk werd geb. Steven Mathijs Snouck Hurgronje
(kol. 625).
Zie: Nederland's Adelsboek 1914; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen
I, 431; Zelandia Ill. II 539, 540; R i e t s t a p , Arm. Gen.
de Waal

[Hurgronje, Steven]
HURGRONJE (Steven), geb. te Vlissingen 23 Jan. 1682, zoon van den voorg.,
overl. te Middelburg 13 Febr. 1733. Hij had het groote verstand van zijn vader geërfd
en was een zeer bekend Latinist. Aan de la Rue vertelde hij, dat hij op zestienjarigen
leeftijd student te Leiden zijnde aan den heer van Nassau-Odijk werd voorgesteld,
die hem toen de betrekking schonk van commissaris van de monstering, zonder
dat hij daarom gevraagd had. Hij werd schepen van Middelburg 1719, 20, 25, 26;
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opgevolgd door Ewout van Dishoek. Namens de Staten van Zeeland was hij lid van
verschillende commissiën en werd 1728 door de Staten-Generaal als lid afgevaardigd
naar het congres te Soissons met Cornelis Hop en Goslinga.
Hij huwde 23 Oct. 1726 te Middelburg (ondertr. 4 Oct.) S u s a n n a A g n e t a
v a n D i s h o e c k , geb. te Bengalen, laatst weduwe van burgemeester A b r a h a m
D u v e l a e r , heer van Duinbeek; bij dit huwelijk is getuige zijn broeder Mr. G e l e y n
H u r g r o n j e , burgemeester van Vlissingen en bewindhebber der West-Indische
Comp. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Een andere broeder van Steven Hurgronje was P h o e n i x H u r g r o n j e , geb.
1691 te Vlissingen, overl. 1752. Hij was opperboekhouder der Oost-Indische
Compagnie en is volgens stadsrekening van Middelburg 1734 gehuwd met A n n a
M a r i a A m p s i n c q ; uit dit huwelijk was oudste zoon Mr. I s a a c H u r g r o n j e ,
geb 17 Jan. 1724, stierf 1776, kwam 1737 te Mid. op het gymnasium, raad van
Vlissingen, raad ter Admiraliteit van Zeeland, lid van Gecommitteerde raden van
Zeeland.
Hij trouwde te Vlissingen 25 Januari 1752, J o h a n n a v a n D i s h o e c k , geb.
8 Jan. 1734, overl. 23 Apr. 1767, dochter van A n t o n i e P i e t e r , heer van Domburg
en van W i l h e l m i n a A d r i a n a N o b e l i n g W o l f s d r . Zij woonden op
Barbesteyn te Heinkenszand dat afkomstig was eerst van de van Schengen's,
daarna van Lodewijk van Nassau - la Lecq, heer van Odijk. Hun kinderen stierven
jong.
Hij was ambachtsheer van 's Heer Arendskerke, Heinkenszand, Ovezande enz.
Een grafmonument werd te Heinkenszand in de kerk geplaatst door Camhout
gebeiteld.
Zie: Zelandia Illustr. II, 101; d e l a R u e , Geletterd Zeeland (1741) i.v.
de Waal

[Hurgronje, Adriaan Isaac Snouck]
HURGRONJE (Adriaan Isaac S n o u c k ), geb. te Middelburg 9 April 1780 overl.
aldaar 25 Maart 1849. zoon van Steven Mathijs (kol. 625); hij studeerde te Utrecht
en werd ald. 1804 doctor in de theologie; in hetzelfde jaar te 's Gravenpolder en
spoedig beroepen naar Middelburg, waar hij zijn geheele leven werkzaam was. In
1844 emeritus geworden, bleef hij in zijn geliefde gemeente wonen waar hij de
achting genoot van arm en rijk.
o

Hij huwde tweemaal: 1 . te Middelburg 20 Mei 1806 A n n a H e l e n a
G e r a r d i n a v a n C i t t e r s geb. te Suratte in Bengalen 20 Jan. 1783, overl. te
Middelburg 30 Jan. 1818, dochter van C o r n e l i s en J u l i a D o r o t h e a
o

W e r m e l s - K i r c h e r . 2 . te Middelburg 28 Aug. 1821 J o h a n n a A d r i a n a
M a r i a L a m b r e c h t s e n , geb. te Vlissingen 21 Dec. 1792, overl. te Middelburg
26 Mei 1864, dochter van Mr. N i c o l a a s C o r n e l i s , heer van Ritthem en M a r i a
Petronella Schorer.
Uit het eerste huwelijk 5, uit het tweede 7 kinderen. Zijn portret in kleurteekening
is in de verzameling Zelandia Illustrata.
Behalve zijn dissertatie werd van hem uitgegeven: Godsdienstige opwekking aan
de Nederd. Herv. Gemeente te Middelburg bij het openen der Nieuwe Haven op 9
Aug. 1817 (Middelburg 1817); Tweetal gelegenheids-leerredenen (Afscheidsrede
te Middelburg 30 Juni 1844. - Bevestigingrede te Middelburg 24 Nov. 1844.)
(Middelburg 1845); Nagelaten leerredenen (Middelburg 1849). Deze laatste bundel
werd uitgegeven na zijn overlijden door zijn zoon Dr. A a r n o u t M a r i n u s
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S n o u c k H u r g r o n j e , evenals zijn vader een bemind predikant te Middelburg.
Diens broeder
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Mr. W i l l e m A d r i a a n , geb. 10 Apr. 1814 overl. 2 Aug. 1841, promoveerde in
1837 te Utrecht op eene bekend gebleven dissertatie: De jure circa aggerum
aquarumque curam in insula Walachriae constituto (Traj. ad. Rh. 1837).
Zie: Nederland's Adelsboek 1914; Notulen van het Zeeuwsch Genootschap;
Zelandia Illustr. II, 598.
de Waal

[Hurgronje, Jhr. Mr. Jacob Lodewijk Snouck]
HURGRONJE (Jhr. Mr. Jacob Lodewijk S n o u c k ), geb. te Middelburg 5 Apr. 1778,
overl. plotseling te 's Gravenhage 19 Nov. 1845, zoon van den volgende, werd bij
Kon. Besluit van 14 Dec. 1843, no. 84 in den Ned. Adel verheven. Hij promoveerde
te Utrecht 1801, werd secretaris van de rekenkamer 1803; secretaris-generaal van
het landdrost-ampt 1807; conseiller de préfecture 1810; voorzitter van de cantonnale
vergadering 1810-1813; raad van het gouvernement 1813; griffier der Staten van
Zeeland 1814-1823; voorzitter van de centrale directie van Walcheren 1819-1845;
lid van Gedeputeerde Staten 1823-1835; lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal
1835-1845.
Hij huwde te Middelburg 8 Sept. 1801 M a r i a C a t h a r i n a v a n C i t t e r s ,
geb. te 's Gravenhage 25 Aug. 1779, overl. te Middelburg 27 Juli 1820, dochter van
W i l l e m en G e e r t r u i d a J o h a n n a F r e m e a u x , waaruit een zoon A d r i a a n
W i l l e m S n o u c k H u r g r o n j e geboren 26 Febr. 1817, overleden 26 Juli 1885,
raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Zeeland.
In de Zelandia III. komt een portret van hem voor door Bagniet (1842).
In de Notulen van het Zeeuwsch Genootschap schreef Prof. Jhr. B. d e J o n g e
een levensbericht van hem, waaruit blijkt hoe geacht en bemind hij was.
Zie: Nederl. Adelsboek 1914.
Waal

[Hurgronje, Steven Mathijs Snouck]
HURGRONJE (Steven Mathijs S n o u c k ), zoon van Mr. Jacob (zie kol. 623), geb.
te Vlissingen 15 Oct. 1741, overl. te Middelburg 29 Jan. 1788, werd te Middelburg
op het gymnasium geplaatst 1754, schepen 1777, 78, 81, 82, raad 1770-1776, 79,
80, 83, 84, 86; thesaurier 1780; bewindhebber O.I. Compagnie 1779 in plaats van
wijlen Mr. Johan Willem Parker; griffier der grafelijkheids-munt van Zeeland en
directeur der Societeit van Essequebo.
Van hem werd te Delft in 1758 eene latijnsche redevoering gedrukt De calculo
Minervae.
Hij huwde 11 Aug. 1766 A n n a C a t h a r i n a E l i a s , geb. 4 Juli 1746, overl. te
Middelburg 3 Sept. 1796, dochter van S t e v e n en A n n a M a r g a r e t h a
V e l t e r s . Zij hertr. met Mr. W i l l e m A a r n o u t v a n C i t t e r s .
Steven Mathijs had 5 kinderen, waarvan Jacob Lodewijk Snouck Hurgronje en
Adriaan Isaac Snouck Hurgronje (genoemd naar zijn oom A.I. Snouck Hurgronje,
raad te Vlissingen was en in 1780 gecommitteerde bij de indijking van Hoofdplaat)
voorgaan. Uit deze beide zoons komt de geheele thans levende familie Snouck
Hurgronje.
Zie: Ned. Adelsboek 1914; Stadsrekeningen Middelburg.
de Waal
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[Hutschenruyter, Willem Jacob]
HUTSCHENRUYTER (Willem Jacob), een zoon van den volg., geb. 22 Maart 1828
te Rotterdam, overl. aldaar 19 Jan. 1889, volgde het voetspoor zijns vaders.
Piano-onderwijs genoot hij van B. Tours, theorie van Dupont. Hij begon zijn loopbaan
als eerste hoornist in het orkest der hoogduitsche opera en bij het muziekcorps der
rotterdamsche dienstdoende schutterij, waarvan hij in 1865 na zijns vaders aftreden
kapelmeester werd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

626
Dit corps werd in 1885 ontbonden na onder vader en zoon een grooten naam
verworven te hebben. Zijn piano-onderwijs was zeer gezocht. Vele klassieke stukken
zijn door Hutschenruyter opnieuw gearrangeerd; verder hebben wij van hem
verschillende symphonieën, fantasieën op Tannhäuser, Lohengrin, Jüdin, Alida van
Holland en een groot aantal kleinere werken.
Zijn zuster H e l e n a M a r g a r e t h a , geb. 29 Jan. 1832 te Rotterdam, overl. 11
Aug. 1859 aldaar, was een bekende sopraanzangeres, die zich op vele concerten
heeft laten hooren.
Zie: M e l c h i o r ; Caecilia XVI, 170.
Moquette

[Hutschenruyter, Wouter]
HUTSCHENRUYTER (Wouter), geb. 25 Dec. 1796 te Rotterdam, overl. aldaar 8
Nov. 1878 was een zoon van W i l l e m H u t s c h e n r u y t e r , organist, en
C a t h a r i n a Z u i d m u l d e r . Reeds op 9-jarigen leeftijd behoorde hij tot de
muzikanten der gewapende burgerwacht, daarna tot die van de Nationale garde,
1813 verdoopt in Oranje-garde, ten slotte tot de kapel van de rotterdamsche
dienstdoende schutterij. Eerst bestond zijn taak in het bespelen van den triangel,
daarna werd hij bevorderd tot roffeltrommist, vervolgens was hij eerste trompettist
en eerste hoornist. In 1814 verschenen er verschillende compositiën van hem voor
militaire muziek, marschen voor 4 cornetten, een adagio voor blaasinstrumenten
en een marche funèbre. In 1815 werd hij benoemd tot kapelmeester. Van den violist
H. Dahmen had hij onderricht in het vioolspel gehad en hij bespeelde dit instrument
in de R.K. kerk aan het Steiger; van zijn vader genoot hij onderwijs in het orgelspel
en van zijn talent op dat gebied gaf hij blijken als organist van de Paradijskerk. Ook
was hij onderwijzer in den zang aan de volkszangschool van het Nut en gaf hij
zangles aan aspirant-onderwijzers. In 1824 is hij oprichter en directeur geworden
van het zoogenaamde Donderdagsche concert in de Nutszaal, dat echter opgeheven
werd na de oprichting door S. Ganz en anderen van Eruditio Musica, doch na
Mühlenfeldts vertrek in 1840 werd Hutschenruyter zelf diens opvolger bij
laatstgenoemde vereeniging. Hij is dirigent daarvan gebleven tot 1865, toen hij als
directeur van verschillende concertorkesten en als kapelmeester aftrad. Sinds 1844
was hij ook leeraar in den zang aan de nieuw opgerichte muziekschool.
Voor het Muziekfeest in 1854 had hij een feestouverture gecomponeerd en zelf
speelde hij in het orkest mee als alt-violist. Een compositie van hem Ouverture voor
vol orkest werd door de Maatschappij ter bevordering van Toonkunst vereerd met
10 gouden ducaten en een Symphonie voor groot orkest met 20 gouden ducaten.
Verder heeft hij nog gecomponeerd een hoorn-concert voor Pot de vin, een ouverture
voor blaasinstrumenten, verschillende symphonieën, o.a. een symphonie militaire,
drie cantaten, een concertino voor trombone, een mis met orgel en
blaasinstrumenten, een missa solemnis met groot orkest, katholieke kerkhymnen
met orkest, evangelische gezangen met begeleiding van blaasinstrumenten, liederen,
militaire marschen, de instrumentatie van vele stukken uit opera's, een concertino
voor acht pauken ‘opgedragen aan den vermaarden Rotterdamschen paukenist
Salomon de Monchy’ en een opera Le roi de Bohème.
Zijn gelith. portret door A.J. Ehnle werd vervaardigd naar een daguerreotype van
Dr. Wotke.
Hij was gehuwd met H u b e r d i n a d e H a a s .
Zie: M e l c h i o r (met enkele onjuistheden in
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data); S i b m a c h e r Z i j n e n in Rotterdam in den loop der eeuwen III, 3de ged.
12, 15, 17 vlg., Navorscher XXII, 608; Dr. W a p in Astrea van 1853; Caecilia, 1879,
20.
Moquette

[Huttenus, Albertus Arnoldus]
HUTTENUS (Albertus Arnoldus), geb. te Nijmegen in 1587, aldaar overl. 25 Oct.
1663. Na het eerste onderricht in zijn geboorteplaats genoten te hebben, studeerde
hij te Franeker, waar hij zich, onder leiding van Joannes Drusius, hoofdzakelijk op
de oostersche talen toelegde. Tot voltooiing zijner studiën naar Sedan gegaan, zag
hij zich eerlang aldaar aangesteld tot hoogleeraar in de hebreeuwsche taal. In het
vaderland teruggekeerd, werd hij beroepen tot predikant te Neerbosch, bij Nijmegen,
en in 1616 te Buren. Dit beroep had hij te danken aan Maria, gravin weduwe van
Hohenlohe (dochter van Willem I), die het graafschap Buren, namens haar in Spanje
vertoevenden broeder Philips Willem van Oranje, bestuurde. Toen Maurits, door
diens dood, het graafschap Buren geërfd had, en de Synode van Dordrecht
vergaderd was, werd Huttenus, als een aanhanger der remonstrantsche beginselen,
op 5 Jan. 1619 met de overige remonstrantsche predikanten, door de Gedeputeerden
der synode geschorst. Daarop volgde verbanning en in 1624 excommunicatie. Met
Paschier de Fijne en andere gebannen predikanten bleef hij echter in het geheim
op verschillende plaatsen prediken, waarbij hij meermalen in levensgevaar verkeerde,
wanneer zulke conventikels door de gewapende macht verstoord en uiteengedreven
werden. In 1631, toen er een einde was gekomen aan de vervolgingen, werd hij
met Towncurius, Lansbergen en Johannes Loedingius te Rotterdam voorloopig,
eenige maanden later voor vast aangesteld. In het volgende jaar bediende hij tijdelijk
de remonstrantsche Gemeente te Nijmegen. Van 1639 tot 1643 was hij werkzaam
te Noordwijk, waar hij met Curcellaeus (Etienne de Courcelles) belast werd met het
onderwijzen der collegianten. Ten slotte keerde hij in 1649 naar Nijmegen terug,
waar hij de remonstrantsche gemeente tien jaren lang leeraarde, bijgestaan door
proponenten, totdat hij in 1659 het emeritaat verkreeg. Zijn portret, geschilderd door
Govert Flinck, werd in koper gegraveerd door Bary. Men heeft van hem: De gemeene
vraghen van de genaamde Catholycken den geloove rakende, voor-ghestelt door
Laurentius Beyerlina. Mitsgaders de rechtsinnige catholycke antwoorden op deselve
vraghen ghegheven (Amst. 1632); Antwoorden op vier vragen van een paapsch
priester aen een remonstrantsch predikant, gestelt tot ontdeckinge van de
voornaamste sophisteryen, waermede de Papisten omgaan om de eenvoudige te
verstricken, en tot hare secte te trecken (Rott. 1640); De volkomenheit en klaarheit
van 't woordt Gods, vervat in de H. schriftuur in alle saken ter saligheit noodig,
verdedigt tegen de tegenwerpingen der papisten, begrepen in 10 vragen ('s Grav.
1641); Bom-ijs van 't sacrament des autaers, Dat is: vertooninghe van de nietige
redenen ende ydele uytvluchten, die C h r i s t i a n u s P h i l a l e t h e s heeft weten
te halen uyt de paepsche leeraers voor de leere van de Transsubstantiatie (Amst.
1642).
Bovendien was hij de schrijver der Sieckentroost, die achter W t e n b o g a e r t s
Onderwysinghe in de Christelyke religie werd opgenomen.
Zie: B r a n d t , Hist. der Ref. II, 444-447, 706; III, 333-336, 730, 798, 881, 917;
C a t t e n b u r g h , Bibl. Rem. 96-99; T i d e m a n , de Rem. Broed. 17, 43, 47, 51,
92, 228, 278, 283; d e z ., Histor. Overzigt van de catech. liter. der Rem. 20-23; v a n
d e r H o e v e n , Tweede
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Eeuwfeest van het Semin. der Rem. 100; Kron. van het Hist. Gen. IV 255; Archief
Kerkgesch. (1e serie) V, 118; VII, 56, 103, 143; X, 230; (2e serie) IV, 15; Troost der
Geloovigen in 't afsterven hunner vrienden, begrepen in verscheide brieven van
geleerde mannen (G r o t i u s , B a r l a e u s , B o r r i u s , E p i s c o p i u s ,
G e e s t e r a n u s , H u t e n u s , N i e l l i u s , P o p p i u s , enz.) (Amst. 1695).
van Schevichaven

[Huyke, Leonardus]
HUYKE (Leonardus), geb. te Monnikendam 13 April 1803, gest. te Velp (N. Br.) 3
Febr. 1871. Roeping gevoelende tot het priesterschap studeerde hij eerst twee jaren
in 't bisdom Munster en bood zich in 1820 als leerling aan bij het pas geopend
seminarie te Kuilenburg. Als leermeesters had hij er den lateren bollandist Jos. van
der Moere en Waldack, den geschiedvorscher. In 1824 bood hij zich aan om lid te
worden van de societeit van Jezus. Hij werd aanvaard en begon te Kuilenburg zijn
proeftijd als leeraar der syntaxis en tevens als surveillant. Toen in 1825 het seminarie
gesloten werd, ging hij te Brigg in Wales zijn studiën voortzetten, werd in 1833
priester gewijd en voltooide zijn laatste studiejaar te Gent. Van 1835-1839 was hij
te Kuilenburg werkzaam als kapelaan en in dezelfde bezigheid van 1839-1849 te
's Gravenhage. In dit jaar werd hij belast met de oprichting eener nieuwe statie te
Rotterdam, de R.-K. kerk aan de Wijnhaven. Financieele zorgen en zwakte van
gezondheid deed hem reeds in 1851 zijn ambt verwisselen met dat van pastoor te
Ravenstein. In 1859 werd hij aangesteld als novicenmeester en bracht in 1865 het
noviciaat der Jezuïeten van Ravenstein naar Mariendaal (Velp) over, waar hij
overleed. H. was een man van rijke talenten, zooals bleek uit zijn preeken en
raadgevingen. De bisschop van 's Hertogenbosch gebruikte hem jaren lang als
examinator voor zijn geestelijkheid.
Zie: A. v a n L o m m e l in Kerkelijke Courant; Kath. Nederl. Stemmen 1871.
Derks

[Huyssen, Mr. Frederick]
HUYSSEN (Mr. Frederick), geb. te Middelburg ald. ged. 9 Maart 1636, overl. te
Middelburg 9 Jan. 1679, zoon van Mr. Johannes (2) en Margaretha de Knuyt, heer
van Ravels, Aechtekerke, Domburg buiten, Cattendijke, Burg, Ravesteyn, Steenwalle,
Tolingsbrugge, van 1666-1678 hoogbaljuw, rentmeester-generaal van Zeeland
o

Bewester Schelde, raad van Middelburg 1667 tot 1674, 75, 76, 77. Hij huwde 1 . te
Middelburg 27 Mei 1664 J o h a n n a T h i b a u t v a n A e c h t e k e r k e , dochter
van H e n d r i k , burgemeester van Middelburg, en van I s a b e l l a P o r r e n a e r .
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, waarvan de oudste zoon J o h a n n e s
H u y s s e n , ged. te Middelburg 8 Maart 1665, overl. ald. 9 Dec. 1690, raad werd
in de Vroedschap van Veere en 18 Oct. 1688 huwde te Middelburg met C o r n e l i a
S t e e n g r a c h t , geb. 1667, overl. te Middelburg 20 Juli 1714, dochter van J o h a n
en B a r b a r a V e t h , die na zijn dood te Middelburg 9 Oct. 1695 hertr. met Mr.
A l e x a n d e r d e M u y n c k , raad en burgemeester van Middelburg. Johannes
Huyssen Fredericksz. had slechts eene dochter J o h a n n a , die ongehuwd overleed.
De tweede zoon, Mr. H e n d r i k H u y s s e n , geb. te Middelburg 15 Mei, ged. 8
Juli 1667, overl. ald. 27 Juli 1708, ridder, heer van Ravels en Cattendijcke, schepen
van Middelburg 1692, 94, 99, 1702, raad 1693, 96, 97, 1700, thesaurier 1693,
burgemeester 1695, 98, 1701, werd 1702 wegens de troebelen uit zijn ambt ontzet.
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Hij huwde te St. Laurens 4 Dec. 1689 zijne nicht M a r i a S u s a n n a H u y s s e n
v a n V o s m e e r , dochter van Johannes (zie bij Johannes (2), kol. 631).
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Zij hadden 6 kinderen. Van dit echtpaar stamt de geheele familie Huyssen van
Cattendijcke.
Met zijn eerste vrouw bewoonde Frederick de buitenplaats Waterlooswerve,
vroeger een bekend klooster onder Aagtekerke, in de stad bewoonde hij in de
Langendelft het huis de ‘Gouden leeuw’, en betaalde belasting voor 5 paarden,
o

waaronder 3 rijpaarden. Hij huwde 2 . te Rotterdam 30 Apr. 1670 W i l h e l m i n a
H e n r i e t t a H e y l e r s i c h , dochter van J o h a n , raad en secretaris van Prins
o

Willem II, en van C a t h a r i n a H o o f t Willemsdr. Zij hertr. 1 . te Middelburg 2 Oct.
o

1680 J a c o b v a n H o o r n , weduwn. van S a r a S e u l l i j n , 2 . Mr. J o h a n
v a n d e r S t r i n g e , ontvangergeneraal der provincie Zeeland.
Zie: J.H. S c h e f f e r , Genealogie Huyssen v. Cattendijke; N a g t g l a s
Levensberichten van Zeeuwen I, 451.
de Waal

[Huyssen, Mr. Hugo]
HUYSSEN (Mr. Hugo), geb. te Goes volgens Adelsboek, Rotterdam volgens
Genealogie, overl. ald., begr. 8 Apr. 1587. Omtrent de voorvaders van Mr. H u g o
H u y s s e n V e r g o e s is zoowel in de Ned. Leeuw door G.H.J.C. E s c h a u z i e r
als in den Wapenheraut van 1903 geschreven. Daaruit blijkt, dat de vader van Mr.
Hugo, niet, zooals J.H. S c h e f f e r beweerde, Johan Huyssen, maar A d r i a e n
H u y s s e n was, zooals ook de oude genealogie door d e la P a l m a zegt. Hij was
eerst van 1565-1572 pensionaris van Rotterdam, door de troebelen ald. vertrokken,
o

werd 2 Apr. 1578 secretaris van de stad Goes. Hij huwde 1 . te 's Gravenhage 1564
E l i s a b e t h H a n n e m a n , geb. ald. 1541, overl. te Utrecht 16 April 1574, dochter
van N i c a s i u s en E l i s a b e t h v a n H o o g s t r a t e n . Uit dit huwelijk werden
geboren: J o h a n H u y s s e n V e r g o e s , A d r i a n a H u y s s e n en M a r t i j n t j e
H u y s s e n . Hij hertrouwde, zooals blijkt uit testament, gepasseerd te Leiden 10
Aug. 1587, waarin gesproken wordt van ‘huns vaders 2 nakinderen.’ Deze waren
A d r i a e n H u y s s e n en A n n e k e H u y s s e n , die als voogd hadden hun oom
S t e v e n A d r i a e n s z . H u y s s e n , oud-burgemeester der stad Goes.
Van zijne dochters trouwde A d r i a n a , geb. te Rotterdam 1570, te Middelburg 4
Jan. 1592 Mr. A l b e r t u s J o a c h i m i , geb. te Goes, zoon van A d r i a e n . Hij was
heer van Hoedekenskercke, secretaris van Goes, ambassadeur in Zweden. Haar
zuster M a r t i n a huwde J o h a n d e B r a u w , baljuw van Axel, Neuzen en Biervliet,
stadhouder van Zuid-Beveland, baljuw van Tholen en commissaris van de
monsteringen in Zeeland. Haar halfzuster A n n a huwde 18 Nov. 1608 C o r n e l i s
v a n B e e s t v a n H e e m s k e r c k , veertigraad en schepen van Delft.
A d r i a e n H u y s s e n Hugo's zoon tr. 28 Juli 1604 J o s y n e C r o c k x , dochter
van G e l e i n en B a r b a r a H a e c k s , uit welk huwelijk 7 kinderen werden geboren.
De stad Middelburg kocht van de kinderen van Adriaan Huyssen in 1633 ambacht
in Hoogelande, 42 m. 201 r, voor 31 r het gemet en 15 m. 242 r in Kleverskerke
voor £ 1:6 het gemet.
In 1620 was te Goes rentmeester A n t h o n i e H u y s s e n , terwijl poorters van
Vlissingen werden, 10 Febr. 1616, A n t h o n i e J a n s e n H u y s s e n van 't
Gentsche Sas; 5 Juli 1588 J e r o e n A n t h o n i s H u y s s e n van Wijnder;
C o r n e l i s J a c o b s e H u y s e v a n W e r t l i n g e (sic) uyt land van Goes 25
Sept. 1635; W i l l e b o o r t H u y s s e n van Hulst 4 Maart 1628.
Zie: Poorterboeken Vlissingen; Navorscher XXV, 550; Algem. Familiebl. 1888.
de Waal
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[Huyssen, Mr. Johan (1)]
HUYSSEN (Mr. Johan) (1), geb. te Monsterhoek 4 Oct. 1566, overl. te Middelburg
14 Maart 1634, zoon van den voorg. en van Elizabeth Hanneman; ridder, heer van
Cattendijke, Soutelande, Warendijk, Goidschalkoord en Monsterhoek; juris utriusque
licenciatus. Werd pensionaris van Goes, 27 Mei 1591, gecommitteerde Raad van
Zeeland op bijzonderen eed omdat hij Hollander was. In 1597 werd hij tot lid van
den nieuw opgerichten Hoogen Raad van Holland en Zeeland benoemd, doch
bedankte; in 1601 griffier der munt; 1602 voorzitter van den raad van Vlaanderen
te Middelburg. In 1599 met den ambassadeur Cornelis van Aerssen naar Frankrijk
gegaan, werd hij ald. door Koning Lodewijk XIII bij diploma van Aug. 1610 voor zich
en zijne mannelijke en vrouwelijke nakomelingen in den adelstand verheven. Toen
hij in 1616 met zijn zwager Joachimi als gezant naar Engeland ging werd hij ald.
door Koning Jacobus I tot ridder geslagen, waarbij hij zijn wapen vermeerderde met
de roos van Engeland. Hij woonde 1593 in de abdij te Middelburg. In de Zelandia
Illustr. zijn 4 portretten van hem, waarvan twee zeldzaam gegraveerde. Hij was een
zeer geleerd man, voorstander van kunst en wetenschap. Petrus Hondius droeg
aan hem op den achtsten zang van zijn Dapes exemptae of Moufeschans (Leiden
1621).
H i j trouwde A d r i a n a , natuurlijke dochter van J a n v a n M a t h e n e s s e en
A d r i a n a v a n D u v e n v o o r d e . Haar werd door de Staten van Zeeland in 1603
vergunning verleend te mogen testeeren, niettegenstaande gebrek in nativiteit. Zij
overl. te Middelburg 11 Febr. 1623. Hare 4 kwartieren waren: Van Mathenesse, van
Assendelft, van Duvenvoorde, van Noortwijk.
In 1633 vergroot de rentmeester Johan Huyssen zijn graf in de Koorkerk voor
een tombe. Mr. Johan Huyssen werd zelf begraven in de Nieuwe kerk, waar zijn
wapen werd opgehangen. Hij liet een zoon na, Mr. Johannes Huyssen (2), die volgt.
Zie: Navorscher 1858, 226, 336; Zeland. Ill. II, 239, 445, 446, 645; Nederl.
Adelsboek 1914; Stadsrekeningen Middelburg.
de Waal

[Huyssen, Mr. Johannes (2)]
HUYSSEN (Mr. Johannes) (2), zoon van den voorg., geb. te Middelburg, overl. ald.
24 Aug. 1653 en ald. begraven in de Nieuwe kerk, ridder, heer van Goidschalxoord,
Worendijk, Zoutelande en Cattendijke, daarmede verleid 10 Maart 1635. Hem werd
13 Jan. 1620 door de Staten van Zeeland vergunning verleend om als advocaat
wegens Zeeland te 's Gravenhage te resideeren. Hij is schepen van Middelburg
1623, raad 1629, 30, tresorier 1630, burgemeester 1631; wordt 24 Aug. 1633
rentmeester-generaal der grafelijke domeinen van Zeeland Bewester Schelde. Hij
huwde te 's Gravenhage 15 Oct. 1628, nadat de huwelijksche voorwaarden 25 Juli
1628 waren vastgesteld, met M a r g a r e t h a d e K n u y t , vrouwe van Vosmeer,
geb. te Middelburg, overl. ald. 20 Juli 1667, dochter van ridder J a n d e K n u y t ,
(heer van Oud- en Nieuw-Vosmeer, Weelde, Ravels, Eel enz. Eerste en
representeerende de Edelen ter vergadering van de Staten van Zeeland,
ambassadeur bij den vrede van Munster) en van C a t h a r i n a T e n n i j s . Zij werd
begraven te Middelburg in de kerk met haar wapen en 8 kwartieren: De Knuyt,
Rutgers, Aerssen, Cromstryen, Tenijs, Welle, Soutelande, Bekerke.
Hun dochter M a r g a r i t a H u y s s e n , geb. te Middelburg, ged. ald. 23 Mei 1632,
o

huwde: 1 . Jhr. H i e r o n y m u s v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e , heer van
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weduwnaar van A n n a M a r i a v a n L i e r .
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Hij overleed te Veere 22 Apr. 1669. Zij liet voor hem een tombe oprichten in de kerk
o

te Stavenisse. Zij trouwde 2 . 7 Mei 1671 A l b r e c h t , graaf v a n D o h n a en na
o

diens dood 3 . met Adriaen Gustaaf, graaf van Flodroff (I kol. 865), kolonel van een
regiment infanterie der Ver. Nederlanden. Haar naam werd gegeven aan den
Margarethapolder onder Stavenisse.
De oudste zoon van Mr. Johannes Huyssen was eveneens J o h a n n e s
H u y s s e n , geb. te Middelburg ged. ald. 22 Sept. 1630, overl. ald. 5 Sept. 1667,
ridder, heer van Oud- en Nieuw-Vosmeer; schepen der stad Middelburg 1659, 60,
64, 65; raad 1658, 61, 62, 66; thesaurier 1663, 66. Hij huwde te Goes 29 Apr. 1656
C o r n e l i a v a n d e r N i s s e , ambachtvrouwe van Zaamslag, Rilland en
Cruiningen, dochter van G e r a r d D a v i d s z . v a n d e r N i s s e , heer van Ter
Nisse, Cruiningen en Rilland. Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren die den
o

naam H u y s s e n v a n V o s m e e r droegen: 1 . C a t a l i n a , geb. te Middelburg
o

en ged. ald. 13 Jan. 1658, jong overl; 2 . M a r i a S u s a n n a , ged. te Middelburg
20 Oct. 1659, overl. ald. 1 Febr. 1730, begr. in de Nieuwe kerk, vrouwe van Zaamslag
en Philipsland, huwde 4 Dec. 1689 Mr. H e n d r i k H u y s s e n v a n
C a t t e n d i j c k e , heer van Cattendijcke, burgemeester van Middelburg 1695, 1698,
o

1701 (zie bij Frederick, kol. 628); 3 . J o h a n H i e r o n y m u s , ged. te Middelburg
18 Juli 1660, overl. ald. 14 Juli 1720, heer van Oud- en Nieuw-Vosmeer, Zaamslag,
Grypskerke, Poppendamme, schepen van Middelburg 1683, 84, 87, 90, 93, 97,
1700, 1703; raad 1682, 85, 88, 91, 94, 95, 98, 1701, 1704, 13; burgemeester 1686,
89, 92, 96, 99, 1702, bewindhebber der O.-I. Compagnie ter kamer Zeeland, begr.
o

te Middelburg in de Nieuwe kerk; 4 . M a r g a r i t a H u y s s e n v a n V o s m e e r ,
ged. te Middelburg 30 Oct. 1661, huwde 1680 Mr. J o h a n d e M a u r e g -
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n a u l t , heer van Philipsland, baillu der stad Vere, gecommitteerde in het collegie
o

ter Admiraliteit in Zeeland. 5 . G e r r i t , ged. te Middelburg 15 Febr. 1665, ridder,
ongehuwd overl.
C o r n e l i a v a n d e r N i s s e hertr. te Middelburg. 18 Febr. 1673 A n t h o n y
d e H u y b e r t , heer van Burcht, raadsheer in den Raad van Vlaanderen en raad
in den Hoogen Rade van Holland.
Zie: Steenrollen der Ambachtsheerlijkheden in Zeeland (Rijksarchief Middelburg);
J.H. S c h e f f e r , Genealogie van het geslacht Huyssen van Cattendijke;
Stadsrekeningen Middelburg.
de Waal

[Huyssen, Laurentius]
HUYSSEN (Laurentius), geb. te Middelburg, ged. ald. 12 Maart 1634, overl. te
Middelburg 23 Sept. 1667, zoon van Mr. Johannes (1) en Margaretha de Knuyt,
ridder, heer van Weelde, raad in den Raad van Vlaanderen, huwde te Middelburg
10 Maart 1666 C l a r a V e l t e r s , vrouwe van Gapinge, dochter van F r a n ç o i s
en C l a r a d e H a z e , overl. te Middelb. 3 Febr. 1701. Hij werd begraven in de
Nieuwe kerk te Middelburg waar zijn vrouw een dubbel wapen voor hem deed
ophangen. Zij waren bekend onder den naam H u y s s e n d e W e e l d e . Hunne
dochter M a r g a r e t a L a u r e n t i a H u y s s e n d e W e e l d e , ged. te Middelburg
13 Maart 1667, overl. London 26 Apr. 1693, huwde te 's Gravenhage 8 Oct. 1683
H e n r y C o r n e w a l l , (Cornewall of Bredwardine in Hertfordshire, stalmeester
van den Prins van Oranje, die hem in 1688 mede naar Engeland nam, waar hij
kolonel werd. Zij werd begr. in de Hollandsche kerk in London Austin Friars onder
een zerk met 8 kwartieren. Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren, H e n r y en
William Cornewall.
Zie: J.H. S c h e f f e r , Genealogie Huyssen van Cattendijke; Stadsrekeningen
Middelburg (1667, 1670); W.J.C. M o e n s , The Dutch Church registers; B u r k e 's
Peerage and Baronetage.
de Waal
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I.
[Idsinga, Wilhelmina Geertruida van]
IDSINGA (Wilhelmina Geertruida v a n ), friesche schilderes, geb. te Leeuwarden
10 Nov. 1788, ald. overl. 3 Mei 1819, eenige dochter van Jhr. J o h a n v a n
l d s i n g a en T j a b b i n a H e y m a n s , genoot haar eerste onderwijs in de
schilderkunst van de beste Leeuwarder schilders. Vooral kwam de komst van W.B.
van der Kooi uit Franeker in 1813 haar ten goede. Zij werkte eerst in crayon, later
in olieverf en exposeerde op verschillendc tentoonstellingen o.a. te Amsterdam. Als
haar beste stuk geldt het portret van haar zelf gezeten voor een schildersezel, met
strooien hoed op en in witte morgenjapon gekleed.
Wumkes

[Immens, Petrus]
IMMENS (Petrus), geb. te Oirschot 26 Oct. 1664, gest. te Middelburg 18 Nov. 1720,
jongste zoon van Robertus I. en Maria van der Deliën (zie volg. art.), studeerde te
Utrecht onder Witsius in de theologie. Als predikant werd hij 8 Aug. 1688 bevestigd
in zijn geboorteplaats, van waar hij vertrok naar West-Souburg (bev. 18 Mrt. 1691),
waar hij huwde met C a t h a r i n a d e S m i d t , dochter van W i l l e m en
C a t h a r i n a v a n d e r H e y d e n (getr. 13 Dec. 1662), en zwager werd van
Hendrik van Landschot (zie hierna); hij vertrok in 1695 naar Zalt-Bommel, waar
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hij twee en een half jaar predikant was tot hij 10 Oct. 1697 naar Middelburg is
beroepen (bev. 12 Jan. 1698). Hier is hij ook curator van de latijnsche school geweest
en gaf aan de illustre school colleges aan de theologische studenten. Met zijn collega
Tuinman deed hij zich tijdens de godsdienstige beroeringen van Marinus Booms (I
kol. 408) en anderen, tusschen 1707 en 1715, kennen als een ijverig ketterjager.
Bij zijn overlijden zag een bundel lijkdichten het licht met een Aanspraak van zijn
collega B r e u k e l a n d . Uit zijn huwelijk sproten drie dochters: C a t h a r i n a geb.
20 Oct. 1706, gehuwd met D a n i e l d e S m i t , S a r a J a c o b a , in 1721 gehuwd
met Dr. L e o n a r d d e S m i t en J o h a n n a , in 1722 met J a n d e H e e r e t e
Dordrecht. Behalve als rijmelaar, deed hij zich kennen door een lijkrede op zijn
vriend Fred. van Houten, De zaligheid der dooden (Dordr. 1702). Na zijn overlijden
zijn van hem uitgegeven Eenige uitmuntende oefeningen en predicatien (3e druk
Utr. 1749) en op zijn naam ook, met een voorbericht van den hoogleeraar J a c .
W i l l e m s e n , waarin bizonderheden omtrent hem en andere familieleden, de
Godvruchtige avondmaalsganger (Midd. 1752), waarvan nog in 1802 te New-York
een
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engelsche vertaling en in 1838 te Rotterdam een elfde druk verscheen. Willemsen
zelf verhaalde echter later, dat de leerredenen, trouwens gebrekkig door iemand
opgeschreven, niet van I. doch van d u F r e i n afkomstig waren.
Zie: Boekzaal 1720, II, 618, 729; 1721, I, 246; voorrede Godvr. avondmaalsg.
(Midd. 1752) LVII vv.; W y b r a n d s in Archief Nederl. kerkgesch. I (1885) 65, 66,
120 en N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd. 1893) 454-55.
de Waard

[Immens, Robertus]
IMMENS (Robertus), zoon van R o b e r t u s , pred. te Altona, geb. te Hamburg 1623,
werd 25 Juli 1644 te Leiden als theol. student ingeschreven en in 1648 door de
groote kerkvergadering, te den Bosch gehouden, tot eersten predikant te Schijndel
beroepen, vandaar, verroepen naar Oirschot 3 Mei 1659 en is aldaar overleden 9
Juni 1680, gelijk hij voorzegd had. Hij was gehuwd met Maria van der Deliën, die
volgt. Immens leverde eenige gedichten in het Aanhangsel of tweede Deel van de
Dichtkundige Zielezangen opgezongen door P h i l i p p u s v a n S o r g e n en
verscheide andere Zang-lievers. 't Zijn zeven gedichten, aangeduid als: ‘Hiernaar
volgen eenige Geestelijke Gesangen door Robertus Immens.’ Zes ervan zijn
gedagteekend uit 's Hert. tusschen 1670-73 en een uit Dergoes 1674 (zie uitg. Utr.
1709, 74-104).
Zie: d e J o n g h , Naaml. pred. 336; N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen I, 453.
H.N. Ouwerling

[Immens-van Der Deliën, Maria]
IMMENS-VAN DER DELIËN (Maria), dochter van Ds. N i c o l a u s A n t o n y v a n
d e r D e l i ë n en A b i g a e l d e M o n i e r , overleden 1673. Haar vader werd na
bevorens de gemeente van stad aan 't Haringvliet en Nieuwerkerk gediend te hebben,
als een der eerste predikanten van den Bosch beroepen. Maria v.d.D. was gehuwd
met Robertus Immens, pred. te Oirschot, die voorgaat. Van haar hand vindt men
verscheiden geestelijke gedichten in den bundel Geestelijke gezangen, door
A d r i a a n v a n L o o bijeenverzameld en in 't licht gegeven. ‘Deze zeer verstandige
vrouw was de spil van een merkwaardig doch streng opgevoed gezin van negen
zonen en drie dochters, van welke kinderen zich enkele door een buitengewoon
ontwikkeld gemoedsleven hebben onderscheiden’ (N a g t g l a s ). De oudste zoon,
S a m u e l , werd predikant te Poortvliet, de tweede te St. Anna Termuiden, een
derde D a n i ë l te Asten, doch alle drie zijn vroeg gestorven. De jongste, Petrus
(kol 632), die als predikant te Middelburg stierf, is de meest bekende uit dit geslacht.
Haar dochter A n n a M a r g a r e t a was gehuwd met Ds. A r n o l d u s B r i e v i n g s ,
die April 1699 als predikant te St. Annaland overleed.
Zie: N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen I 454; Boekz. April 1741.
H.N. Ouwerling

[Ingenhousz, Arnoldus Josephus]
INGENHOUSZ (Arnoldus Josephus), ambtenaar bij de belastingen en
volksvertegenwoordiger te Breda, ged. 4 Mei 1766 ald. en overl. ald. 20 Sept. 1859.
Zijn ouders waren L u d o v i c u s I. en J o a n n a S t u i j c k v a n T u r n h o u t ,
aanzienlijke ingezetenen dier stad. Opgeleid voor de studie (hij werd ingeschr. als.
med. stud. aan de leidsche hoogeschool 17 Dec. 1784), mocht hij om zijn zwakke
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gezondheid deze niet voltooien. In den Franschen tijd was hij eenige jaren president
der municipaliteit te Breda, waarvoor hij in 1802 bedankte ten gevolge van zijn
benoeming tot lid van het departementaal bestuur van Brabant. Ook andere
betrekkingen werden hem vroeger en later opgedragen, o.a. in 1791 die van
commissaris van het fransch militair hospitaal van Breda. In
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1814 werd hij benoemd tot provinciaal directeur der directe en indirecte belastingen
in zijn gewest, terwijl hem nog in hetzelfde jaar de betrekking van arrondissementsen militiecommissaris in het district Breda werd opgedragen. Tevens werd hij
omstreeks dien tijd tot lid der Prov. Staten van Brabant gekozen. In 1818 werd hij
lid der Tweede Kamer Stat.-Generaal en der commissie van Landbouw. Als
volksvertegenwoordiger onderscheidde Ingenhousz zich door een helder en
zelfstandig oordeel, terwijl zijn financieele bekwaamheden zeer geroemd werden.
In 1830 tot lid van de commissie van bezuiniging benoemd, werd hij in 1837 als
zoodanig opnieuw gekozen, doch twee jaar later legde hij zijn staatkundige
betrekkingen neder. Hij overleed kinderloos.
Zuidema

[Ingenrae, Ignatius]
INGENRAE (Ignatius), geb. te Brussel 1 Nov, 1656, Jezuïet 29 Sept. 1675, priester
21 Mei 1686, gest, te Aalst 6 Oct. 1716. Gedurende 15 jaren arbeidde hij te
Leeuwarden en bestreed er den pastoor van Haaften, die zich bij Codde had
aangesloten en nieuwigheden preekte, welke aan Quesnel herinnerden. Een open
brief van den pastoor in 1704 werd met een anderen open brief in 1705 door J.
beantwoord.
Uit den toon van het twistgeschrijf blijkt, tot welk een heftige spanning het tusschen
beide partijen gekomen was. Maar toen de paus, Clemens XI, zijn beslissing gaf,
verliet de overgroote meerderheid der katholieken de partij van van Haaften. Deze
zette nu de magistraat tegen I. op, die voor een tijd de stad moest verlaten. I. was
achtereenvolgens rector te Maastricht (1710-1713) en te Aalst (1713-1716) en was
benoemd tot rector te Duinkerken, maar overleed voor zijn vertrek daarheen.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht XXXV, 106; C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de
Jésus (Bruxelles 1890) IV, 568.
Derks

[Inkrott, Clemens Joseph Maria]
INKROTT (Clemens Joseph Maria), rector der latijnsche school te Veendam, geb.
23 Nov. 1792 te Emsdetten in Westfalen en overl. 17 Jan. 1862 in eerstgenoemde
plaats, waar hij van 1818 tot 27 aan 't hoofd van een bijzondere dag- en kostschool
had gestaan en van 1832 tot 57 rector der lat. school was geweest. In '57 was hij
uit die betrekking eervol ontslagen. Hij had te Munster i.W. gestudeerd en aan de
academie ald. den graad van candidaat in de letteren behaald, diende na den slag
bij Leipzig eenigen tijd in het leger en vestigde zich daarna als privaatonderwijzer
te Veendam, waarvoor hij te Groningen de vereischte akten van bekwaamheid had
behaald. In 1827 werd hij docent aan de latijnsche school te Westerloo bij Antwerpen,
maar moest bij den opstand van 1830 die betrekking nederleggen. Sedert was hij
een paar jaar medewerker aan het Journal d' Anvers, nam onderwijl nog andere
betrekkingen waar, totdat hij in 1832 naar Veendam terugkeerde.
Inkrott schreef, behalve dagblad- en enkele tijdschriftartikels: Herinneringen uit
het leven van een candidaat in de letteren (Wildervank 1858).
Zuidema

[Isabella Clara Eugenia]
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ISABELLA CLARA EUGENIA, aartshertogin v a n O o s t e n r i j k , dochter van
Philips II, koning van Spanje (I kol. 1403) en Elisabeth van Valois, dochter van
koning Hendrik II van Frankrijk, geb. te Segovia 12 Sept. 1566, overl. te Brussel 1
Dec. 1633. Zij werd te Madrid en te Segovia opgevoed. Haar moeder overleed reeds,
toen zij twee jaar oud was; zij was de meest geliefde dochter van Philips II, dien zij
dikwijls op de jacht of op tochten naar kloosters vergezelde. Zij was bedreven in
verschillende kunsten,
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dans, muziek en dichtkunst, was belezen in geschiedenis en deelde geheel de
staatkundige en godsdienstige denkwijze van haar vader, wiens correspondentie
zij soms voerde. Vele plannen zijn door dezen ontworpen, om een waardigen
echtgenoot voor haar te vinden en daarbij tevens de belangen van Spanje te
bevorderen. Winter 1576-77 sprak Philips te Guadalupe met koning Sebastiaan van
Portugal over een toekomstig huwelijk met Isabella. Door den dood van Sebastiaan
in het gevecht bij El-Kasr-el-Kebir tegen de Mooren in Afrika (Jun. 1578) sprong dit
plan af. Van een huwelijk met Frans van Anjou, Isabella's oom, is slechts terloops
sprake geweest. Meer voor de hand lag eene verbintenis met keizer Rudolf, waarop
de keizerin-moeder bij een bezoek aan haar broeder Philips tijdens zijn verblijf in
Portugal sterk aandrong. Reeds bij de geboorte van Isabella was deze partij voor
haar voorgeslagen. Philips gaf zijne toestemming, maar keizer Rudolf talmde met
het doen van een aanzoek om Isabella's hand. De keizerin-moeder liet daarom door
middel van graaf Khevenhiller, oostenrijksch gezant in Spanje, bij Rudolf aandringen
op het nemen van een besluit (1584). Voor het geval, dat hij van het huwelijk afzag,
wenschte zijne moeder haar tweeden zoon Ernst van Oostenrijk den echtgenoot
van Isabella te zien worden (zie kol. 354). Rudolf gaf zijn plan niet op, maar stelde
nieuwe voorwaarden; bij de Nederlanden, die als huwelijksgift waren beloofd,
verlangde hij ook nog Milaan; in 1590 begeerde hij nogmaals een uitstel tot eind
1591, hetgeen Philips noode toestond.
Inmiddels werden de plannen, om aartshertog Ernst als huwelijkscandidaat in de
plaats te doen treden van zijn broeder Rudolf, door de keizerinmoeder nader tot de
uitvoering gebracht. Toen aan Ernst de landvoogdij in de Nederlanden werd
opgedragen door Philips II (Juni 1593), werd hem het uitzicht op de hand van
Isabella, ja zelfs op den spaanschen troon, voorgespiegeld. Graaf Khevenhiller, die
voor de onderhandelingen over het huwelijk van Isabella naar Oostenrijk gezonden
was, hield met Ernst herhaaldelijk besprekingen over de middelen, om deze
vooruitzichten te verwezenlijken. De vroegtijdige dood van den aartshertog (1594)
deed alle plannen in duigen vallen, maar bovendien was de politiek van Philips II
in deze jaren op een ander doel gericht, nl. op de verheffing van Isabella op den
troon van Frankrijk. Als kleindochter van Hendrik II achtte Philips haar meer
gerechtigd tot de opvolging dan den Hugenoot Hendrik van Navarre.
Ook onder de leiders der Ligue vond dit denkbeeld aanhangers. Als gemaal der
toekomstige koningin werden de jonge hertog Frans de Guise of een oostenrijksche
aartshertog, hetzij Ernst of diens jongere broeder Albertus genoemd. De hertog van
Feria, Ybarra, de Tassis, Bernardino en In̈igo de Mendoza werkten in Frankrijk voor
de verheffing van Isabella op den franschen troon. Philips deed 2 April 1593 een
officieel voorstel bij de Staten-Generaal indienen, om Frans de Guise en Isabella
tot koning en koningin van Frankrijk te verheffen. Het voorstel werd echter verworpen,
niettegenstaande Philips een leger van 40.000 man en financieelen steun beloofde
om Hendrik IV te bestrijden. Diens bekeering tot de katholieke Kerk deed hem
spoedig den steun van alle partijen verwerven, zoodat de plannen van Philips bij
niemand meer aanhang vonden. Een oogenblik scheen het nog, dat Hendrik IV voor
een huwelijksaanzoek bij Isabella te vinden zou zijn. Bernardino de Mendoza deed
door middel van den gezant Nuñez aan Hendrik voorspiegelen,
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dat een dergelijk aanzoek bij Philips kans van slagen zou hebben. De geheime
zending van Guillaume Fouquet, onder den aangenomen naam van La Varenne,
naar Spanje was het gevolg van deze voorspiegelingen, maar de zaak lekte uit en
wekte vooral tegenwerking bij Hendrik's protestantsche onderdanen, zoodat de
onderhandelingen werden afgebroken.
Nog een ander fantastisch plan zweefde Philips voor; Isabella zou koningin van
Engeland worden. De bul van paus Sixtus V, die in 1587 koningin Elisabeth vervallen
verklaarde van den troon, verhief Philips II tot haar plaatsvervanger; Isabella zou
voor hem regeeren. Na het mislukken der Armada gaf Philips dit plan nog niet op;
hij bleef aanspraak maken op den engelschen troon als afstammeling van Jan van
Gaunt, een zoon van koning Eduard III en onder de Katholieken in Engeland bestond
eene partij, die de rechten van Philips erkende. Op eene bijeenkomst in 1594 werd
Isabella door dezen als opvolgster aangewezen. Men zag haar liever de regeering
aanvaarden dan den zoon van Maria Stuart, Jacobus, die wegens zijne twijfelachtige
godsdienstige gezindheid door zijne moeder zelf van de opvolging was uitgesloten.
Na de nederlaag bij Finisterre (1596) is geene poging tot verheffing van Isabella
meer gedaan. Wel deed Philips bij den Paus op hare rechten wijzen en in 1602
werd nogmaals met de engelsche Katholieken onderhandeld. Maar minister Olivarez
verklaarde, dat Spanje niet in staat was de aanspraken van Isabella krachtig te
ondersteunen, zoodat geene toerustingen gemaakt werden.
Sedert Albertus van Oostenrijk zijn broeder Ernst als landvoogd in de Nederlanden
was opgevolgd, bestond het plan, dat hij Isabella zou huwen en 1598 kwam dit tot
uitvoering. Bij akte van 6 Maart stond Philips de Nederlanden aan Albertus en
Isabella af (over de voorwaarden, alsmede over de regeering der Aartshertogen zie
het art. Albrecht (kol. 20). Albertus zou voorloopig voor haar regeeren (akte van 30
Mei); de Staten der gewesten huldigden de Aartshertogen 22 Aug. Hun huwelijk
werd 15 Nov. te Ferrara ingezegend door paus Clemens VIII, waarbij Isabella
vertegenwoordigd werd door den hertog van Sessa. Te Valencia werden de
huwelijksfeesten gevierd (18 April 1599). De Aartshertogen kwamen Aug. in de
Nederlanden terug en werden 5 Sept. te Brussel schitterend ingehaald. De
voornaamheid in Isabella's verschijning en kleeding maakte daarbij diepen indruk.
Vẹrvolgens bezwoeren zij de Joyeuse Entrée te Leuven (25 Nov.), Brussel 30 Nov.)
en Antwerpen (10 Dec.), waar zij tot 24 Febr. 1600 onder het bijwonen van allerlei
feestelijkheden verblijf hielden. Na eene verdere reis door de Nederlanden,
Duitschland en Oostenrijk vestigden zij zich voor goed te Brussel. Het hof op
Caudenberg was geheel ingericht volgens de spaansche etiquette; feesten en
plechtigheden werden aanvankelijk met groote praal gehouden. Isabella wist zich
bemind te maken, zonder de strenge beginselen, waarin zij was opgevoed, te
verloochenen. In later dagen vooral na den dood van haar echtgenoot, kreeg haar
hof het voorkomen van een klooster en leefde zijzelve als een non. Zij steunde haar
echtgenoot in zijne ondernemingen o.a. bij het bedwingen der muiterij voor den slag
bij Nieuwpoort, waartoe zij beloofde hare juweelen te gelde te zullen maken, als de
soldij uitbleef. Zij stelde groot belang in het beleg van Oostende, waarvoor zij
bedevaarten ondernam naar Notre-Dame van Hal. Overigens onthield zij zich van
ingrijpen in de regeering.
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Na den dood van haar echtgenoot (13 Juli 1621) aanvaardde zij zelf de regeering
krachtens een besluit van 1 Febr. 1601, dat haar voor levenslang tot landvoogdes
benoemde ingeval van overlijden van Albertus. De souvereiniteit verviel daarbij aan
den koning en 16 Sept. 1621 werd Philips II in het Zuiden gehuldigd. De oorlog met
het Noorden werd met kracht hervat, terwijl Spanje ook deel nam aan den oorlog
tegen de Protestanten in Duitschland. Gulik werd bezet (Febr. 1622) en Bergen op
Zoom ingesloten (5 Oct. ontzet). Tegen Ernst van Mansfeld, die in dienst der
Staten-Generaal van het Noorden was overgegaan en die tot het ontzet van Bergen
op Zoom oprukte, had een gevecht bij Fleurus plaats (29 Aug.), dat onbeslist bleef.
Eene poging van Mansfeld, om uit Engeland eene landing in het Zuiden te doen,
werd door de troepen van Isabella, die bij Duinkerken en Grevelingen hadden post
gevat, verhinderd (1623). De duinkerker kapers, door de Spanjaarden ondersteund,
behaalden verschillende voordeelen op de hollandsche koopvaarders. Met de
inneming van Breda door Spinola (2 Juni 1625) eindigde voorloopig echter het
succes der spaansche wapenen. Isabella begaf zich naar de veroverde vesting en
bezocht op den terugweg Antwerpen, waar Rubens haar portret schilderde.
Voor het gunstig verloop van den oorlog was het niet bevorderlijk, dat de
noordelijke Nederlanden den steun wisten te verwerven van groote mogendheden.
Frankrijk sloot 10 Juni 1624 met hen een subsidie-verdrag. Engeland trachtte langs
diplomatieken weg de teruggave van de Paltz aan keurvorst Frederik te bewerken
en zond (Juni 1622) Sir Richard Weston naar Brussel, om daarover te
onderhandelen. Een wapenstilstand van 15 maanden, namens Elisabeth voorgesteld,
verwierf de goedkeuring van den Keizer, maar kon toch niet tot stand worden
gebracht. De Republiek verkreeg (Juli 1624) ook van Engeland toezegging van
subsidie, maar van de vervulling der belofte kwam niet veel, daar de bondgenoot
spoedig weer met Spanje ging onderhandelen. De schilder Rubens aanvaardde tot
dit doel een gezantschap naar Madrid en Londen (1628) en bewerkte (1629) een
vrede tusschen Spanje en Engeland op den voet van dien van 1604. De verovering
van Grol (Aug. 1627) en 's Hertogenbosch (14 Sept. 1629) door Frederik Hendrik
deden opnieuw inzien, dat de herovering der noordelijke gewesten onbegonnen
werk was.
Nog tijdens het beleg van den Bosch werden daarom nogmaals onderhandelingen
aangeknoopt namens de Infante, in Sept. voortgezet door den heer van Marquette
die daartoe te Rozendaal kwam. Een bestand van 24 jaar werd voorgesteld; de
Prins, die begin 1629 reeds door middel van juffrouw Tserclaes was voorbereid op
dergelijke voorstellen, was niet afkeerig van een bestand, maar de stemming in het
Noorden was niet gunstig, zoodat de onderhandelingen werden afgebroken (1630).
De laatste regeeringsjaren van Isabella waren niet de gelukkigste. Zoowel de
oorlog als de binnenlandsche staatkunde gaf tot vele moeilijkheden en
teleurstellingen aanleiding. Aan de Republiek werd opnieuw door Frankrijk steun
toegezegd krachtens een verdrag, dat 1 millioen livres jaarlijksche subsidie in uitzicht
stelde, als de Nederlanden binnen 7 jaar geen verdrag met Spanje aangingen. Op
verandering van de fransche politiek viel voorloopig niet te rekenen, aangezien de
machtige leider, kardinaal de Richelieu, nog pas getriomfeerd had over zijne
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tegenstanders, aan wier hoofd de koninginmoeder Maria de Medicis en haar zoon
Gaston van Orleans stonden. Maria had een toevlucht gezocht bij de Aartshertogin,
die haar te Mons verwelkomde en met haar het kasteel Marimont, Antwerpen en
Brussel (13 Aug. 1631) bezocht. Zij hield jaren lang verblijf in de Nederlanden,
waarheen zij gevolgd werd door haar zoon Gaston, dien Isabella in zijne
ondernemingen tegen koning Lodewijk XIII met geld ondersteunde. De Infante zond
inmiddels François Carondelet, deken van Kamerijk, naar Frankrijk om eene
verzoening tot stand te brengen, maar Richelieu gebruikte dezen gezant om de
nederlandsche edelen tegen Isabella op te zetten. Er bestond nl. onder deze eene
partij, die zich achteruitgezet gevoelde.
Sedert de troonsbeklimming van Philips IV, die te Madrid den Raad voor
Vlaanderen en Bourgondië instelde (1628), waren de Vlaamschgezinden uit de
regeering gezet. De Raad van State werd niet gehoord en in de plaats daarvan
waren de staatszaken toevertrouwd aan twee junta's, eene voor de oorlogszaken,
die geheel uit Spanjaarden bestond, en eene tweede voor handel en
onderhandelingen, waarin de almachtige kardinaal Alonso de la Cueva, markies
van Bedmar het voorzitterschap bekleedde. Deze moest 1629 wijken voor de
oppositie en werd vervangen door den meer toeschietelijken Francisco de Moncada,
markies van Aytona. De junta's werden door Isabella weer afgeschaft, maar de
ontevredenheid over den geringen invloed der Nederlanders op het bestuur bleef
bestaan, terwijl ook de stilstand van den handel ten gevolge van het voortzetten
van den oorlog aan de regeering geweten werd. Eene samenzwering had zich zelfs
gevormd, die Richelieu zooveel mogelijk aanwakkerde. De prinsen van Barbançon
en Epinoy, de hertog van Bournonville, stadhouder van Lille, Douai en Orchies, de
graaf van Egmond, Renée van Renesse, graaf van Warfusé, en Hendrik graaf van
den Bergh, allen bekleed met posten van vertrouwen, waren de voornaamste
deelnemers. Warfusé, een der leden van den Raad van financiën, onderhandelde
te Bokhoven en te Rijswijk met den Prins, de Staten-Generaal en den franschen
gezant over eene verdeeling der zuidelijke Nederlanden tusschen de Republiek en
Frankrijk en spoorde den Prins aan om een tocht naar Limburg te ondernemen.
Warfusé en van den Bergh ontvingen ieder ƒ 100.000 en de laatste, gegriefd doordat
de markies van Santa Cruz en niet hijzelf tot opperbevelhebber over het leger was
benoemd, ging openlijk tot de partij van de Staten over, hetgeen hij bij manifest van
18 Juni 1632 bekend maakte. De Infante beantwoordde dit geschrift met eene
opwekking tot de gewesten, om trouw te blijven (25 Juni). De uitnoodiging tot afval
van Spanje, die de Staten-Generaal van het Noorden tot de zuidelijke Nederlanden
hadden gericht (22 Mei), had weinig gevolg en de geheele samenzwering verliep
spoedig. Frankrijk's hulp bleef uit. Van den Bergh week uit naar Duitschland; door
het verraad van den engelschen agent Gerbier werden de deelnemers bekend;
Carondelet werd op last van Isabella naar een klooster gevoerd en zijn broeder, de
gouverneur van Bouchain, werd bij zijne gevangenneming gedood (Apr. 1633);
andere samenzweerders werden na den dood van Isabella gevat.
Inmiddels hadden de krijgszaken een zeer gunstig verloop voor het Noorden
gehad. Een inval, dien het leger onder Frederik Hendrik in Vlaanderen had gedaan
(Mei 1631) om Duinkerken te bemachtigen, was gestaakt wegens de nadering
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van het leger van den markies van Santa Cruz. Van spaansche zijde werd eene
onderneming tegen het Noorden beproefd met eene vloot onder bevel van graaf
Johan van Nassau (I kol. 1221), den prins van Barbançon en den markies van
Aytona, die echter eindigde met eene volslagen nederlaag op het Slaak (12 Sept.
1631). In 1632 ondernam Frederik Hendrik in verband met de samenzwering der
zuid-nederlandsche edelen en onder toezegging van hulp uit Frankrijk den
beroemden tocht langs de Maas, waarop Venlo, Straalen, Roermond, Sittard en
eindelijk Maastricht (22 Aug.) zich moesten overgeven. Telkens was gedurende de
laatste jaren weer onderhandeld. Rubens had (eind 1631) eene vergeefsche zending
ondernomen. Tijdens het beleg van Maastricht was hij nogmaals gegaan, gevolgd
door Philippe le Roy. Na hen kwamen Schwartzenberg, de Blasere en Edelheer
met den Prins de voorwaarden voor een bestand bespreken (Sept. 1632); de verdere
onderhandelingen werden in den Haag gevoerd. Eerst kwam hier Rubens als
afgevaardigde der Staten-Generaal van het zuiden (Dec.), vervolgens de drie
laatstgenoemde onderhandelaars van Maastricht, Jacob Boonen, aartsbisschop
van Mechelen, en andere personen terwijl 16 afgevaardigden van het Noorden aan
de besprekingen deel namen. Deze duurden een geheel jaar, zonder dat men in
dien tijd veel verder kwam; in het Noorden was eene sterke partij, die niets van een
bestand wilde weten. Vele eischen, die het Noorden stelde, zooals sluiting van de
Schelde, voortzetting van den oorlog in de koloniën of vrije vaart op de spaansche
koloniën, dulding van den protestantschen godsdienst in het Zuiden, afstand van
Breda, Gelder en van het pas door Frederik Hendrik veroverde Rijnberk, waren voor
Spanje niet gemakkelijk in te willigen. De fransche gezant Hercule de Charnacé
trachtte door aanbiedingen van ondersteuning de Republiek tot het voortzetten van
den oorlog te bewegen. Aytona en Peter Roose, president van den Geheimen Raad,
vertegenwoordigers van koning Philips IV, werkten den voortgang der
onderhandelingen tegen. De volmacht tot het aangaan van eene overeenkomst
moest uit Spanje komen, daar Isabella geene toestemming had om in naam des
konings te onderhandelen. Aerschot reisde (Nov.) naar Spanje om eene volmacht
van Philips te ontvangen; hij werd hier echter gevangen gehouden, omdat men hem
verdacht van deeIneming aan de samenzwering van 1632. De onderhandelingen
werden door het Noorden afgebroken (26 Dec.), eenige weken nadat Isabella, die
reeds lang door jicht gekweld werd, overleden was. Zij werd in de kapel van het hof
begraven; eerst 1650 liet aartshertog Leopold haar stoffelijk overschot bijzetten in
het graf van haar echtgenoot in de hoofdkerk te Brussel.
Haar regeeringstaak had zij niet licht opgevat; dikwijls arbeidde zij tot diep in den
nacht. Zeer nauwgezet nam zij de godsdienstplichten waar, nam deel aan processies
en begunstigde de oprichting van kloosters. Na den dood van Albertus liet zij zich
tegelijk met vele hofdames opnemen in den regel van Sint-Franciscus en vertoonde
zich na dien tijd steeds in de grijze kleedij der Clarissen. In het bijzonder steunde
zij de orde der Karmelieten en menigeen, die uit Engeland of de Republiek om
geloofsredenen was gevlucht, genoot hare bescherming. De Monts de Piété, waarbij
onvermogenden op goedkoope wijze leeningen konden sluiten, inrichtingen, die
Margaretha van Parma reeds gaarne tot stand had gebracht, werden onder haar
bestuur opgericht (1618) en
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zij verpandde hare kostbaarheden, om deze onderneming te steunen. Overigens
was zij tijdens het leven van haar man niet afkeerig van wereldlijke vermaken. Te
Marimont nam zij deel aan jachtpartijen en tuinierde zij gaarne; de hofhouding was
hier zeer eenvoudig. Zij stelde deel belang in kunst. Petrus Paulus Rubens was
sedert 1608 haar hofschilder. Onder hare regeering werd het plan gevormd om als
tegenwicht tegen de sluiting der Schelde een kanaal van Antwerpen naar den Rijn
te graven; deze naar de Infante genoemde ‘Fossa Eugenia’ is in later tijd gedeeltelijk
tot stand gekomen.
Brieven van Isabella in Colleccion de document. inedit. para la hist. de España
XLII; A. R o d r i g u e z V i l l a , Correspondencia de la Infanta archiduquesa doña
Isabel con el duque de Lerma y olras personages (Madrid 1906).
Eene biografie geeft B r a n t ô m e , Vie des dames illustres 4e discours; L.
K l i n g e n s t e i n , The great Infanta, Isabella Souvereign of the Netherlands (London
1910) en M. d e V i l l e r m o n t , l'Infante Isabelle (Paris 1912).
Verder H. G r o t i u s , Annales; A i t z e m a , Saken van staet en oorlogh I, II;
B e n t i v o g l i o , Histoire des guerres de Flandre (Paris 1770), III, I. VI; G a c h a r d 's
uitgaven Rapport sur les archives de l'ancienne chambre des comptes de Flandre
(Brux. 1841), Actes des Etats-Généraux de 1632 (Brux. 1853), La bibliothèque
nationale de Paris (Brux. 1875-77), Histoire politique et diplomatique de P.P. Rubens
(Brux. 1877), Lettres de Philippe II, à ses filles, les infantes Isabella et Cathérine
1581-82 (Paris 1884); G.G. V r e e d e , Lettres et négotiations de P a u l C h o a r t ,
s e i g n e u r d e B u z a n v a l (Leid. 1846); C h . D u b o i s , Histoire d' Albert et d'
Isabelle (Liège 1847); J u s t e , Conspiration de la noblesse belge contre l'Espagne
(Brux. 1851); A. W a u t e r s , Les environs de Bruxelles (Brux. 1855-57); d e
V i l l e r m o n t , Ernst de Mansfeld II (Brux. 1866); H e n r a r d , Marie de Médicis
dans les Pays-Bas (Brux. 1876); F o r n é r o n , Histoire de Philippe II (Paris 1881-82);
Calender of State-Papers (Londen 1892-94); A. W a d d i n g t o n , La république des
Provinces Unies, la France et les Pays-Bas espagnols (Paris 1895); M.G. d e B o e r ,
Die Friedensunterhandlungen zwischen Spaniën und den Niederlanden 1632 und
1634 (Gron. 1898); B r o m , Archivalia in Italië ('s Grav. 1908-1911); B l o k , Relazioni
Veneziani ('s Grav. 1909); O r b a a n , Bescheiden omtrent Ned. kunstenaars ('s
Grav. 1911); V. B r a n t s , Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Règne d' Albert
et d' Isabelle (Brux. 1909); E. D e s c a i l l e s , La légende des bons souverains. Les
archiducs (Brux. 1910); P i r e n n e , Histoire de Belgique IV (1911) 211. Voor
tijdschriftartikelen zie het Repertorium van P e t i t , kol. 168-170, 194, 1037; F r u i n 's
Verspreide Geschriften; voor pamfletten de Catalogi van M u l l e r - T i e l e , v a n
d e r W u l p R o g g e , P e t i t en K n u t t e l .
Voor portretten zie: M o e s , Iconographia Batava e.v.
Haak

[Ischa, Arnoldus van]
ISCHA (Arnoldus v a n ), minderbroeder, geb. omstreeks 1549 te Overijssche in
België en overl. te Coblenz 15 Mrt. 1619. Zijn familienaam is niet bekend. Hij
behoorde tot het getal der kloosterlingen, die 26 Mei 1578 uit Amsterdam werden
verdreven. De traditioneele bewering, dat hij toen gardiaan was van het klooster,
berust hoogstwaarschijnlijk op een vergissing. Hij bleef eenige jaren verscholen te
Haarlem in het huis van den gewezen burgemeester Dirk Claesz. Wij. Gekerkerd
‘binnen Berck’ (Rijnberk) was hij 1 Juni 1584. Later be-
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zocht hij als zendeling verschillende plaatsen op de Veluwe. Te Amersfoort hield
hij school, welke ook door niet-katholieken, o.a. door Dominicus, zoon van den
bekenden Amsterdammer Claes Symonsz. van Heemskerk, werd bezocht. Te
Amsterdam, waar hij vooral, plakkaten ten trots, bleef werken, werd hij in 1591 op
het houden van een godsdienstoefening betrapt, in de gevangenis geworpen en bij
vonnis van 9 April uit Holland en West-Friesland verbannen. Toch vluchtte hij weder
naar Haarlem, bezocht van daar uit verschil Iende plaatsen zooals Woerden en
waarschijnlijk ook Bodegraven, Leiden, Gouda en Utrecht. Te Alkmaar hield hij 10
Mei 1592 met een predikant der mennonieten een twistgesprek. Nu riepen de
oversten hem voorzichtigheidshalve uit de zending terug en stelden hem aan tot
gardiaan van het minderbroedersklooster te Leuven. Na een gardianaat van twintig
jaren werd hij in Juni 1612, toen de provinciaal Balthazar Vincent ter bijwoning van
het generaal kapittel naar Rome vertrok, met het voorloopig bestuur der
nederduitsche minderbroedersprovincie belast. In het kapittel van Brussel (21 Apr.
1613) werd hij tot provinciaal gekozen. Tijdens zijn bestuur werden o.a. gesticht het
minderbroedersklooster te Venlo, het clarissenklooster te Roermond en het
annuntiatenklooster te Wijk-Maastricht. Door Henricus Sedulius (de Vroom) 17 Apr.
1616 opgevolgd, werd hij later visitator der Keulsche prov., doch kon, door den dood
overvallen, die taak niet voleindigen.
Men heeft van hem: Vijf Sermoonen bewijsende hoemen salich in onsen Heere
Jesum Christum moet ghelooven. (Tot Loven by Jan Maes op de Prostraet int groen
Cruys, z. jaar. De approbatie is van 1592); De seven Ghetijden van onse lieve
Vrouwe. Naer het Roomsch ghebruyck, ende veranderinghe des Tijts, met de seven
Psalmen, Vigilien voor de dooden, ende meer andere schoon Ghebeden. In onser
Nederlantsche tale overghesedt door den E.P.F. A r n o l d u s a b I s c a , Guardiaen
der Minrebroederen binnen Loven. (Tot Loven bij Jan Maes, int Groen Cruys. Anno
MDCII.)
Is dit de eerste uitgave? Het boekje werd ontelbare malen herdrukt. Voorloopige
lijst der uitgaven zie bij K r o n e n b u r g , Maria's heerlijkheid in Nederland, VII (Amst.
1912), 263 v. W a d d i n g , Scriptores Ordinis Minorum (Romae 1650) 41 en D i r k s
(Hist. littér et bibliogr., 129 vermelden nog als door hem in de moedertaal geschreven
werkjes: Paradisus Devotionis (Antverpiae apud Gulielmum Lestenium, an. 1644)
en Sermones de Passione Domini (Lovanii apud Bernardinum Masium). Dit laatste
bericht behoeft bevestiging.
Meer bijzonderheden geeft mijn artikel in Bijdr. Bisd. Haarlem XXXII (1909),
321-404.
Hesse

[Italie, Hartog]
ITALIE (Hartog), of I t a l l i e , verdienstelijk israëlietisch godsdienstonderwijzer en
leeraar in 't Hebreeuwsch, 22 Oct. 1842 te Meppel geb. en 26 Oct. 1909 te Utrecht
overl. Hij was de zoon van I z a k I t a l i e , voorzanger en onderwijzer bij de
israëlietische gemeente te Meppel, en D i n a F e i t s m a . Gesproten uit een stam,
die reeds tal van joodsche godsdienstonderwijzers had voortgebracht, werd ook hij
voor dat vak opgeleid en was achtereenvolgens werkzaam te Winterswijk (1860-61),
Hardenberg (1861-64) en Borne (1864-66). In Sept. van laatstgen. jaar werd hij tot
hoofd der godsdienstschool te Utrecht benoemd, als opvolger van S. M o s s e l ,
terwijl hij in 1874 tot leeraar der godsdienstige vereeniging ‘Tifereth Bachurim’ (d.i.
sieraad der jongelingschap) en het volgend jaar tot leeraar in 't he-
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breeuwsch aan het Stedelijk gymnasium te Utrecht en in 1888 in diezelfde betrekking
aan 't gymn. te Amersfoort benoemd werd. Sedert 1875 was hij tevens
godsdienstleeraar bij de gevangenissen te Utrecht. Italie werd geroemd als een
man van algemeene ontwikkeling. Grootendeels door eigen studie had hij zich de
kennis van oude en nieuwe talen eigen gemaakt, het Gotisch en Spaansch niet
uitgezonderd. In het tijdschrift Oud-Holland schreef hij achtereenvolgens: Joan
Luykens jongelingsjaren en zijn Duytsche lier, een biogr.-literarische studie (1888),
De societeit ‘Felix Libertate’ en wat zij voor de emancipatie der Joden heeft gedaan
(1898) en De oproerige bewegingen der Kanoniers te Amsterdam in 1796 (1902).
In het Amsterdamsche jaarboekje vindt men van hem: De emancipatie der Joden
in 1796 (1897) en Mr. Johan Christiaan Hespe (1903): In het taalkundig tijdschrift
Noord en Zuid een opstel over de Aesopische fabelen. Verder zagen van hem het
licht verschillende schoolboeken over de hebreeuwsche taal en geschiedenis,
waarvan wij noemen het Beknopte leerboek der Hebr. taal (1881), de Kleine Hebr.
spraakkunst, naar het Duitsch van prof. D r e h e r (1895) en De geschiedenis der
Israëlieten tot het jaar 70 der Christelijke jaartelling (1892). Verder was hij
medewerker van verschillende israëlietische bladen en tijdschriften.
Het Hist. Genootsch. te Utrecht benoemde hem in 1903 tot medelid. Voorts was
hij 35 jaar eerste secretaris van de afdeeling Utrecht der ‘Maatsch. tot Nut der
Israëlieten in Nederland’, waartoe hij in 1874 als opvolger van Mr. L. v a n L i e r
gekozen was. Eindelijk was I. lid van 't Dag. best. van ‘Achawah’, den bond van
israël. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Zie: Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 29 Oct. 5670 (1909).
Zuidema

[Iterson, Frederik Hendrik Gijsbertus van]
ITERSON (Frederik Hendrik Gijsbertus v a n ), predikant bij de Ned. Herv. gem.
achtereenvolgens te Benthuizen (1830), Thamen a.d. Amstel (1835), Weesp (1837),
Arnhem (1839) en Leiden (1847-60). Hij was geb. 9 Juli 1804 te Alphen a.d. Rijn,
waar zijn vader een bloeiende kostschool had, en overl. 25 Oct. 1884 te Leiden,
waar hij zijn laatste levensjaren als emeritus in werkzame rust doorbracht; hij
studeerde te Leiden (1823-29) en werd achtereenvolgens tot lid van de Maatsch.
der Ned. Letterkunde (1848), van het Prov. Utr. Genootsch. v.K. en W. (1851) en
van het Hist. Gen. te Utrecht (1854) benoemd.
Hij was meer dan 50 jaren gehuwd met A a l t j e B o s c h die hem met eenige
kinderen overleefde.
Tijdens zijn verblijf te Weesp ontdekte van Iterson in de herv. kerk aldaar een
verzameling oude boeken en handschriften, afkomstig uit de boekerij van het ‘Oude
Convent’ of ‘Sint Jan Evangelisten huse’, welke collectie grondig door hem werd
onderzocht en beschreven. Ook te Leiden ordende hij het lang verwaarloosde archief
der Herv. gemeente.
Behalve leerredenen en opstellen in tijdschriften heeft men van dezen werkzamen
man: Levensgeschiedenis van Margaretha Whijte, een verhaal voor kinderen (1845);
Clarisse sprekende nadat hij gestorven is. Een leesboek voor het Christelijk huisgezin
(1850), en Stemmen uit den voortijd, die verdienen nog eens gehoord te worden
(1857); dit laatste een bloemlezing uit de handschriften enz. te Weesp gevonden.
Zijn portret is gelithographeerd door J.P. Berghaus.
Zie: Ned. Spect. 1884, 357, en Levensber. Letterk. 1885, 89.
Zuidema
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J.
[Jacobs, Gerardus (1)]
JACOBS (Gerardus) (1), geb. te Asten, overl. te Someren 10 Oct. 1613, studeerde
te Leuven en werd op voordracht van den abt van Floreffe in 1574 pastoor van
Someren. Terzelfder tijd werd hij door den bisschop van den Bosch tot deken van
het district Helmond aangesteld. In 1605 verzocht hij van dezen last ontslagen te
worden, maar eerst in 1612 werd dat verzoek ingewilligd.
Jacobs schreef: Diva Virgo Ommelensis (Leuven 1607), vertaald door H e n r i c u s
v.d. W e y d e n rector van het klooster te Ommel; Exercitium pium in vitam et gloriam
B.V. Mariae (den Bosch 1608); Pium exercitium de creatione (Antwerpen 1611).
Al deze werken zijn geschreven in latijnsche verzen; eveneens gaf hij in latijnsche
verzen nog te Antwerpen uit een werk over de Martelaren van Gorkum, bewerkt
naar het bekende boek van E s t i u s .
Zie: S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch V; T h . l g n . W e l v a e r t s ,
Zomeren naar de archieven van Postel's abdij 189.
H.N. Ouwerling

[Jacobs, Gerardus (2)]
JACOBS (Gerardus) (2), zoon van H e n d r i k , en van J e n n e k e R o y m a n s ,
geb. te Deurne 1624, ald. overl. 25 Mei 1684; studeerde te Leuven en werd begin
1648 pastoor van Deurne en van Bakel; was de laatste pastoor, die door den abt
van Echternach voor beide kerken ‘gepresenteerd’ is. Weinige maanden na zijn
komst te Deurne ging de kerk aan de Protestanten over, waarom de Katholieken
op den Grootenberg onder Venray, buiten het gebied der Staten, een kapel bouwden
ter uitoefening van den R.K. godsdienst. In die kapel, op een goed uur afstands van
Deurne, verrichtte Jacobs tot 1672 de H. diensten. De kelk, dien hij daar gebruikte,
wordt nog in de sacristie te Deurne bewaard.
Men vindt van hem vermeld, dat hij om het geloof is gekerkerd geweest. In allen
gevalle heeft hij als pastoor zeer moeilijke tijden beleefd, maar hij kon als inboorling
en ingezetene van Deurne met de meeste vrucht onder de Katholieken aldaar
werkzaam zijn. Onder de ijverige roomsche geestelijken in het oude bisdom van
den Bosch na den vrede van Munster neemt hij een voorname plaats in.
Van protestantsche zijde wordt van hem beweerd, dat hij zijn gemeente
onbekeerlijk heeft gemaakt; niettemin leefde hij in zeer goede verstandhouding met
den predikant van Deurne, den als schrijver bekenden Johannes Feylingius (kol.
402).
Jacobs werd in zijn oude parochiekerk te Deurne begraven.
Zie: C o p p e n s , Nieuwe beschr. v.h. bisdom 's Hertogenb.; S c h u t j e s , Gesch.
v.h. bisdom 's Hertogenbosch. III; S a s s e n , Protocollen der Helmondsche
Notarissen.
H.N. Ouwerling

[Jacobs, Joannes]
JACOBS (Joannes), geb. te Asten omstr. 1577, overl. te Brugge 31 Jan 1647, zoon
van J a n e n van E l i s a b e t h v a n B u s s e l , neef van Gerardus Jacobs (1), en
oom van Gerardus Jacobs (2), studeerde te Leuven en behaalde bij de promotie

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

van 1595 de vierde plaats, werd professor in de wijsbegeerte, in de paedagogie de
Valck te Leuven en in 1605 kanunnik van St. Donaes te Brugge Krachtens een
privilegie der universiteit behield
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hij zijn kanunnikdij, toen hij in 1637 in de congregatie der Oratoren trad. Hij stichtte
drie studiebeurzen en liet twee werken in druk achter: Compendium caeremoniarum
(1621) en Festa propria Ecclesiae cathedralis S. Donatiani Brugensis (1638).
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's Hertogenb. III en P a q u o t , Mémoires,
i.v.
H.N. Ouwerling

[Jacobs, Vitus]
JACOBS (Vitus), geb. te Zuchtelen in het land van Gulik 1 Apr. 1589, overl. te
Leeuwarden 21 Jan. 1649. Hij was licentiaat in de godgeleerdheid. Van 1615 af
was hij te Tjalwalt bij Bolsward werkzaam en bearbeidde een groot gedeelte van
Friesland. In 1630 werd hij pastoor van Leeuwarden en in 1631 aartspriester van
Friesland, meest in het geheim; in de huizen der burgers moest hij de
godsdienstoefeningen verrichten. In 1637 was hij door de hoofden de geestelijkheid
van Utrecht en Haarlem voorgedragen als medehelper van den apostolischen vicaris.
Zie: De Katholiek LXXXIV, 96-100; Arch. Aartsb. Utr. IV, 95
van der Heijden

[Jacobsz, Schrevel]
JACOBSZ (Schrevel) bijgenaamd R u y m v e l t , geb. waarschijnlijk in het laatst der
16de eeuw te Rotterdam, overl. aldaar tusschen 28 Sept. en 6 Oct 1625. In Juli
1602 behoorde hij tot de zeekapiteins, die onder den admiraal Jan Cerbrandtsz. bij
Grevelingen de wacht hielden om het binnenkomen der Duinkerkers te beletten.
Door de niet gemotiveerde werkeloosheid van de grootere schepen, mislukte volgens
Ruymvelt deze toeleg echter. In 1607 nam hij deel aan den tocht van Heemskerk
naar Gibraltar. In 1615 diende hij onder de vlag van den commandeur Moy Lambert
en in 1619 heeft hij onder denzelfden tegen de Turken gestreden en met den
amsterdamschen kapitein Barend Schaef een turksch schip veroverd, bij welke
gelegenheid 20 Christenslaven bevrijd werden. Blijkens journaal der Admiraliteit
(Alg. Rijksarchief) heeft hij ook na 1619 tot zijn dood het vaderland trouw gediend.
Vóór 1599, zooals uit een testament blijkt, gehuwd met A n n e t j e B o u w e n s ,
trouwde hij 28 Juni 1620 in tweede huwelijk met N e e l t g e G e r r i t s van Leiden.
Zie: B o s , Leven en daden der doorl. zeehelden 212, 300, 301; v a n M e t e r e n
(1611) II, 233 v.
Moquette

[Jagt, Gijsbrecht van der]
JAGT (Gijsbrecht v a n d e r ), geb. te Zierikzee, ged. ald. 17 Sept. 1800, overl. te
Amsterdam 5 Aug. 1829, nog geen volle 29 jaar oud. Hij was de zoon van B a r e n d
v a n d e r J a g t , huisschilder te Zierikzee en H e n d r i k a d e V o s .
Van der Baan schrijft in zijne particuliere correspondentie: ‘Deze persoon heb ik
niet alleen gekend maar heb er zelfs een bijzondere heugenis van. Te Zierikzee
bestond toen een natuurkundig gezelschap, waarbij Ds. Dompeling als lector
fungeerde. In de wintermaanden kwamen de leden om de 14 dagen bijeen ten einde
eene lezing over natuurkunde te hooren, welke door den lector met proeven werd
opgehelderd. In mijn ouderlijke woning was daartoe een groote kamer voor het
houden van de vergaderingen bijzonder ingerigt, terwijl in eene andere kamer de
physische instrumenten in
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kasten bewaard werden. Telkens, 1 à 2 dagen te voren, kwam Ds. Dompeling ten
onzent om de noodige toestellen voor de lezing gereed te maken, en had dan een
loopjongen noodig tot hulp voor een en ander aan te brengen, waartoe ik aanvankelijk
geprest werd, maar op den duur kon ik daarvoor de school niet verzuimen en zoo
kwam Gijsbrecht aan dat baantje, wijl zijn vader, die huisschilder was, hem gevoeglijk
kon missen. Die jongen was zoo dom, dat er op school weinig van hem te maken
was, en zijn vader had almede weinig dienst van hem wegens zijne onvatbaarheid.
Bij een gesprek van dominée Dompeling met den oudburgemeester, dokter Nicolaas
de Kater, werd van gedachten gewisseld over het vermogen der wiskunde om de
verstandsgave te ontwikkelen en Ds. Dompeling besloot proef te nemen met
Gijsbrecht. Hij werd eerst bij een metselaar, daarna bij een timmerman en vervolgens
bij een molenmaker in de leer gedaan, terwijl Ds. Dompeling hem 's avonds zelf
onderwijs gaf. Gijsbrecht had een goed geheugen, was gewillig maar had zóó weinig
oordeel en schranderheid, dat zijn leermeester op het punt stond de zaak op te
geven, toen een toevallige vraag van den knaap aanleiding gaf het nog eens met
de toegepaste meetkunde te beproeven en zoo werden door den omgang met Ds.
Dompeling de sluimerende vonken opgewekt; toen bleek zijn aanleg voor wis- en
natuurkunde, zoodat hij alras reuzenvorderingen maakte. Zijn geest ontwikkelde
zich echter zoo sterk, dat zijn lichaam er onder bezweek’.
Gijsbrecht kwam te Amsterdam als leerling aan de Koninklijke academie van
beeldende kunsten met aanbeveling aan Prof. J.H. van Swinden. Hij behaalde 1823
ald. den hoogsten prijs, werd onderwijzer ald. en in 1826 directeur der afdeeling
bouwkunde, werd vervolgens lector bij het departement bouwkunde der Maatschappij
Felix Meritis, en medebestuurder en lector van het volksonderwijs in de wis- en
werktuigkunde, opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Een eervolle
toekomst scheen voor hem weggelegd, doch tuberculose maakte een eind aan zijn
bestaan. Hij schreef: Grondbeginselen der Meetkunst voor den Ambachtsman en
o

den Handwerksman (Amst. 1827-30, 8 .) 5 stukken met platen, na zijn dood
uitgegeven door de zorgen van prof. W.S. S w a r t . Hij vertaalde uit het Fransch
van C h . D u p i n Overzicht der Ambachten, der handwerken en der kunsten, aan
o
welke de meetkunst tot nut verstrekt (Amst. 1826. 8 ).
de Waal

[Janse, Mr. Jacobus Stroobant]
JANSE (Mr. Jacobus S t r o o b a n t ), geb. te Middelburg 24 Oct. 1791, overl. ald. 7
Mei 1866. Hij was de zoon van A b r a h a m L a u r e n s J a n s e , pondgaarder ald.
en A m e l i a P i e t e r s e B r e w e g e n , die te Middelburg overl. 20 Febr. 1802. Hij
ontving zijn opvoeding te 's Gravenhage, waarschijnlijk doordat zijn vader hertr. met
J o a n n a E l i s a b e t G o s s e , en was ald. werkzaam bij H. Aeneae, inspecteur
der maten en gewichten. Hij studeerde te Leiden, promoveerde ald. 1810 tot doctor
in de beide rechten en vestigde zich als koopman en tevens advocaat te Middelburg.
In 1823 werd hij plaatsvervangend vrederechter, 1838 plaatsvervangend
kantonrechter tot 1846. In 1826 rechter in de rechtbank van koophandel, 1831
voorzitter van gen. rechtbank tot 1838 toen dit college werd opgeheven. Hij heeft
uitgegeven: De reductie van den Zeeuwsche- Nederlandschen zilveren ducaat of
zoogenaamden Zeeuwschen rijksdaalder, beschouwd als eene hoofdoorzaak des
vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland (Middelburg 1843).
Hij huwde te Middelburg 3 Maart 1820 J o h a n n a E l i s a b e t h
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A n d r i e s s e n , dochter van J o h a n C o r n e l i s A n d r i e s s e n , koopman ald.,
en M a r i a B a r b a r a v a n L e m z e e l e . Uit dit huwelijk werd slechts eene dochter
geboren, J o h a n n a C o r n e l i a , vrouwe van Zoutelande en Werendijke, welke
ambachtsheerlijkheid haar vader 1857 bij publieke veiling voor ƒ 1250 kocht van de
stad Vlissingen; sinds noemde hij zich evenals zijne dochter J a n s e v a n
Z o u t e l a n d e . Zij huwde Juli 1877 (ondertr. te Middelb. 6 Juli) den generaal-majoor
N i c o l a a s v a n W i l i s , gouverneur der Koninklijke Militaire Akademie te Breda,
die 6 Mei 1884 overl.
Stroobant Janse was een practische koopman, zeer vermogend en algemeen
geacht.
Zie: Zelandia Ill. I, 721.
de Waal

[Jansen, Jan Frederik]
JANSEN (Jan Frederik), geb. 28 Juni 1827 te Leeuwarden, was hoofd eener
openbare lagere school te Harlingen, waar hij 8 Febr. 1907 overleed. Van zijn talrijke
geschriften zijn het meest bekend: Nederland. Leesboek voor de lagere scholen
(1854; 10de dr. 77); Geschiedenis van Noord- Nederland (1859; 3de dr. 80);
Beroemde Nederlanders (1861); De huishouding der maatschappij. Een leesboek
voor de volksschool (1863; 2de dr. 68); Photographieën. Blikken in het leven der
volken (1868; 2de dr. 82); Opzet of onkunde. Een woord tot mijn collega K. de Beyl
naar aanleiding van een door hem uitgegeven brochure (1869); Galerij van vorsten
uit het huis Oranje-Nassau (1869); Het openbaar onderwijs in Nederland is
godsdienstig en nationaal. Een woord naar aanleiding van het mandement der R.C.
bisschoppen (1869); De tienjarige volkstelling. Humoristische voordracht (1870);
Ons land en volk in hunne eigenaardigheden geschetst. Een leesboek voor de
volksschool (1872; 4de dr. 82); Algemeene geschiedenis voor de scholen (1872);
Beroepen, ambachten en bedrijven. Een leerboek voor de Ned. jeugd (1874);
Fabelboek voor de school (1879). Voorts vervaardigde hij met H.L. B o e r s m a een
Schoolkaart van Europa (1871) en schreef hij met J.H. v a n D a l e een Leesboek
voor de jeugd over verschillende onderwerpen (1858) en met J.C. S a n d e r een
Practisch rekenboek, naar een nieuw plan bewerkt (1863-66, 5 st.). Met P.J.
A n d r i e s s e n en J. S c h o o n d e r m a r k redigeerde hij de Courant voor de Nederl.
jeugd (1874 e.v.).
Zuidema

[Janszoon, Willem]
JANSZOON (Willem), geb. te Amersfoort, overl. te Alkmaar 1636 (begraven 22
April), diende de O.I. Compagnie sedert hare oprichting tot in 1634. In 1614-16 was
hij schipper op het jacht ‘Jacatra’, in 1617 opperstuurman en in 1620 schipper op
het naar het vaderland keerende schip ‘West-friesland’, van 1618 tot 1620 schipper
op het jacht ‘Haerlem’, in 1626, na van Sept. 1623 tehuis te zijn gebleven, schipper
op de ‘Hollandia’,1627-29 opzichter der Compagnieswerken te Batavia, van 1629
tot het begin van 1633 met allerbelangrijkste zendingen in Japan belast, tot herstel
der door P. Nuyts zeer vertroebelde zaken met dat rijk, inmiddels 1630
equipagemeester te Batavia geworden, aldaar in 1633 president-schepen, 1633/4
vice-commandeur der retourvloot onder Philips Lucasz., waarmede hij 27 Juni voor
goed hier te lande terugkwam. Tot zijne krijgsbedrijven behooren de vermeestering
van een portugeesche jonk omtrent het eiland Meaxima in Aug. 1615 en van een
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naar S. George del Mina bestemd portugeesch oorlogsschip 2 Juli 1618; een gevecht
van 3 hollandsche tegen 4 engelsche schepen in Straat Sunda 11 Maart 1619 en
van 6 hollandsche tegen 4 engelsche schepen onder Tikoe (Sumatra) 11 Oct. van
dat jaar. Voorts nam hij 23 en 30 Mei van hetzelfde jaar als bevelhebber in de vloot
van J. Pz. Coen
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deel aan de vermeestering van Japara en Jacatra, waardoor ons in het fort van
laatstgenoemde stad belegerd volk ontzet werd. Nog leverde hij 5 Juli 1626 met de
‘Hollandia’ als admiraalsschip, aan boord waarvan Wijbrant Schram bevel voerde,
onder de kust van Sierra Leone een zegevierend gevecht tegen 4 roofschepen van
den beruchten Claes Compaen. Coen stelde zijne diensten zeer hoog en deze
vonden erkenning in 1615 door de vereering van een sierlijk rapier, in 1617 van ƒ
300 en in 1633 van ƒ 2000. Hij is tweemaal gehuwd geweest, zijne tehuisreis in 1616
geschiedde ter wille zijner vrouw, en toen hem in 1626 de betrekking van
equipagemeester was toegezegd, trouwde hij ‘een jonge dochter’. Te Alkmaar schijnt
hij een huis met tuin buiten de Kennemerpoort bewoond te hebben.
Zie: P.A. L e u p e in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. Indië,
3e volgreeks VII ('s Grav. 1872), 336; Dagh- Register gehouden int Casteel Batavia
1624-1629 ('s Grav. 1896), 369, 373; idem 1631-1634 ('s Grav. 1898), 62, 64, 65,
148, 151, 323; H o f d i j k in de Gids Aug. 1888, 342.
Bruinvis

[Jarges, Evert]
JARGES (Evert), overl. 17 Juli 1535 te Groningen en begraven in de St.
Maartenskerk aldaar, bekend humanist. Hij studeerde te Bologna, waar hij in 1487
als E b e r h a r d u s J o r g e s , van Groningen, werd ingeschreven, in de rechten
en verwierf den titel van legum doctor. Lange jaren was hij pastoor der St.
Maartenskerk en als zoodanig geestverwant en medestander van den bekenden
persona van St. Maarten, Willem Frederiks. Met hem was hij in 1520 scheidsrechter
in een geschil over een in het klooster te Aduard gepleegden doodslag en was hij
in 1523 tegenwoordig bij het bekende twistgesprek te Groningen tusschen de
humanisten en den prior van het dominikanenklooster.
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.
1887) 234; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der kerkherv. in Ned. (Amst. 1873)
286 vlgg.; W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici (Gron. 1888) 122, 152 vlgg.; Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. XXIII (1902) 125 vlgg.; G. B r o m , Archivalia in Italië I no.
1937; F r e d e r i c q , Corpus Docum. Inquis. IV, 182; Archief Aartsb. Utrecht XXXII,
317; H. R e i m e r s , Friesische Papsturkunden (Leeuw. 1908) 109-111; F e i t h ,
e.a., Grafschriften in stad en lande (Gron. 1910) 114-5.
van Kuyk

[Jasperszoon, Claes]
JASPERSZOON (Claes), te Alkmaar begraven 2 Juli 1669. In 1657 en 58 schilderde
en leverde hij voor de stad glazen in de kerken te Ilpendam en Krommenie. Eerst
in 1665 werd hij lid van het schildersgild.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 10; Oud- Holland XXVII
(1909), 116.
Bruinvis

[Jeghers, Petrus]
JEGHERS (Petrus), minderbroeder, gest. 10 Oct. 1673. Na het sluiten van den
Munsterschen vrede kwam hij, in 1649, als zendeling te Breda en werd rector van
het Begijnhof, waar hij ook zijn intrek nam. In 1653 had hij de herderlijke zorg over
700 katholieken. Om herhaalde overtreding der plakkaten werd hij 14 Jan. 1653
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door de vroedschap ter verantwoording geroepen. Ten gevolge van eenige ons niet
nader aangeduide moeielijkheden, verliet hij het Begijnhof 26 Aug. 1659, huurde
een huisje ‘De graef’ geheeten en richtte dit in tot schuilkerk. De 10 Febr. 1666
uitgevaardigde ordonnantie, waarbij vanwege de stadsregeering aan alle
kloosterlingen gelast werd te vertrekken, werd in het begin des volgenden jaars
herroepen, maar bleef voor Jeghers aileen gehandhaafd. Hij ging naar Antwerpen
en overleed vrij plotseling
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te Borsbeeck, een naburig dorp, waar hij geestelijke hulp verleende.
Hij heeft geschreven: Schoofken der Gheestelyke vruchten, dienstich aen alle
Gheestelycke Persoonen (Antw. Bellerus, 1673).
Zie: De Godsdienstvriend LXXXIII (1859), 285-289; Origo Missionis Bredanae
Fratrum Minorum in Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie
Antwerpen VI (Antw. 1871), 246; De Dietsche Warande IX (1871), 291; K r ü g e r ,
Gesch. Bisd. Breda III, 209 en 264; S c h o u t e n s , Antiquitates franciscanae
Belgicae, III (Hoogstratae 1906), 70 en eenige missieverslagen in het provinciaal
archief der minderbroeders te Weert.
Hesse

[Johannis, Tidemannus of Tilemannus]
JOHANNIS (Tidemannus of Tilemannus), v a n A m s t e r d a m , komt voor als
student te Praag in 1389, werd doctor utriusque juris, kanunnik der metropolitaankerk
te Riga en hoogleeraar in de rechten aan de hoogeschool te Rostock. Daarvan was
hij in 1426 en 1432 rector, in 1433 vice-rector. Toen in 1436 wegens twisten tusschen
raad en burgerij de universiteit naar Greifswald werd verlegd, werden daar de lessen
eenige jaren voortgezet. In 1443 keerde wel het meerendeel der
universiteitsbevolking naar Rostock terug, maar enkele docenten bleven te Greifswald
en gaven daarmede het aanzijn aan een nieuwe academiestad. Daaronder behoorde
ook Tidemannus Johannis.
Zie: Monumenta hist. Univ. Pragensis II, 76; A. H o f m e i s t e r , Matrikel der Univ.
Rostock I (Rost. 1889) 26, 42, 44; O. K r a b b e , Die Univ. Rostock I (Rost. 1854)
68, 128; J.G.L. K o s e g a r t e n , Gesch. der Univ. Greifswald I (Greifsw. 1857) 29;
A. H u l s h o f , Verslag van een onderzoek te Rostock ('s Gravenh. 1909) 71.
van Kuyk

[Jonge, Mr. Antonie de]
JONGE (Mr. Antonie d e ), geb. te Zierikzee 1607, overl. te Middelburg in zijn huis
Leeuwensteyn, op de Vlasmarkt (L.8) 28 Mei 1669, heer van Bruinisse, een en
twintigste kind van Jan Jan Anthonisse en diens derde vrouw Elisabeth van
Hertsbeeke (kol. 651). Hij was zoowel knap rechtsgeleerde als staatsman, secretaris
der rekenkamer van Zeeland; pensionaris en van Middelburg 1664-1669. Onder de
handschriften van het Zeeuwsch Genootschap is er een van hem: Zeelands
regeeringsform beschouwd, dat ook onder den titel: Staatkundige aanmerkingen
over de provincie Zeeland, bestaat. Hij maakte een Register van de copulaten
o

berustende ter Rekenkamer van Zeeland. Hij huwde 1 . in 1631 C a t h a r i n a
o
H o f f e r , geb. 1607, overl. 1661; 2 . in 1662 A g a t h a d e W i t t e , dochter van
J a c o b J a c o b s z . d e W i t t e , heer van Haamstede. Zij was wed. van Mr.
C o r n e l i s T e e l i n c k en overl. in 1678. Hij werd begraven te Bruinisse, evenals
zijn zoon W i l l e m A n t z . d e J o n g e (1639-1705), rekenmeester van Zeeland
en opperdijkgraaf van Schouwen, die te Zierikzee ongehuwd overl. Aan hem werd
de laatste jaarwedde van zijn vader uitbetaald.
Bij zijn eerste vrouw had hij een zoon Johan, die 1666 omtrent 21 jaar oud is,
volgens stadsrekening. Deze Mr. J o h a n d e J o n g e , geb. te Middelburg Aug.
1645, advocaat en schepen te Zierikzee, overl. ald. ongehuwd 29 Nov. 1675, begr.
te Bruinisse in den ambachtsheerlijken grafkelder. Tot 1798 vond men in de kerk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

te Bruinisse eenige marmeren grafmonumenten in den muur gemetseld met
kwartierwapens ter gedachtenis van dit geslacht.
Zie: J.W. t e W a t e r , Reformatie van Zeeland; Zeeuwsche edelen door
geleerdheid lofwaardig in Archief Z.G. I; Stadsrek. Middelburg.
de Waal
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[Jonge, Mr. Bonifacius de (1)]
JONGE (Mr. Bonifacius d e ) (1), geb. te Zierikzee 1567, overl. te Middelburg 4 Juli
1625, zoon van Jan Jan Anthonisse de Jonge en diens eerste vrouw Neeltje Boense
(kol. 651). Hij was heer van Oosterland, Sir Jansland en Oosterstein, eerst
pensionaris van Zierikzee, werd 1599 secretaris der Staten en Gecommitteerde
Raden van Zeeland, van 1615 tot zijn overlijden raadpensionaris van Zeeland. Hij
o

o

huwde 1 te Zierikzee 1587 M a g d a l e n a S t a v e n i s s e ; 2 . ondertr. te Zierikzee
8 Jan. 1595 D a n a d e H u y b e r t , geb. te Zierikzee 1572, begr. te Middelburg 7
o

Nov. 1601, dochter van N i c o l a a s en v a n L e v i n a v a n d e r L i s s e ; 3 . te
Middelburg 24 Aug. 1603, (ondertr. te Vlissingen) C a t h a r i n a W i n c k e l m a n ,
geb. te Brugge, dochter van M e l c h i o r W i n c k e l m a n en van A n n a d e
C h a n t r a i n e d e B r o u c q s a u l t . In de stadsrekening van Middelburg 1611
worden de 2 zoons uit het laatste huwelijk genoemd B o n i f a c i u s oud 6 jaar en
M e l c h i o r oud 2 jaar. In de Zelandia Ill. is een portret van hem naar een schilderij
van M.J. van Miereveld gegraveerd door W.J. Delff.
In Oct. 1614 werd hem nog een zoon geboren, Mr. J o h a n d e J o n g e , heer
van Oosterland enz. die schepen was 1651, raad 1652, burgemeester van Middelburg
1650, 1653; was 1652, 1653 curator van de latijnsche school te Middelburg. Hij
werd 1646 gekozen als afgevaardigde naar de Staten-Generaal en had een
werkzaam aandeel in de onderhandelingen over den vrede te Munster. Lid van de
wekelijksche afwisseling en nu en dan voorzitter der Groote Vergadering 1651. Hij
huwde 25 Juni 1642 L e v i n a S t a v e n i s s e (1622-1656), die in de stadsrekening
van Middelburg 1654 als zijn weduwe voorkomt en Mevrouw wordt genoemd. Uit
dit huwelijk waren 3 kinderen.
In de Zelandia Ill. is van hem een portret op satijn gegraveerd door Th. Mattham.
Zijn devies was ‘Mens bona regnum possidet’. C a s p a r v a n K i n s c h o t heeft
in zijn Poemata een lofdicht op hem geschreven.
Zie: Zelandia Ill. II; Stadsrekeningen (Archief Middelburg); N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen I, 492.
de Waal

[Jonge, Jhr. Dr. Bonifacius de (2)]
JONGE (Jhr. Dr. Bonifacius d e ), (2), geb. te Zierikzee 17 Nov. 1787, overl. te
Middelburg 15 Jan. 1854, zoon van Jhr. Mr. Willem Adriaan en Cornelia Petronella
Mogge Pous (kol. 653), studeerde te Leiden, promoveerde ald. tot med. doctor op
twee diss.: 6 Juni 1810 De medico physico et physico medico; 28 Oct. 1811
Observationes aliquot medicas.
Hij was als geneesheer verplicht het fransche leger te volgen, vestigde zich na
1813 te Middelburg, waar hij professor aan de klinische school werd. Hij verleende
tijdens de belgische omwenteling onbezoldigde diensten in het hospitaal te Veere;
was van 1834-1854 voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
o

Hij huwde 1 . te Middelburg 4 Mei 1815 J a c o b a P e t r o n e l l a F r e d e r i k a
A l b e r t i n a v a n D o o r n , geb. te Vlissingen 5 Aug. 1795, overl. te Middelburg
31 Oct. 1817, dochter van Mr. A b r a h a m en P e t r o n e l l a W i l h e l m i n a v a n
o

D i s h o e c k ; 2 . te Middelburg 7 Oct. 1819 C o r n e l i a H e n r i e t t a L a n t s h e e r ,
geb. ald. 29 Aug. 1796, overl. ald. 23 Nov. 1854, dr. van J o h a n P i e t e r en
C e c i l i a M a r i a S t e e n g r a c h t . Uit beide huwelijken kinderen.
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Hij heeft uitgegeven: Handboek der practische geneeskunde (Middelburg 1840),
waarvan alleen het 1ste deel verscheen. Verder tijdschriftartikelen waarvan
overdrukken in de Bibl. van het Zeeuwsch Genootschap op de Provinciale Bibliotheek
te
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Middelburg bewaard worden. In de Zel. Ill. is een portret van hem. Zijn oudste zoon
uit het tweede huwelijk, Jhr. W i l l e m H e n d r i k d e J o n g e v a n
C a m p e n s n i e u w l a n d , geb. te Middelburg 30 Jan. 1821 overl. te Hamburg 4
Aug. 1874, was wethouder van Middelburg, ridder M.W.O., huwde te Middelburg 9
Oct. 1856 J o h a n n a C a t h a r i n a S c h o r e r , waarbij 4 kinderen.
Zie: N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I 499.
de Waal

[Jonge, Jhr. Carel Willem de]
JONGE (Jhr. Carel Willem d e ), geb. te Zierikzee 27 Dec. 1789 overl. ald. 4 Maart
1852, ontvanger registratie, wethouder ald., rentmeester van het kroondomein, lid
der prov. Staten van Zeeland, huwde te Leeuwarden 18 Sept. 1813 jkvr. H e n r i e t t e
v a n B r e u g e l , geb. te 's Hertogenbosch 9 Apr. 1790, overl. te Zierikzee 25 Oct.
1865, dochter van Mr. C a s p a r baron v a n B. en M a r y D o u g l a s ; hij liet 2
zoons en 3 dochters na. De oudste zoon Jhr. W i l l e m M a r i n u s H e n d r i k d e
J o n g e , geb. te Zierikzee 6 Aug. 1824, overl. ald. 29 Oct. 1898, rentmeester
kroondomein en lid Prov. Staten, huwde te Zierikzee 10 Juli 1850 A d r i a n a
C o r n e l i a K e l l e r , ged. ald. 1 Oct. 1823, overl. huize Mon Plaisir te Noordgouwe
27 Oct. 1894, dochter van F r a n s en H e l e n a V o o r e n d a g . Uit dit huwelijk
werd eene dochter geboren.
De jongste zoon, Jhr. Mr. C a s p a r d e J o n g e , geb. huize de Haan onder
Noordgouwe 16 Juni 1826 overl. te 's Gravenhage 3 Apr. 1888. Hij studeerde te
Utrecht en werd secretaris der gemeente Zierikzee, lid der arr. rechtsbank ald.,
raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zeeland en na opheffing daarvan
raadsheer in den Hoogen Raad te 's Gravenhage. Hij huwde te Wageningen 16
Juni 1854 J o h a n n a W i l h e l m i n a d e C r a n e , geb. te Alkmaar 5 Apr. 1833,
overl. te 's Gravenhage 15 Jan. 1913, dochter van M a r t i n u s en A n n a M a r i a
G e r a r d a W i l h e l m i n a barones d u T o u r , waaruit 6 kinderen.
Hij gaf uit: Beschouwingen over eenige punten van gemeenteregt (Zierikzee
1857).
Zie: Ned. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Mr. Cornelis de]
JONGE (Mr. Cornelis d e ), geb. te Brielle 6 Mei 1646, overl. op zijn buitenplaats
Duinrel 12 Mei 1721, zoon van Mr. J a c o b d e J o n g e v a n E l l e m e e t
(1610-1650) en M a r g a r e t h a B r i e l s . Hij was heer van Ellemeet, in Elkerzee,
van Poortvliet, Kloetinge, Schipluiden, Hodenpijl, St. Maartensrecht, Dalem, etc.,
werd pensionaris van den Briel, daarna ontvanger-generaal van de Unie van
1674-1707, een betrekking die zijn vermogen zeer deed toenemen. In 1707 legde
hij zijn betrekkingen neer en liet zich te Rotterdam op het Haringvliet een huis
bouwen. Hij was 1679 gehuwd met M a r i a O y e n s , uit welk huwelijk 5 zoons en
2 dochters. Zijn wapen is afgebeeld in Caartboeck van Voorne (1695.)
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 494.
de Waal

[Jonge, Cornelis François de]
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JONGE (Cornelis François d e ), zoon van Marinus en van Digna Cornelia Keetlaer
(kol. 652), geb. te Zzee. 9 April 1759, ongehuwd overl. aldaar 19 Sept. 1837, trad
28 Febr. 1774 als cornet in krijgsdienst, doorliep achtereenvolgens onderscheidene
militaire rangen en nam 10 April 1795 zijn ontslag, toen ritmeester; trad opnieuw
als majoor der infanterie in 1801 in dienst van den Prins van Oranje in Engeland,
werd 25 Nov. 1813 commissaris van oorlog, 5 Januari 1814 generaal-majoor en als
zoodanig later gepensionneerd. Zijn naam is verbonden aan de ongelukkige
gebeurtenissen te Woerden in 1813 (Zie K o o l e m a n s B e i j n e n , Gedenkboek
1813/1913, III, 387 en reg.
de Waal
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[Jonge, Mr. François Andries de]
JONGE (Mr. François Andries d e ), geb. te Zierikzee 27 Sept. 1765 overl. te Aken
8 Aug. 1833 zoon van M a r i n u s B o n i f a c i u s d e J o n g e , heer van Dreischor,
geb. Zierikzee 13 Sept. 1736, overl. ald. 5 Febr. 1773, raad, burgemeester en
thesaurier ald., en van H i l l e g o n d a C h r i s t i n a H e s h u y s e n , geb. Naarden
20 Sept. 1744, overl. Zierikzee 2 Apr. 1792.
Hij was pensionaris van Zierikzee, raadsheer in het Hof van Brabant, huwde te
's Hertogenbosch 27 Juni 1789 A n n a M a r i a E m i l i a M a r t i n i , geb. ald. 7
Aug. 1763, overl. Helvoirt 2 Juli 1848, wed. van Mr. J a c o b F r e d e r i k
R o s e n d a a l en dochter van A n t o n i en E v a M a r i a A d r i a n a B u y s . Uit
hun huwelijk werd geb. te 's Hertogenbosch 13 Aug. 1790 Jhr. M a r i n u s
B o n i f a c i u s W i l l e m d e J o n g e v a n Z w i j n s b e r g e n , overl. te 's
Hertogenbosch 22 Mei 1864, heer van Dreischor. Hij werd bij K.B.d.d. 1 Oct. 1825
o

No. 213 verheven in den Ned. Adel, huwde 1 . te Breukelen 3 Oct. 1816 S a r a
A d r i a n a O r t t v a n N y e n r o d e geb. Amsterdam 8 Maart 1798, overl. Tilburg
10 Dec. 1853, dochter van J o a n en M a r g a r e t h a F e i t e m a . Dit huwelijk werd
ontbonden door echtscheiding; hij hertrouwde te Cuyk 5 Sept. 1834 A d r i a n a
G e l i n c k , geb. te Zalt-Bommel 23 Mei 1799, overl. te 's Gravenhage 8 Apr.1878,
dochter van J a n W i l I e m en G o d f r i e d a M a r i a S n o e c k en wed. van
W i l l e m D a s s e v a e l . Uit deze beide huwelijken spruit de geheele tak de Jonge
van Zwijnsbergen.
Zie: Nederl. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Jhr. Mr. François Clement de]
JONGE (Jhr. Mr. François Clement d e ), geb. Zierikzee 1 Jan. 1766, overl.
Middelburg 31 Dec. 1834, zoon van Marinus Jan en Digna Cornelia Keetelaer (zie
kol. 652); hij studeerde in de rechten te Leiden en prom. er 19 Jan. 1788 op Theses;
secretaris te Zierikzee, lid Tweede en later Eerste kamer, werd bij K.B.d.d. 9 Jan
1821 No. 90 verheven in den Ned. Adel; president der ridderschap van Zeeland.
Hij werd in Dec. 1813 commissaris-generaal tot regeling der zaken op Schouwen
en Duiveland na den aftocht der Franschen. Hij huwde 3 Apr. 1791 D a n a
M a g d a l e n a v a n V i s v l i e t , geb. te Middelburg 5 Febr. 1768, overl. huize Roos
en Doorn ald. 18 Juli 1843, dochter van Mr. M a r i n u s , heer van Buttingen en
Zandvoort en S u s a n n a des H.R. Rijksgravin v a n H e e m s k e r c k . Uit hun
huwelijk werden 10 kinderen geboren, waaronder een zoon, Jhr. M e y n h a r d
P i e t e r d e J o n g e , geb. te Zierikzee 7 Sept. 1794 overl. Bergen op Zoom 31
Oct. 1865, kap. inf., huwde te Bouillon 7 Mei 1821 F l o r e E u g é n i e P a c i f i q u e
J u l i e C a s t i l h o n , geb. ald. 28 Oct. 1797 overl. Maastricht 3 Jan. 1860, dochter
van P i e r r e en M a r i e C a t h é r i n e F l o r e d e S t a s s a r t . Uit dit huwelijk
werden 3 kinderen geboren; de zoon Jhr. C l é m e n t D a n i e l G u s t a v e
A d o l p h e , geb. te Bouillon 17 Febr. 1822 overleed te Maastricht 13 Oct. 1835.
Zie: Nederl. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Jan Jan Anthonisse de]
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JONGE (Jan Jan Anthonisse d e ), geb. te Zierikzee Febr. 1546, overl. ald. 19 Dec.
1617. Hij was zoon van J a n A n t h o n i s P i e t e r s e , ook wel genoemd O u w e
J a n T h o n i s s e of O u w e J a n T h o n i s s e L a e c k e m a n , en van A g a t h a
d e V a g e r , en was de eerste uit dit aanzienlijk zeeuwsch (zierikzeesch)
regeeringsgeslacht, die zich d e J o n g e noemde, aanvankelijk, in tegenstelling
met ‘ouwe’, eerst J o n g e J a n T h o n i s s e . Zijn vader was te Zierikzee geb. 1520,
overl. ald. 13 Nov. 1588, lakenkooper en gasthuismeester ald. 1568-1581,
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in 1576 thesaurier en was zoon van A n t h o n i s P i e t e r J a n L i e v e n s z ,
ontvanger van de belastingen op de bieren en wijntapper te Zierikzee en van
J a n n e k e O c k e r s , en woonde te Zierikzee bij de Breede brug in het huis ‘de
Katte’.
Jan Jan Anthonisse de Jonge was een man van grooten rijkdom en aanzien, den
hervormden godsdienst toegedaan, heer van Oosterland, Sir Jansland, Ellemeet,
Elkerzee, Botland, Schepen van Zierikzee 1580-1609; burgem. 1587, 1604 en 1615,
o

thesaurier, kolonel der schutterij. Hij huwde 3 maal: 1 . in 1566 N e e l t j e B o e n s e
o

(B o n i f a c i u s d r .), 2 . ondertr. te Zierikzee 30 Aug. 1587, M a r i a wed. van M r .
L i e v e n v a n d e r L i s s e en dochter van C l a a s I m a n s z . en M a r t h a
o

V i e r l i n g , overl. te Zierikzee 13 Juni 1603; 3 . 31 Jan. 1606 E l i s a b e t h v a n
H e r t s b e e c k e dochter van P a u l u s v a n H e r t s b e e c k e , heer van Bruinisse
en E l i s a b e t h v a n Z u i d l a n d . Bij deze vrouwen had hij 24 kinderen; van 4
zijner zonen kwamen takken voort, t.w. van Mr. Bonifacius: van Oosterland, die in
1703 uitstierf; van Job: de Jonge, nog in wezen; van Mr. Anthony: de Jonge van
Bruinisse in 1705 uitgestorven; van Mr. Jacob: de Jonge van Ellemeet die in 1762
een einde nam.
Zie: Nederl. Adelsboek 1914; Heraldieke Bibliotheek.
de Waal

[Jonge, Job de]
JONGE (Job d e ), ged. te Zierikzee 14 Aug. 1595, overl. ald. 19 Sept. 1673,
thesaurier, raad en burgemeester ald., ontvanger der middelen, raad ter admiraliteit,
huwde ald. 20 Juni 1617 D a n a M o g g e , ged. te Zierikzee 30 Apr. 1595, overl.
ald. 29 Juli 1660, dochter van M a r i n u s en N e e l t j e H e r k e s t e i j n .
Uit dit huwelijk werd geb. M a r i n u s de J o n g e , heer van Campensnieuwland,
geb. te Zierikzee 18 Sept. 1622, overl. ald. 30 Apr. 1688, ald. thesaurier en
o

burgemeester, ontvanger der middelen, huwde 1 . ald. 10 Oct. 1645 C o r n e l i a
C o o p e r , ged. Zierikzee 17 Sept. 1623 overl. ald. 15 Sept. 1653, dochter van
C o r n e l i s en M a r i a G o m m e r s .
Zie: Nederl. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Marinus de]
JONGE (Marinus d e ), geb. te Zierikzee 26 Maart 1687, overl. ald. 15 Mei 1770,
zoon van M a r i n u s d e J o n g e (1651-1721) en M a r i a P o u s . Hij werd soldaat
en klom op tot kolonel. Hij diende eerst van 1704 tot 1706 op 's lands oorlogsschepen
in den Successieoorlog en deed verscheidene tochten mede naar de kusten van
Spanje en in de Middellandsche Zee. Hij was in 1706 bij den slag van Ramillies,
1708 bij Oudenaarde, 1709 bij Malplaquet in 1712 bij Denain; in 1708 bij de
belegering van Ryssel in 1709 bij Doornik en 1710 bij Douai en 1711 bij Bouchain.
In de veldslagen bij Ramellies en Malplaquet werd hij zwaar gewond.
In 1740 sloeg hij het aanbod af van de oostenrijksche en fransche vorsten om in
dienst dier landen te komen. Hij huwde Vossemeer Oct. 1720 T a n n a P l e v i e r ,
geb. te Renesse 18 Jan 1700, overl. Zierikzee 10 Mei 1750, dochter van W i l l e m
en A n n a T r o m p . Zij hadden 2 zoons; 1. M a r i n u s J a n d e J o n g e , geb.
Zierikzee 13 Febr. 1730, overl. 23 Juni 1783, kapitein der infanterie later schepen,
raad en burgemeester van Zierikzee, raad ter admiraliteit, gedeputeerde ter
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Staten-Generaal. Hij huwde te Goes 5 Mei 1756 D i g n a C o r n e l i a K e e t l a a r ,
geb. te 's Gravenhage 7 Febr. 1728, overl. te Zierikzee 31 Jan. 1796, dr. v.
C o r n e l i s en C a t h a r i n a M a r i a C l e m e n t .
De tweede zoon van Marinus was W i l l e m d e J o n g e , heer van Ellemeet en
in Elkerzee, geb. te Tholen 16 Sept. 1735, overl. te 's Gravenhage 8 Juni 1806,
drost en baljuw van Sint Maar-
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tensdijk, rentmeester der domeinen. Hij huwde te Middelburg 22 Juni 1772
C o r n e l i a S t a v e n i s s e P o u s , geb. ald. 22 Aug. 1752, overl. Amsterdam 4
Aug. 1777 dochter van M a r i n u s en S u s a n n a E l i s a b e t h d e K e y z e r .
Zie: Ned. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Mr. Marinus Jan de]
JONGE (Mr. Marinus Jan d e ), geb. te Zierikzee 10 Aug. 1757, overl. te Middelburg
op den Seissingel 6 Febr. 1837, zoon van Marinus Jan en Digna Cornelia Keetlaer
(zie kol. 652). Hij studeerde te Utrecht, prom. ald. 1778 op diss.: Diplomata quaedam
Zelandica hucusque inedita en werd 1777 pensionaris honorair van Zierikzee. Als
vurig oranjeman week hij in 1795 naar Duitschland en vestigde zich 1814 te
Middelburg, waar hij lid van Gedeputeerde Staten werd. Hij huwde 1785 te Bruinisse
A n n a M a r i a M o g g e P o u s , doch had geen kinderen. Hij gaf uit: Jezus
Messias, of de Evangelie- en Apostelgeschiedenis in gezangen van J.C. L a v e t e r
in het Nederl. gevolgd door M.J. d e J o n g e (Amsterdam 1807); Een eerste zang
en eenige kleine gedichten (Middelburg 1819); een herdruk daarvan onder den titel:
Mijne uitreis naar het land der verwachting en andere kleine gedichten (1835). Deze
werkjes zijn voor 't meerendeel door de familie opgekocht.
Zie: N a g t g l a s Levensberichten van Zeeuwen I, 497.
de Waal

[Jonge, Jhr. Mr. Marinus Willem de]
JONGE (Jhr. Mr. Marinus Willem d e ), heer van Campensnieuwland, geb. te
Zierikzee 29 Maart 1786, overl. huize ‘Rozenrust’ onder Veur 11 Sept. 1858, zoon
van den volg. en Cornelia Petronella Mogge Pous; stud. te Leiden, en prom. 26
Sept. 1807 op diss. Quaedam de testamento nullo et rupto et de huius doctrinae
usu in foro en vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage, waar hij zich vooral
naam maakte door zijn welsprekendheid, bekend is zijne pleitrede tegen Jonas
Daniel Meijer.
Hij werd 1829 lid Tweede kamer, 1833 raadsheer in het gerechtshof te 's
Gravenhage, 1838 vice-president van het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland,
van 1844-1848 minister van Justitie. Als zoodanig speelde hij een belangrijke rol in
de zaak der grondwetsherziening, waartoe hij, conservatief gezind, weinig neiging
betoonde, gelijk hij als kamerlid behoord had tot de 5 conservatieve leden, die door
koning Willem I, 30 Jan. 1831, met de toen voorgenomen formeele wijziging de
grondwet in verband met den belgischen opstand waren belast, maar hun ontwerp
reeds in Juni ter zijde gelegd zagen wegens de veranderde omstandigheden; ook
in 1840 was hij te dezen opzichte zeer conservatief opgetreden en in 1845 trad hij
als minister krachtig op tegen de liberale voorstellen van de Negenmannen onder
leiding van Thorbecke. Met de andere conservatieve ministers, die de 27 aanvankelijk
voorgestelde ontwerpen tot grondwetsherzienmg in Dec. 1847 eindelijk hadden
aangeboden, moest hij 24 Maart 1848 aftreden ten gevolge der plotselinge omkeering
van koning Willem II tot de liberale beginselen. Hij werd 1820 benoemd tot lid der
Maatschappij Nederl. Letterkunde. Hij huwde te 's Gravenhage 3 Juni 1812
M a g d a l e n a M a r i a E v e r t s e n , geb. Middelburg 24 Juli 1792, overl. te 's
Gravenhage 19 Febr. 1872, dochter van C o r n e l i s C r o m s t r i e n en C h r i s t i n a
P e t r o n e l l a A n g e l i c a V e g e l i n v a n C l a e r b e r g e n . Uit dit huwelijk werd
één zoon geboren Jhr. Mr. Willem Cornelis Carel Evertsen de Jonge (kol. 654).
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Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1807, 314; Ned. Adelsboek 1914; D e B o s c h
K e m p e r , Geschiedenis van Nederland na 1830 passem.
de Waal

[Jonge, Jhr. Mr. Willem Adriaan de]
JONGE (Jhr. Mr. Willem Adriaan d e ), heer van
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Campensnieuwland, geb. te Zierikzee 19 Jan. 1763, overl. ald. 28 Oct. 1835, zoon
van M a r i n u s J a n en D i g n a C o r n e l i a K e e t l a e r (zie kol. 652) schepen,
raad, burgemeester te Zierikzee, districtscommissaris, lid Prov. Staten van Zeeland
werd hij besl. d.d. 28 Aug. 1814, No. 14 benoemd in de ridderschap van Zeeland.
Hij huwde te Zierikzee 14 Dec. 1784 C o r n e l i a P e t r o n e l l a M o g g e P o u s ,
geb. ald. 12 Sept. 1765, overl. ald. 7 Jan. 1837 dochter van Mr. B o n i f a c i u s en
J o h a n n a V i n c e n t i a v a n S t a p e l e , waaruit 5 zoons voortkwamen. Hij vierde
14 Dec. 1834 te Zierikzee zijn gouden bruiloft voor welke gelegenheid gouden en
zilveren gedenkpenningen vervaardigd werden. In Dec. 1813 werd zijn wegvoering
naar Frankrijk door het saamgestroomde volk verhinderd. Eenige dagen, later 8
Dec. 1813, toen Zierikzee van de Franschen bevrijd was, werd hij voorloopig
burgemeester dier stad.
de Waal

[Jonge, Jhr. Willem Dignus de]
JONGE (Jhr. Willem Dignus d e ), geb. te Zierikzee, 3 Oct. 1795, overl. ald. 29 Febr.
1864, districtscommissaris, ontvanger van den polder Schouwen, lid der Prov.-Staten,
o

kerkvoogd te Zierikzee. Hij huwde 1 . te Steenbergen 29 Nov. 1816 S t e p h a n i a
d e W e e r t , geb. ald. 20 Oct. 1798, overl. Noordgouwe 17 Sept. 1842, dochter
o

van E m m e r i c u s en S t e p h a n i a W i j n m a l e n ; 2 . Arnhem 22 Aug. 1844
W i l l e m i n a B a d o n G h i j b e n , geb. ald. 22 Apr. 1808 overl. te Zierikzee 9 Mei
1894 dochter van J o a n n e s en E l i s a b e t h K n i p s c h e e r .
Hij gaf verschillende brochures uit o.m. een plan tot aflossing der Nederl.
staatsschuld (1850).
Uit zijn eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren, uit zijn 2de huwelijk 2 zoons.
Zijn oudste zoon, Jhr. Mr. W i l l e m C o r n e l i s d e J o n g e , geb. te Zierikzee 12
Maart 1821, overl. Middelburg 22 Maart 1865, griffier gerechtshof te Middelburg,
huwde ald. 23 Dec. 1857 J o h a n n a E l i s a b e t h B l o m , geb. ald. 4 Febr. 1827,
overl. te Ruurlo 15 Nov. 1904 dochter van A d r i a n u s J o h a n n e s en R o s e t t a
S u s a n n a M a r i a B o u l b o u l l e , waaruit 2 kinderen. De tweede zoon van Willem
Dignus, Jhr. M a r i n u s W i l l e m , geb. te Zierikzee 27 Dec. 1823, overl. ald. 12
Apr. 1852, was scheepsreeder ald. De 3de zoon, Jhr. J o h a n L o u i s , geb. te
Zierikzee 21 Jan. 1826, overl. te Friedrichroda 12 Juli 1887, was wethouder te
Zierikzee, president van het waterschap Schouwen, lid Tweede kamer voor
Middelburg (antirevolutionnair). Hij huwde te Middelburg 30 Apr. 1857 zijn nicht Jkvr.
C l a u d i n e C h a r l o t t e d e J o n g e , geb. Middelburg 19 Apr. 1830, overl.
Hilversum 30 Juni 1899, dochter van Jhr. Dr. B o n i f a c i u s en C o r n e l i a
H e n r i e t t a L a n t s h e e r . Uit dit huwelijk 6 kinderen.
De oudste zoon uit het tweede huwelijk van Willem Dignus was eveneens Jhr.
W i l l e m D i g n u s , geb. Zierikzee 31 Dec. 1845, overl. ald. 3 Jan. 1846; zijn broer
Jhr. Mr. W i l l e m A d r i a a n geb. te Zierikzee 31 Dec. 1847, overl. ald. 27 Sept.
1890, was subst.-griffier aan de arrondiss. rechtbank ald., huwde ald. 17 Apr. 1880
Jvr. W i l h e l m i n e N a l e t t e v a n R a p p a r d .
Zie: Ned. Adelsboek 1914.
de Waal

[Jonge, Jhr. Willem Cornelis Karel Evertsen de]
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JONGE (Jhr. Willem Cornelis Karel E v e r t s e n d e ), geb. te 's Gravenhage 7 Mrt.
1814 en overl. aldaar 19 Febr. 1863, zoon van Marinus Willem de Jonge van
Campensnieuwland en Maria Magdalena Evertsen (kol. 653). Zijn vader verzocht
en verkreeg de bevoegdheid voor zijn zoon om den naam zijner moeder, die de
laatste van het bekende zeeheldengeslacht was, te voeren. Na het haagsche
gymnasium te hebben afgeloopen werd hij 2 Apr.
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1832 als student in de rechten te Utrecht ingeschreven. Langdurige en ernstige
studie werd ten slotte bekroond met de verwerving van den doctorstitel op een
Disputatio iuridica inaug. de Delictis contra rempublicam admissis ac praccipue de
horum maleflciorum conatu (Traj. ad Rh. 1845) in Nov. 1845. In hetzelfde jaar gaf
hij van dit zeer uitvoerige en geleerde werk een tweede deel uit. Na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage.
Als wetenschappelijk man heeft hij zich doen kennen door de uitgave van een
reeks geschriften, meest alle op het gebied van het strafrecht. Te noemen zijn:
Bijdrage tot de leer der zoogenaamde délits de la presse (Utr. 1847), waaraan later
een Tweede bijdrage werd toegevoegd (Utr. 1855); Verhandcling over de regten
van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van
het internationale regt (Utr. 1853); Opmerkingen over de misdaad van valschheid,
voornamelijk in betrekking tot den misdadigen wil, welke tot de strafbaarheid aan
die misdaad gevorderd wordt (Utr. 1851) naar aanleiding van het toen ter tijde
geruchtmakende proces tegen den notaris van den Bergh. Over internationaal recht
handelt zijn werk: Over de grenzen van de regten van gezanten en van secretarissen
van legatie van vreemde mogendheden, uit het oogpunt van het verband tusschen
het privaatregt en tusschen het publieke regt (Utr. 1850) en zijn opstel: Bedenkingen
tegen het regt van exterritorialiteit in Nederland in Themis X (1849) 304 vlg. In
Themis III: 1 (1854) 497 vlg. schreef hij: Over de vervolging en de strafbaarheid van
beleediging, begaan door leden der volksvertegenwoordiging. Verder verschenen
van zijn hand kortere opstellen in tijdschriften.
Zie: Levensber. Lett. 1865, 57-62.
van Kuyk

[Jonghe, Theodorus de]
JONGHE (Theodorus d e ), geb. te Enkhuizen 1601, Jezuïet 1622, gest. 19 Mei
1636 te Nijmegen. Hij is de aanleiding geweest van heftigen strijd tusschen den
apost. vic. Mgr. Rovenius en de Jezuïeten, tot een beslissing van Rome den strijd
beëindigde. Het geval kwam hierop neer. Wegens familiezaken had zich de J. naar
Enkhuizen begeven en maakte van die aanwezigheid gebruik om tot de katholieken
der plaats een prediking te houden. De inwoners verzochten nu, dat hij zou blijven
en een Jezuïetenstatie zou oprichten. De J. bleef derhalve, maar mgr. Rovenius
weigerde hiertoe zijn toestemming te verleenen, omdat, naar zijn meening, de
zielzorg reeds voldoende door de saeculiere geestelijkheid werd waargenomen. Nu
ontstond er verdeeldheid onder de katholieken, de magistraat bemoeide zich er
mee en verbande den pastoor, Aug. Wolf, die reeds lang te Enkhuizen werkzaam
was. Velen wenschten nu, dat de J. gehandhaafd zou blijven, maar de nuntius te
Brussel besliste, zwichtend voor de redenen door Marius en Bannius bijgebracht,
dat de J. te Enkhuizen niet meer de pastoralia mocht uitoefenen, maar enkel de Mis
mocht lezen (3 Sept. 1633). Een jaar later echter, 18 Nov. 1634, besliste de nieuwe
pronuntius, Stravius, dat de J., met vernietiging van het vorig besluit, te Enkhuizen
wèl de pastoralia mocht uitoefenen, maar Rovenius verbood dit. Nu richtte zich
Stravius, 3 Maart 1635, naar Rome om rekenschap van zijn beslissing te geven,
maar hij werd, 19 Maart 1635, in het ongelijk gesteld; men moest zich houden aan
de concordaten van 1626 en de J. moest vertrekken. Hiermee was de
onverkwikkelijke twist voorloopig van de baan. De J. vertoefde eenigen tijd te
Leeuwarden en 's Hertogenbosch. Daarna te Nijmegen, waar hij, toen hij de
pestlijders in hun laatste oogenblikken bijstond, zelf door die ziekte werd
weggesleurd.
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Zie: Archief Bisd. Utrecht XVIII, 9; XXXI, 245; XXXII, 420, 437; Bijdr. Bisd. Haarlem
IV, 450; V, 152; Bijdragen voor de geschiedenis van de R.K. kerk in Nederland
(Rotterdam 1888) 150; C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flandro-Belgicae (Bruxellis
1867), 88.
Derks

[Joukes, Marten]
JOUKES (Marten), 18de eeuwsch almanakschrijver, geb. omstreeks 1764 te
Wouterswoude in Dantumadeel, gest. in Aug. 1800 in de gevangenis te Leeuwarden.
Hij was een eenvoudige boerenzoon, die door eigen onderzoek en ten koste vaak
van zijn nachtrust tot meer dan gewone kennis kwam. Naar gissing trouwde hij op
23-jarigen leeftijd en werd 12 Oct. 1787 schoolmeester te Burum in Kollumerland.
Nadat hij daar bijna twee jaar werkzaam was geweest, ging hij in gelijke betrekking
naar Driesum. Reeds in 1784 noemde hij zich mathematicus in den door hem
bewerkten Wouterswoudster Almanak naar den nieuwen verbeterden stijl. Op 't
schrikkeljaar onzes Heeren Jezus Christus 1784, (te Leeuwarden ter drukkerye van
Johannes Seydel). Dit boekje bevat behalve den gewonen kalender met aanwijzing
van merkwaardige feiten bijna bij elken datum, meestal uit de geschiedenis van
Friesland, weervoorspellingen, recepten voor veeziekten, een handwijzer voor
tuinbouw, een kroniek van het jaar 1 tot 1783, een oprechten onvervalschten
italiaanschen waarzegger, een soort schatkamer voor alle standen en ook een
friesch stuk Ien saemenspraek tusschen ien Friesche boer en ien Grenser studint.
Der mey de boer kaam ta ryden fin de Ryp ney Frentjer; Korts op ien Tongersdey
te moon, oer verschillende onnerwurpen. (Ta Frentjer by D. fen der Sluus). Of dit
laatste stuk van Marten Joukes is, kan niet met zekerheid worden bepaald. Dat de
kalender van zijn hand is, staat wel vast, althans in school gebruikte hij de globe,
verklaarde voor de kinderen zon- en maaneclipsen en wist die tevoren te berekenen.
Het eenige, dat nog van hem te vermelden valt, is zijn aandeel aan het z.g.n.
Kollumer oproer van Juli 1791 naar aanleiding van de voorgestelde grondwet, dat
Dr. E.H. H a l b e r t s m a met zijn Minne Jorrits reis in zijn Rimen en Teltsjes heeft
vereeuwigd en te midden van den verwarden politieken toestand in Friesland van
eenige beteekenis is geweest. Hij was een der hoofdpersonen in deze orangistische
beweging en ook hij deelde in de gevolgen van den onberaden stap der
Prinsgezinden. Hij werd gearresteerd, naar Leeuwarden overgebracht, in het Blokhuis
aldaar opgesloten en, nadat hij op enkele dagen na zijn 3 jaar straf had ondergaan,
kwam hij als lijk in zijn dorp terug.
Zie: Iduna, 1869, 83-91; A.J. A n d r e a e , Kollumerland en Nieuw Kruisland
geschiedkundig beschreven (Kollum, 1883), 122-126.
Wumkes

[Jutfaas, Mechtildis van]
JUTFAAS (Mechtildis v a n ), abdis der utrechtsche cistercienserabdij Sint Servaas
1451 tot aan haar dood 23 Jan. 1482, was de dochter van J a c o b u s v a n
J u t f a a s . overl. 1419 en van M a r g r e t a , overl. 21 Nov. 1449. Hare zuster
S o p h i a , overl. 1470, was suppriorin in het Wittevrouwenklooster. De lijst der
abdissen van Sint Servaas (Fund. et fata 267) stelt den dood van hare voorgangster
Hildegundis Witten in het jaar 1458. Mechtildis v. Jutfaas komt reeds als abdis van
Sint Servaas voor in een oorkonde van 24 Aug. (Sinte Bertelemeus dach) 1451,
uitgegeven bij D o d t , Archief II, 284. Dat de datum van het overlijden van de abdis
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H. Witten 1458 foutief is, blijkt uit de memorietafel van Sint Servaas (Fund. et fata
272) en uit het necroloog van Sint Servaas (Archief aartsb. Utr. XXVII, 174), waar
men het jaar 1450 Dec. 18 vindt. Onjuist is ook nog, dat het necro-
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loog van Sint Servaas Mechtildis van J. de 17e abdis noemt. Reeds het eerste jaar
van haar bestuur werd zij in groote moeilijkheden gewikkeld. De kardinaal-legaat,
Nic. van Cusa, de hervormer der kerkelijke tucht, vaardigde 3 Sept. 1451 te Utrecht
een besluit uit, dat op straffe van ban en interdict voortaan op geenerlei wijze de
clausuur van nonnenkloosters in het bisdom Utrecht zou verbroken worden. Of
Nicolaas van Cusa persoonlijk Sint Servaas bezocht wordt niet vermeld. Zeker is,
dat de nonnen steun vonden, niet alleen bij de verschillende kloosterlingen van het
bisdom en hunne invloedrijke familieleden, maar vooral bij de heeren van de kapittels
te Utrecht, die weigerden omtrent de clausuur te gehoorzamen en daartegen appèl
hadden aangeteekend. Voornamelijk door tusschenkomst van den hertog Philips
van Bourgondië gaf paus Nicolaas V, 28 Juni 1453, bevel de bepalingen door den
legaat voor de abdijen S. Servaas, Wittevrouwen, Oudwijk, Mariendal, Loosduinen,
Leeuwenhorst, Rijnsburg te schorsen. De abdijen zouden gevisiteerd en tot orde
gebracht worden, niet door vreemden, maar door geestelijken van het land. Het
verzet der cistercienser-nonnetjes in de Nederlanden tegen de clausuur duurde als
bij overlevering tot de 18e eeuw, toen de geestelijke overheid toegaf.
16 Maart 1482 getuigde Henricus de Kalkar, 1483-99 abt van Oudekamp O. Cist.
bij Rhijnberk, nadat hij den staat des kloosters had opgenomen, dat de abdis M.
van Jutfaas zeer loffelijk hare abdij had bestuurd. Hij bevond de gebouwen in goeden
toestand, door haar verbeterd. Zij had geene schulden nagelaten, hoewel er een
talrijk konvent was, 32 nonnen en een novice. Door de oversten der orde was het
getal in 1280 overeenkomstig de inkomsten op 30 bepaald. Opmerkenswaardig is,
dat St. Servaas eene groote boerderij hield in de stad, zooals blijkt uit de
verschillende inventarissen, telkens opgemaakt bij de installatie eener nieuwe abdis,
waar een hoog getal paarden, een groote veestapel, zelfs schapen opgesomd
worden.
Zie: Archief aartsb. Utrecht XXVII 110, 114, 129, 130, 145, 156, 163, 170, 174;
XXXII 241 en vv. 256; A. M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. (Lug. Bat. 1704) 268-269.
Fruytier

[Juynbol, Claes (1)]
JUYNBOL (Claes), (1), geb. waarschijnlijk te Delft omstreeks 1566, overl. te
Rotterdam in Aug. 1629, zoon van M a r i n u s J., werd in 1604 aangesteld tot kapitein
op 's lands vloot. Gedurende het Bestand diende hij de admiraliteit van Zeeland of
van de Maas als convooier der koopvaardijschepen of om de wacht te houden op
de zeeuwsche stroomen en op de vlaamsche kust. In 1619 ontmoeten wij hem op
het schip ‘De Tijger’ uit Marokko komende. Later had hij het bevel over het schip
‘Neptunus’ en toonde hij zich vooral in dien tijd een bekwaam en dapper zeeoverste.
Toen in 1626 verschillende turksche schepen hollandsche havens hadden aangedaan
om zich te proviandeeren, werd aan kapitein Juynbol opgedragen de onwelkome
gasten tot voorbij Landsend te begeleiden. Voorzichtigheidshalve bleven zoolang
eenige officieren dezer beruchte zeeroovers tegen wil en dank gasten aan boord
van hun hollandschen gids. Aan de Duinkerkers hielp hij meer dan één schip
ontnemen en in 1628 behoorde de Neptunus tot de vloot van Piet Heyn, toen deze
de spaansche zilvervloot bemachtigde. Volgens overlevering zou aan hem toen
door den spaanschen vlootvoogd een zilveren beker vereerd zijn. Hij was gehuwd
met M a e r t g e A r i e n s , die hem zeven kinderen schonk, van welke drie zoons
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hierna volgen. Misschien is ook zekere A n t h o n i C l a e s s e n J u y n b o l , die 6
April 1632 te Rotterdam in ondertrouw werd opgenomen, een zoon van den hiervoor
genoemden doch verder is van dezen persoon niets bekend.
Zie: D e J o n g e , Ned. Zeew. I, 347/8 (waar de vader en zijn gelijknamige zoon
hierna volgende, tot één persoon gemaakt zijn); L.v.d. B o s , Leeven en daaden der
doorl. zeehelden 509; Bronnen tot de gesch. van den Levant-handel (R.G.P.) X 980.
Moquette

[Juynbol, Claes (2)]
JUYNBOL (Claes), (2), geb. waarschijnlijk te Delft, doch onbekend wanneer, overl.
te Rotterdam 5 Jan. 1647, tweede zoon van den vorige. Sinds 1630 treffen wij hem
aan onder de kapiteins van de admiraliteit op de Maas. In Febr. 1634 behoorde hij
tot het eskader van den vice-admiraal Liefhebber, dat het duinkerker oorlogsschip
S. Alfonso veroverde. In Sept. en Oct. 1639 nam hij onder Tromp deel aan de
zeeslagen bij Bevesier en Duins, in 1644 veroverde hij met kapitein van den Brouck
een schip met graan geladen en, toen hij in Febr. 1646, belast met het convooi van
16 schepen, die uit Frankrijk kwamen, door zeven wel bemande Duinkerkers werd
aangevallen, verdedigde hij zich zoo kloekmoedig, dat na een verwoed gevecht van
tweemaal 24 uur de vijanden eindelijk moesten afdeinzen, hoewel zijn schip tot
zinkens toe gehavend en hijzelf gewond was. Voor de betoonde dapperheid vereerde
de admiraliteit op de Maas hem 26 April 1646 een gouden ketting met medaillon en
23 Mei d.a.v. met een gratificatie. Blijkens zijn testament van 19 Dec. 1646, lag hij
toen ziek te bed, maar naar het heet zou hij geen natuurlijken dood gestorven, doch
verraderlijk doodgeschoten zijn. Hij was gehuwd met N e e l t g e S t e v e n s . Een
afbeelding bestaat van hem, omhangen met den gouden ketting met medaille en
daaronder het gevecht tegen de Duinkerkers.
Zie: D e J o n g e , Ned. Zeew. I, 347/8 (waar vader en zoon tot één persoon
gemaakt zijn); Bronnen voor de gesch. v. Rott. II 378; C o m m e l y n , Frederik
Hendrikvan Nassauw II, 59; Kron. Hist. Gen. 1849, V. 255, XXVIII 1872 140; Arch.
voor Ned. Kunstgesch. II, 16.
Moquette

[Juynbol, Dirck]
JUYNBOL (Dirck), geb. waarschijnlijk te Delft, doch onbekend wanneer, derde zoon
van Claes J. (1). Na zijn broeder Marinus lang als luitenant gediend te hebben, werd
hem 20 Febr. 1652 door de admiraliteit op de Maas het bevel opgedragen over het
oorlogsschip ‘Schiedam’, tot dusverre door zijn oudsten broer gecommandeerd.
Krijgsbedrijven zijn van hem niet bekend. Reeds 11 Dec. 1652 na den zeeslag bij
Dover geraakte zijn schip in brand en verdronk hij met een groot deel der bemanning.
Zie: D e J o n g e , Ned. Zeew. I, 347/8 (waar hij ten onrechte Dirck Janssen J.
wordt genoemd); B r a n d t , Leven van de Ruyter 36; Rott. Historibl. II, 1ste ged.
593.
Moquette

[Juynbol, Marinus]
JUYNBOL (Marinus), geb. waarschijnlijk te Delft, doch onbekend wanneer, overl.
te Rotterdam 21 Dec. 1659, was de oudste zoon van Claes J. (1). Sinds 1630 komt
hij voor als kapitein bij de admiraliteit op de Maas op het schip Neptunus, waarop
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hij waarschijnlijk de opvolger van zijn vader geweest is. In de eerste jaren schijnt
hij tot de kapiteins behoord te hebben, die de wacht hielden op de kust van
Vlaanderen. In het voorjaar van 1632 viel een schip met hout geladen in zijn handen.
In Sept. en Oct. van het jaar 1639 nam hij evenals zijn broer Claes onder Tromp
deel aan de zeeslagen bij Bevesier en Duins tegen de spaansche vloot. Na dien
tijd ver-
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nemen wij niets meer van hem, dan dat hij als convooier dienst deed. Dat zijn
diensten gewaardeerd geweest zijn, mag wel afgeleid worden uit de aanwezigheid
in zijn nalatenschap van een gouden ketting met medaille door hem gelegateerd
aan den zoon van zijn broeder Claes, den eenig overgebleven mannelijken telg der
familie. In Febr. 1652 verliet hij den dienst.
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Blijkens zijn testament van 19 Dec. 1659, lag hij toen ziek te bed met een
schrootwond in den arm. Op welke wijze hij gekwetst geworden is, of dat dit een
oude wonde was, blijkt niet. Mogelijk is het, dat niet zijn broer Claes, doch hij door
een verraderlijk schot om het leven gekomen is.
Zie: D e J o n g e , Ned. Zeew. I 347/8; Kron. Hist. Gen. (1853) IX, 344.
Moquette
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K.
[Kalden, Petrus]
KALDEN (Petrus), geboortig uit Wesel, zoon van L o d e w i j k K., gewezen schepen
te Wesel, broeder van L o d e w i j k K., ontvanger van de Staten van Utrecht, later
burgemeester aan de Vaart, werd predikant en kwam in 1695 als zoodanig per
Nigtevegt op ƒ 90.- per maand voor kamer Amsterdam naar de Kaap. Hij predikte
aldaar en vier maal per jaar bediende hij te Stellenbosch de Sacramenten; een
ziekentrooster nam er den gewonen dienst waar door het voorlezen van een preek.
Hij gevoelde er veel voor om aan de Hottentotten het Evangelie in hun eigen taal
te brengen; hij maakte zich daarom het Hottentotsch eigen en verzocht een of
anderhalf jaar verlof zich te mogen ‘afsonderen’ om het vlot te leeren spreken.
Behalve goed theoloog was hij een niet onverdienstelijk classicus. Hij maakte
latijnsche gedichten, die bij de kerkdeuren van de in 1704 te Kaapstad gebouwde
kerk waren aangebracht, vermeld en vertaald door François Valentijn. Hij bezat een
uitgestrekte plaats, ‘Zandvliet’ in het Stellenbosch-district, die jaarlijks aan koren en
schapen veel geld opbracht; bij zijn vertrek uit Zuid-Afrika verkocht hij het landgoed
voor 20500 kaapsche guldens. Het graf van den mohammedaanschen heilige ‘Sjeik
Jozef’, Kramat geheeten, was op Zandvliet. Kalden werd betrokken in de kaapsche
geschillen en door Heeren Bewindhebbers, die rust in Zuid-Afrika wenschten,
opontboden naar het vaderland, met behoud van rang en gage, bij missive van 28
October 1706. Twee testimonia van den kaapschen kerkeraad (21 Maart 1706 en
19 April 1707) zijn zeer eervol voor Kalden. Als privaat persoon had hij gaarne in
Zuid-Afrika blijven wonen, maar dit werd hem niet toegestaan. 23 April 1708 vertrok
hij van de Kaap en volgens verklaring van de Classis Amsterdam zuiverde hij zich
geheel van blaam. Te Vianen liet hij 6 October 1709 den Hottentot doopen, die met
hem meegekomen was en die Ds. Valentijn verbaasde door zijn grondige kennis
van de Schrift. Ds. Kalden was predikant te Thamen aan den Amstel van 27 April
1710-Mei 1720. 24 Febr. 1717 requestreerde hij om weer als predikant naar Indië
te mogen gaan, 2 Maart 1721 werd hij als zoodanig bevestigd. Te Batavia was hij
eerst buiten vaste bediening, werd in 1722 naar Ceylon gezonden en werd in 1723
predikant te Point-de-Galle. Als predikant te Colombo beroepen kreeg hij het ambt
van rector van het Seminarie aldaar, kreeg op verzoek in 1737 ontslag en keerde
in 1738 naar Nederland terug. Een nederlandsch grafschrift maakte hij voor den 11.
Juni 1723 overleden gouverneur van Ceylon J.A. Rumpf.
Hij schreef: Afgeperste Verweering en nodige Verantwoording Tegens twee nu
onlangs uytgekomene Laster-Schriften Tot zijne billijke Verdeding (sic) opgestelt
door P e t r u s K a l d e n ,
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Eertijts Predikant aan de Caap de Goede Hoop en nu tot Thammen (Utrecht, gedrukt
voor den Autheur, en zijn te bekomen bij W. Broedelet, 1713, in 4o.) (Pamflet Knuttel
no. 16198).
Zie: G. P o t k e n , Rouw en Weeklage (1723), 38; Het ontroerd Holland (Harderwijk
1748) I, 192-217; v a n A b c o u d e , Naamreg. van Nederl. boeken, I, 184 (foutief
Amsterdam als plaats van uitgifte vermeldend); M u n n i c h , Dit deden onze
vaderen... I, 38, 39, 83; C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. wdb.
van O.I. Pred. in voce; V a l e n t i j n , O. en N.O. Indië V, (2), 15, 31, 47, 49, 136,
140, 158-159; C. S p o e l s t r a , Bouwstoffen II, 711; G. M c . C a l l T h e a l , Hist.
of S.A.
Godée Molsbergen

[Kampen, Nicolaas Godfried van]
KAMPEN (Nicolaas Godfried v a n ), zoon van W i l l e m v a n K a m p e n en M a r i a
S t e t i u s , geb. buiten Haarlem 15 Mei 1776, gest. te Amsterdam 15 Maart 1839.
Hij verloor zijn ouders reeds vroeg en werd, na voorbereidend onderwijs te Haarlem
te hebben genoten, door zijn voogden in 1785 naar het gymnasium te Crefeld
gezonden, waar hij drie jaren bleef. Daarna was hij nog vier jaren te Mühlheim om
zich voor den handel te bekwamen. In 1792 keerde hij naar Haarlem terug en kwam
hij in de zaak, een bloemisterij, der familie. In 1794 werd de zaak echter tegen zijn
zin door zijn voogden opgegeven; na de liquidatie verhuisde van Kampen in 1795
naar Leiden, waar hij in den boekhandel der gebr. Murray een plaats vond; daarin
bleef hij tot 1799 als leerling. In 1801 kwam hij in de redactie der Leidsche Courant;
in 1802 werd hij in de zaak der Murray's opgenomen. Maar in 1805 trad hij uit den
boekhandel, die den druk der tijden ondervond, en wijdde zich aan de studie, terwijl
hij in zijn onderhoud voorzag door privaatlessen in de moderne talen en door zeer
veel vertaalwerk. In 1810 kreeg hij een aanbod om te Alphen een staatkundig
nieuwsblad te redigeeren; de zaak bleek evenwel bedrog te zijn en na vijf maanden
keerde van Kampen in April 1811 naar Leiden terug. Hij kwam toen nogmaals aan
de Leidsche Courant en gaf opnieuw privaatlessen en vertaalde veel; nog werd hij
bibliothecaris der Thysiana, waardoor hij althans vrije woning verkreeg. Hij kreeg
het leven eerst materieel wat ruimer, toen hij in 1815 werd benoemd tot lector in de
duitsche taal aan de leidsche academie; tegelijk was hij sedert 1823 leeraar in
geschiedenis en letterkunde aan het instituut Noorthey. In 1829 werd hij in plaats
van den overleden van Capelle benoemd tot hoogleeraar in de nederlandsche
letterkunde en de vaderlandsche geschiedenis aan het athenaeum te Amsterdam;
hij aanvaardde dat ambt 30 Nov. van dat jaar met een Redevoering over den geest
der Nederlandsche letterkunde vergeleken met die van andere volken (Haarlem
1830). Hij was met goed gevolg te Amsterdam werkzaam
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en werd algemeen betreurd, toen hij 15 Maart 1839 stierf. Hij was in 1805 te Leiden
gehuwd met J a c o b a v a n D u u r e n .
Van Kampen heeft overeenkomstig zijn grooten aanleg en breede studiën en ook
ter wille van zijn materieele behoeften zeer veel geschreven en ook veel vertaald.
Zijn geest was veelzijdig en receptief en zoo kon hij veel en over velerlei
onderwerpen, voornamelijk aardrijkskunde, geschiedenis, taal en letterkunde van
Nederland en van andere landen, schrijven. Veel van zijn werk is echter weinig
oorspronkelijk; vele zijner geschriften ook zijn niet veel meer dan goede handboeken,
die evenwel destijds hun nut hebben gedaan. Van zijn geographische geschriften
zijn te noemen Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der
Nederlanden benevens het groothertogdom Luxemburg (Haarl. 1816; 2e dr. 1827);
De aarde beschouwd in haren natuurlijken toestand (Haarl. 1823, 2 dln.; 2e dr. 1824;
3e dr. 1841; daarnaast uitgaven ‘naar de vatbaarheid der jeugd ingerigt’, Haarl.
1825; 2e dr. 1841); Afrika en deszelfs bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen
(Haarl. 1829, 3 dln.); De Levant of Mohammedaansch Azië volgens de nieuwste
ontdekkingen (Haarl. 1836, 3 dln.); Zwitserland en de Alpen van Savoye (Amst.
1836-1838, 28 afl.); Gezigten in Holland en België (Amst. 1838); Griekenland en
Europisch Turkije volgens de nieuwste ontdekkingen (Haarl. 1838); Europisch
Rusland en deszelfs bewoners (Haarl. 1838); De valleien der Waldenzen (Amst.
1838-1841, 18 afl. 4o.). Van zijn werken over de algemeene geschiedenis zijn te
noemen Proeve eener geschiedenis der kruistogten naar het Oosten (Haarl. 1826,
4 dln.); Geschiedenis van Griekenland uit oude en latere schrijvers zamengesteld
(Delft 1827-1835, 7 dln.); Geschiedenis der Christelijke kerk in de vroegste eeuwen
tot den tijd der kruistogten (Haarl. 1839). De gelijktijdige geschiedenis beschreef hij
in Beknopt geschiedkundig overzigt der groote gebeurtenissen in Europa van den
vrede van Amiens tot op de verovering van Parijs (Leiden, 1814, 2 st.), uitgebreider
in Geschiedenis der Fransche heerschappij in Europa (Delft, 1815-1823, 8 dln.),
vervolgd in Geschiedenis van den vijftienjarigen vrede in Europa, 1815-1830 (Haarl.
1832). Ook aan de vaderlandsche geschiedenis heeft hij zeer veel gedaan. Een
volledige nederlandsche geschiedenis gaf hij in zijn Verkorte geschiedenis der
Nederlanden of der XVII Nederlandsche gewesten (Haarl. 1819, 1820, 2 dln.; 2e
dr. 1827; 3e dr. 1838, 1839), later in zijn voor de serie Heeren-Ukert bewerkte
Geschichte der Niederlande (Hamburg, 1831-1833, 2 dln.). Tot deze algemeene
werken behooren ook zijn Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van
tijdperken en personen uit de Nederlandsche geschiedenis (Haarl. 1826-1828, 2
dln. 3 st.) en zijn nog steeds gewaardeerde Geschiedenis der Nederlanders buiten
Europa (Haarl. 1831-1833, 3 dln. 4 st.), zijn De invloed der Nederlanders op het
overige Europa (Haarl. 1833) en zijn Levens van beroemde Nederlanders sedert
het midden der zestiende eeuw (Haarl. 1838-1840, 2 dln.). Van belang als
tijdsgeschrift is nog zijn Gedenkboek van Neerlands moed en trouw gedurende den
Belgischen opstand (Haarl. 1834).
Tot het gebied van taal en letteren behooren vooreerst zijn Zedekundige
schoonheden der ouden of keur van spreuken, gezegden en verhalen getrokken
uit Latijnsche schrijvers (Leiden, 1807-1810, 4 dln.), dan zijn Handboek van de
geschiedenis der letterkunde bij de voornaamste Europische volken in nieuwe tijden
(Haarl. 1835-1837, 4 dln.).
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De moderne talen, waarin hij zeer veel lessen gaf, betreffen zijn Dictionnaire de
poche françois et hollandois principalement à l'usage des employés civils et militaires
(Dordr. 1813); Bloemlezing uit de fransche letterkunde (Zutph. 1831-1836, 2 dln.);
Handboek der Hoogduitsche Letterkunde (Haarl. 1825-1829, 4 st.); Handboek der
Hoogduitsche prozaschrijvers (Haarl. 1830, 2 st.), eindelijk zijn Verhandeling over
den invloed der Engelsche letterkunde op de Nederlandsche (Amst. 1836). Een
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde gaf hij in zijn Beknopte geschiedenis
der letteren en wetenschap in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot het begin
der negentiende eeuw ('s Gravenhage, 1821-1826, 3 dln.). Veel gebruikt is zijn
Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers van de zestiende tot de negentiende
eeuw (Amst. 1835, 3 st.), waarop hij nog deed volgen Lessen van levenswijsheid
of bloemlezing uit Van Effens Hollandschen Spectator (Haarl. 1838). Bekend is
gebleven zijn Verdediging van het goede der negentiende eeuw tegen de bezwaren
van Mr. I. da Costa (Haarl. 1823), die dezen laatste natuurlijk niet overtuigde.
Achtereenvolgens redigeerde van Kampen bovendien de Mnemosyne. Mengelingen
voor wetenschappen en fraaye letteren (Dordr. 1815-1821, 10 dln.; met H.W.
Tydeman), het Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren (Amst. 1821-1831,
10 dln.) en het Hollandsch magazijn voor letteren, wetenschappen en kunsten (Amst.
1832, 3 st.; met J. de Vries). Herhaaldelijk is hij ook voor verhandelingen bekroond
door Teylers Godgeleerd en Tweede Genootschap, de Hollandsche Maatschappij,
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen. Ook heeft hij zeer veel geschreven in de Vaderlandsche Letteroefeningen,
de Boekzaal enz.; voor een deel zijn deze stukken verzameld in zijn Uitgelezen
verhandelingen en redevoeringen (Leiden, 1841).
Van Kampen heeft zeer veel, stellig te veel geschreven. Hij bezat zeker een scherp
verstand, wetenschappelijken aanleg, een vluggen geest en vooral onvermoeiden
ijver en onbegrensde toewijding. Maar hij miste het stalen geduld, de bezonkenheid
van oordeel en de bezadigdheid van geest, die noodig zijn voor het tot stand brengen
van wetenschappelijk werk van blijvende waarde; ook miste hij menschen- en
wereldkennis en vooral fijnen smaak. Veel van zijn werkzaamheid en van zijn
eigenaardigheden wordt verklaard door zijn gebrekkige opleiding en onrustig leven.
‘Hij bezat den aanleg om als geleerde eenen blijvenden naam te verwerven, maar
de geschiedenis van zijn leven verklaart, waarom hij dit niet gedaan heeft. De
autodidact wint door eigene vrije werkzaamheid doorgaans aan grondigheid en
zelfstandigheid van kennis, wat hij aan eenzijdigheid van beschouwing en
ingenomenheid met begrippen gevaar loopt te verliezen. De eigenaardige gesteldheid
van Van Kampen vergunde hem niet het vol genot van dat voordeel, zoodat dan
ook zijne wetenschap minder grondig dan algemeen en veelsoortig was’ (S. Muller).
Zie: Hand. Maatsch. der Ned. Lett., 1839, 33 vlg.; S. M u l l e r , Levens- en
karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen (Haarlem, Leiden 1840); D.W.
v a n d e n B r i n k , N.G. van Kampen (Leiden, 1840).
Brugmans

[Kampen, Pieter Nicolaas van]
KAMPEN (Pieter Nicolaas v a n ), zoon van den voorg., geb. 26 Jan. 1818 te Leiden
en overl. 19 Mei 1888 te Amsterdam. Na een uitstekende opvoeding in huis en
school ontvangen te hebben, bezocht hij het stedelijk gymnasium te Amster-
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dam en bekwaamde zich daarna gedurende zes jaren voor den boekhandel in de
zaak van G.J.A. Beijerinck aldaar. 1 Jan. 1841 vestigde hij een eigen debiet- en
uitgeverszaak te Amsterdam. De uitgaaf van het maandschrift De Gids, nog in
datzelfde jaar van zijn leermeester Beijerinck overgenomen ('t bestond toen 4 jaar),
bracht hem in aanraking met tal van mannen van wetenschap en kunst. Vooral op
bellettristisch gebied deed van Kampen jaarlijks keur van werken het licht zien: van
Christine Muller, Francisca Gallé, Brunings, Chappuis,
C o n s t a n t i j n (oorspr. uitg. door Beyerinck), M a c l a i n e P o n t , C a t h . v a n
R e e s , M. v a n W a l c h e r e n e.a. Eveneens op ander gebied: we herinneren aan
de namen van v a n d e n B e r g , d e V a y n e s v a n B r a k e l l , d e G e l d e r ,
M e e s , P i e r s o n , Q u a c k , S t a a t s E v e r s en V i s s e r i n g voor rechts- en
staatswetenschappen; aan die van K i s t , M o l l , S c h e l t e m a en S i l l e m voor
geschiedenis; aan die van v a n G i l s e , H o e k s t r a , P i e r s o n , T i d e m a n en
T i e l e op 't gebied van theologie en stichtelijke lectuur; aan t e n B r i n k , B u r g e r ,
L e e n d e r t z , J o n c k b l o e t , wat nederlandsche letteren betreft. Bovendien zagen
een groot aantal vertalingen van gevierde schrijvers uit het buitenland bij hem het
licht. Belangrijk is ook zijn uitgave Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin.
Voor de ned. koloniale literatuur leverde v.K. kostbare werken van V e t h , v a n
H ö e v e l l , P i j n a p p e l , J u n g h u h n , W a l l a c e , zoomede het groote Aardr. en
Statistisch Woordenboek van Ned. Indië. Zijn uitgaven voor gymnasiaal-, middelbaaren lager onderwijs behoorden tot het beste wat op dit gebied geleverd werd. ‘In den
vaderlandschen boekhandel heeft van Kampen zich een naam verworven zoo eervol
als slechts aan weinigen te beurt mocht vallen’, getuigt A.C. Kruseman in zijn
onderstaande Bouwstoffen.
1 Jan. 1873 werd de zoon van den oprichter, N.G. v a n K a m p e n , deelgenoot
in 's vaders zaak en werd de firma veranderd in P.N. v a n K a m p e n & Z o o n .
Deze bleef dezelfde, nadat P.N. van Kampen in 1888 overleden was en ook toen
1 Jan. 1907 de beide zoons van N.G. van Kampen: H.C.A.v. K a m p e n en J.W.v.
K a m p e n er in werden opgenomen.
Zijn portret werd door W. Steelink gelithographeerd.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 613 en Tentoonstelling van het Boek, 1910,
29.
Zuidema

[Kan, David Mozes]
KAN (David Mozes), praeceptor aan het gymnasium te Groningen, geb. 4 Mei 1800
te Leeuwarden en overl. 20 Febr. 1892 te Ede (Gelderl.). Hij studeerde aan de
hoogeschool van eerstgenoemde stad in de letteren en promoveerde er in 1825 op
een diss.: de Sophoclis Oedipode Coloneo. Omstreeks dien tijd valt ook zijn overgang
van den israëlietischen godsdienst tot het christendom. Na eerst een aantal jaren
te Groningen als privaat-docent werkzaam geweest te zijn, werd hij in 1852 tot
praeceptor aan het gymnasium aldaar benoemd. Kan stond bekend als een bekwaam
en practisch docent. Vooral voor de opleiding voor de toenmalige staats-examens
en voor die der voortgezette propaedeutische studiën in theologie en rechten waren
zijne lessen zeer gezocht. In 1864 gepensionneerd, bracht hij zijn jaren van rust
eerst te Gendringen, later te Ede door. Tot op zeer hoogen leeftijd bleef hij zich ook
hier in de studie der classieken vermeien,
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zooals blijkt uit een verzameling van merkwaardige gedachten en uitspraken uit die
schrijvers, verschenen onder den titel: Bezigheid in dagen van rust (niet in den
handel). Vroeger had hij geschreven: Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden,
naar het Duitsch van A.F. G o t t s c h i c k (1862).
Zuidema

[Kan, Johannes Benedictus]
KAN (Johannes Benedictus), geb. te Groningen 31 Aug. 1831, overl. te Apeldoorn
28 Juni 1902, was een zoon van den voorg. Hij ontving zijn eerste onderwijs van
zijn vader en slaagde, nog geen zestien jaar oud, voor het staatsexamen te Zwolle.
Toen werd hij te Groningen student in de rechten en in de letteren, promoveerde in
de eerste faculteit 18 Jan. 1854 op stellingen en 28 Juni 1855 in de letteren op een
proefschrift: Disputatio antiquaria de ephoris Spartanis. Na zijn promotie bleef hij te
Groningen, privaatlessen gevende in de oude talen. 7 Sept. 1859 werd hij benoemd
tot rector te Doesburg en 22 Jan. 1864 in dezelfde betrekking te Nijmegen. 6 Aug.
1873 benoemde de gemeenteraad te Rotterdam hem tot rector van het Erasmiaansch
gymnasium aldaar en deze betrekking heeft hij met groote toewijding vervuld tot
Juli 1896, toen hij aftrad om zijn laatste levensjaren ambteloos in den Haag te slijten.
Als rector was Kan te Rotterdam zeer gezien en voor den bloei van het gynmasium
heeft hij al zijne krachten ingespannen. Het was voor een groot gedeelte aan zijn
bemoeiïngen, krachtig gesteund door burgemeester Vening Meinesz, te danken,
dat eindelijk, in 1884, het nieuwe schoolgebouw aan de Coolvest tot stand kwam.
Doch ook voor het onderwijs in het algemeen heeft Kan veel gedaan. Reeds te
Nijmegen had hij als bestuurslid van het Departement Nijmegen tot Nut van 't
Algemeen in 1867 een meisjesschool, waaraan groote behoefte bestond, helpen
oprichten.
Veel moeite heeft Kan zich gegeven om het gymnasiaal onderwijs ook voor meisjes
toegankelijk te maken en hierin is hij volkomen geslaagd. Bij zijn afscheid kon hij
zich beroemen, dat op zijne school dc coëducatie stevig wortel geschoten en de
beste resultaten opgeleverd had.
Voor de scholen, waaraan Kan verbonden was, gevoelde hij zeer veel en in hare
geschiedenis stelde hij groot belang. Te Nijmegen beschreef hij de eerste eeuw van
het bestaan der Apostolische school aldaar en nauwelijks twee jaar te Rotterdam
zijnde, deed hij in 1875 zijn Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium
verschijnen in het eerste deel der Rotterdamsche Historiebladen, uitgegeven door
S c h e f f e r e n O b r e e n , waarop reeds in 1877 in de Nieuwe Rott. Cour. een
beschrijving volgde van Een Rotterdamsch Athenaeum, welke studie omgewerkt
en aangevuld onder den titel: De Illustre school te Rotterdam in het Rott. Jaarboekje
van 1888 werd opgenomen. Ook moeten hier genoemd worden de Toespraken, die
Kan van 1888 af jaarlijks bij den uitslag der overgangsexamens tot de leerlingen
hield. Ze werden geregeld in de Nieuwe Rotterdamsche Courant opgenomen en
zijn herdrukt achter zijn afscheidsrede: Tot afscheid (Rotterdam, W.J. van Hengel,
1896).
Vele studiën heeft Kan ook gewijd aan Erasmus en tal van nasporingen omtrent
den grooten Rotterdammer ingesteld. Zijn geboortejaar 1466, zijn eigenlijke naam,
zijn zoogenaamde autobiographie, zijn testament waren alle punten van onderzoek,
die door Kan behandeld zijn en deze opstellen zijn voor het meerendeel als herdruk
in het Rotterdamsch Jaarboekje opgenomen. Ook heeft hij in 1898 nog een nieuwe
uitgave van de Stultitiae
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Laus in het licht gegeven. Zijn vertaling van dit werk verscheen 1912 door de zorgen
van zijn zoon Dr. A.H. K a n in de Wereldbibliotheek.
Van 1858 af verschenen bovendien van hem vele werken op het gebied van
onderwijs o.a. een Bloemlezing uit Latijnsche dichters, oorspronkelijk bewerkt met
Dr. H.P. S c h r ö d e r , een latijnsche grammatica, een woordenboek en een
historische atlas, die voor het meerendeel herdrukken hebben beleefd.
Aan maatschappelijken arbeid nam Kan vooral in zijn jongere jaren een werkzaam
aandeel. Van verschillende vereenigingen: voor lijkverbranding, tot bestrijding der
prostitutie, tot verbetering van armenzorg e.a. was hij bestuurslid en eenige jaren
lang bekleedde hij het voorzitterschap van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen.
5 April 1860 was hij te Groningen gehuwd met A n n a C a t h a r i n a
S c h i l t h u i s , die 24 Aug. 1871 overleed, waarna hij zich 10 Juli 1872 in den echt
begaf met M a d e l a i n e A n n e M a s m a n .
Een jaar na zijn overlijden, 29 Juni 1903; werd ter herinnering aan wat Kan voor
het Erasmiaansch gymnasium heeft gedaan, door een commissie van oud-leerlingen
in de school een gedenksteen aangebracht.
Bij zijn zilveren jubileum als rector, dat te Rotterdam feestelijk gevierd werd,
verscheen in Het Leeskabinet October 1884 zijn welgelijkend portret, geteekend
door R.R. met een waardeerend artikel, geschreven door een bevriende hand. Bij
zijn aftreden in 1896 schilderde J. Veth zijn portret. Dit hangt thans in de
curatoren-kamer van het gymnasium.
Zie: Levensberichten van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden 1903, 262,
waarin T h . N o l e n Kan's levensbericht geeft met de lijst zijner geschriften.
Wiersum

[Kanter, Bartholomeus Philippus de]
KANTER (Bartholomeus Philippus d e ), geb. te Aardenburg, 10 Febr. 1805, overl.
te 's Cravenhage 4 Apr. 1865, zoon van E l i s a en M a r i a l e G r a n d , kwam eerst
op het kantoor van J. Blindenbach die later burgemeester van Aardenburg was. Hij
kwam 1822 op het registratiekantoor te Oostburg en werd 1829 geplaatst bij het
Min. van Financiën te 's Gravenhage, op gunstig rapport van den Inspecteur-Generaal
der registratie, die op zijn inspectiereis hem leerde kennen en zeer met hem
ingenomen was. Zijn nederigheid en eenvoud benevens aangeboren schuwheid
maakten dat hij jaren lang klerk bleef. In 1858 werd hij tot commies bevorderd. Hij
was zoowel dichter als goed prozaschrijver. Zijn werk komt voor in: Nederlandsche
Volks- Almanak voor 1852, Bij het beschouwen van het spiegelwapen des
oorlogsschips ‘The Royal Charles’; Cats op Zorgvliet in Almanak voor het Schoone
en goede onder redactie van Mevrouw B o s b o o m -T o u s s a i n t 1856; De vijfde
Juny 1848 in Vergeet-mij-niet, Muzen Almanak voor 1849; Aurora voor 1863;
Gedichten ('s Gravenhage 1838); Herinneringen aan een reisje naar en verblijf te
Heeze in 1842 in Tijdschrift ‘Europa’ 1848; H.W. L o n g f e l l o w , Evangeline,
vertaalde hij (Haarlem 1856),
Van zijne gedichten zijn verscheidene in vreemde talen overgebracht. H e c k e r
vertaalde in het Latijn Aan den slaap; F.L.A. d e J a g h e r in het Fransch De Dom
van Keulen; S. d e V i s s e r in het Duitsch Zeebad. Hij werd in 1854 tot lid der
Nederl. Maatschappij van Letterkunde benoemd. Hij overleed ongehuwd.
Zie: Levensb. Letterk. 1866, 115.
de Waal
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[Kanter, Cornelis de]
KANTER (Cornelis d e ), ged. te Zierikzee 27 Aug. 1713, overl. ald. en begr. 28 Dec.
1781, zoon van P i e t e r d e K a n t e r , vleeschhouwer en landmeester van
Schouwen (1688-1742), en van C l a r a H o l l a e r . Hij was evenals zijn vader
landmeester van Schouwen, kaartenmaker, ouderling der Herv. Gem. te Zierikzee.
Hij gaf 1748 een kaart uit van Schouwen en Duiveland, versierd met de wapens der
dorpen en heerlijkheden, waaruit zijn talent als kaartenmaker blijkt. In 1745 had hij
een kaart gemaakt van de stad Zierikzee en het eiland en ontving daarvoor van de
Thesaurieren van Zierikzee £ 25. Hij bewees de stad vrijwillig dienst bij de werken
aan het Sas en kreeg daarvoor 1752 een zilveren tabaksdoos versierd met het
stadswapen. Zeer waarschijnlijk was deze tabaksdoos gevuld met zilveren munten
zooals vroeger de gewoonte was.
Hij schreef een verhandeling over de vallen in de zeedijken en werd daardoor in
1773 door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bekroond. Hij huwde
te Zierikzee, (ondertr. ald. 28 Sept. 1736) A n t o i n e t t a B o o m , ged. te Zierikzee
25 Aug. 1712, begr. ald. 1 Febr. 1779, (dochter van G i l l i s B a r e n d s e B o o m
en S a r a L a m b r e c h t s e n ) waaruit 9 kinderen geboren werden, doch waarvan
slechts opgroeiden: G i l l i s d e K a n t e r ongehuwd overl., 23 Maart 1772 te
o

Zierikzee begraven en S a r a d e K a n t e r , die tweemaal huwde: 1 . M r . J a n
o

J a c o b B o g a a r d , burgemeester van Zierikzee, 2 . A n t o n i e J a c o b B l i e k ,
schepen en raad ald.
Zie: Navorscher 1898, 412 vv.
de Waal

[Kanter, Hubert Philippus de]
KANTER (Hubert Philippus d e ), geb. te St. Anna ter Muiden 20 Sept. 1800, overl.
te den Briel 5 Juni 1868, zoon van D s . J a c o b u s en A n t o i n e t t a J a c o b a
v a n d e n B r o e c k e . Evenals zijn vader had hij een voorliefde voor het predikambt,
ofschoon hij eerst opgevoed werd voor bureauwerk. Te Rotterdam ontving hij zijn
voorstudie, kwam aan de Acad. te Leiden (15 Sept. 1818) en werd door grooten
aanleg en ijver spoedig bekend. In 1822 werd eene latijnsche prijsverhandeling van
hem met goud bekroond. Hij was achtereenvolgens predikant te Zoelen 1823, den
Briel 1825, kreeg 1827 beroep naar Arnhem, waarvoor hij bedankte, en legde zijn
ambt neder 31 Maart 1862. De Kanter was als scriba een ijverig lid der classis en
maakte vooral verbeteringen in 't beheer der kerkelijke goederen. Hierdoor en door
zijn eigen toenemende geldzorgen in zijn gezin met 10 kinderen, besloot hij een
administratiekantoor te stichten; zijn aanvankelijke opvoeding voor het kantoorleven
en zijn ingeboren wensch om de menschheid wel te doen konden alzoo verbonden
worden. Zooals te verwachten was van iemand van zijn gaven, ging het hem ook
hierin zeer naar wensch. Hij huwde 1829 J o h a n n a A l i d a v a n A n d e l . In De
Vriend des Vaderlands 1831, werd van hem gedrukt een verhandeling over
christelijke vaderlandsliefde.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen 1.
de Waal

[Kanter, Jacob de]
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KANTER (Jacob d e ), zoon van den consistoriedienaar P i e t e r , en diens eerste
echtg. N e e l t j e B o r r e n d a m m e , ged. te Zierikzee 24 Juni 1657, overl. ald. 14
Aug. 1719, begr. 18 Aug. in de St. Lievens Monster, in een tombe in de
scheepstimmerliedenkapel, met wapen en vier kwartieren n.l. 2 van hem en 2 van
zijn vrouw. Van hem zelf, de Kanter: in blauw zilveren keper, vergezeld van zilveren
kruis, zilveren was-
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senaar en in schildvoet gouden St. Jacobsschelp; en Borrendamme.
Hij was te Zierikzee commies, thesaurier en raad, burgemeester 1695, 1703, 9,
13 en 17, rentmeester der geestelijke domeinen, overdeken van het bakkersgilde,
buitenregent van het gasthuis rentmeester der Vierbannen van Duiveland. Sedert
5 Juli 1685 diaken en 18 Mei 1696 ouderling der Herv. Gemeente ald. Hij huwde te
Schiedam 31 Maart 1683 J o h a n n a K i n n e m o n d , geb. te Schiedam, begr. te
Zierikzee met wapen, 6 Juli 1726 in het graf van haar man, dochter van Kinnemond
× van der Haer.
Zie: Navorscher 1898, 412 vv.; R i e t s t a p Arm. Gén.; d e K a n t e r Suppl.; d e
C a n t e r e (Andalusie).
de Waal

[Kanter, Jacobus Johannes de]
KANTER (Jacobus Johannes d e ), geb. te Westkapelle 8 Juli 1802, overl. te
Middelburg, jongste zoon van J a c o b u s en A n t o i n e t t a J a c o b a v a n d e n
B r o e c k e . Hij kwam in den handel en werd van 1835 tot zijn overlijden makelaar
te Middelburg Hij huwde J o h a n n a M a r i a T a k , doch had geene kinderen. Na
zijn dood werd zijn kantoor voortgezet door zijn neef J a c o b u s d e K a n t e r , die
17 Jan. 1887 overl. Hij was president van de afd. der Mij. Tot nut van 't algemeen.
Zie: J.J. de Kanter geschetst (Uitgeg. door afd. Middelburg der Maatschappij Tot
nut van 't algemeen 1870).
de Waal

[Kanter, Philips de (1)]
KANTER (Philips d e ) (1), geb. te Brugge, overl. te Zierikzee 1634, kwam na de
verovering van Brugge (1584), naar de noordelijke Nederlanden en vestigde zich
met zijne zuster E l i s a b e t h , zijn vrouw en kind te Zierikzee. Hij was kleermaker
van beroep en werd poorter van Zierikzee. 3 Febr. 1588 ‘Filips de Cantere,
cleermaeker, geboeren tot Brugge met Jacob en Jan zijne soenkens es tot poerte
ontfangen op de oude conditiën’. 25 Dec. 1592 kwam hij voor 't eerste aan 't
Avondmaal en woonde toen in de Potstraat, later aan de Oostzijde van den Dam.
Hij was te Brugge gehuwd met C a t h a r i n a S t r i j m e s , geb. omstreeks 1562,
overl. te Zierikzee, 26 Aug. 1642. Zij hadden 7 kinderen waarvan A d r i a n a
‘innocent’ was, zooals blijkt uit hun testament van 1612. Catharina Strijmes testeert
als weduwe Philips de Kanter 12 Aug. 1639.
Hij was de stamvader van den nederlandschen tak de Kanter. Uit den inventaris
van hun nagelaten goederen blijkt dat zij bemiddeld waren.
Van hunne kinderen was de oudste zoon J a c o b d e K a n t e r eveneens
kleermaker. Hij was geb. te Brugge 1585, overl. te Zierikzee omstr. 1638, woonde
1619 ald. in de Potstraat. Hij huwde ald. 5 Apr. 1614 A b i g a ë l P i e t e r s d r . ged.
aldaar 6 Oct. 1591, (in 1642 nog in leven), dochter van P i e t e r D i r k s z . en
N e e l t j e B a g h e n s . Uit dit huwelijk werd o.a. geb. Pieter, die volgt. De tweede
zoon van Philips was J o h a n d e K a n t e r , gedoopt te Zierikzee, 13 Dec. 1587,
woonde evenals zijn broer 1619 in de Potstraat en was ook kleermaker. Hij huwde
te Zierikzee, 6 Oct. 1613, J a c o m i n a V e r h e l l e , ged. te Zierikzee 13 Nov. 1594,
overl. ald. na 1642, dochter van A n t h o n i e V e r h e l l e en N e e l t j e N.N. Van
hunne kinderen was P i e t e r d e K a n t e r , geb. 1616, overl. te Zierikzee 1665,
chirurgijn. Hij huwde te Zierikzee 6 Juli 1638 met S u s a n n a d e L a t e r , j.d. van
Middelburg. De derde zoon van Philips de Kanter, eveneens P h i l i p s genaamd,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

was goudsmid, gedoopt te Zierikzee 29 Oct. 1592, overl. ald. 16 Juni 1675; huwde
o

1 . te Zierikzee 24 Febr. 1626 S u s a n n a B a r t e l m e u s d r ., ged. ald.
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29 Aug. 1599, overl. ald. 26 Juni 1628, dochter van B a r t e l m e u s L o u w e r s e
o

en van E l i s a b e t h J a n s d r . Hij huwde 2 . te Zierikzee 16 Dec. 1631 met
H e l e n a J a n s d r ., j.d. van Zierikzee, die hem overleefde. Hij had 4 kinderen,
waarvan de oudste zoon J o h a n n e s , uit het eerste huwelijk, ged. te Zierikzee 25
Juni 1628, overl. ald. Maart 1669 huwt te Middelburg 13 Maart 1652, als J o h a n
d e C a n t e r met attestatie van Zierikzee 25 Febr. 1652, M a r g a r e t h a d e
B o d t j.d. van Middelburg. Johannes de Kanter was zilversmid.
Zie: Navorscher 1898, 412 vv.
de Waal

[Kanter, Philippus de (2)]
KANTER (Philippus d e ) (2), ged. te Zierikzee 23 Nov. 1732, overl. te Wissekerke
op Noord-Beveland 13 Aug. 1772, zoon van J o h a n n e s d e K a n t e r ,
glazenmaker te Zierikzee, en diens 2de vrouw E l i s a b e t h D e l i n c o u r t . Hij
promoveerde 14 Juni 1751 van de latijnsche school te Zierikzee naar de academie
en werd 25 Oct. 1757 proponent bij de classis van Utrecht. Hij was eerst predikant
te Giessen-Oudkerk, van 1758 tot 6 Sept. 1761, daarna te Wissekerke op
Noord-Beveland 26 Juni 1761, bevestigd ald. 27 Sept. van dat jaar en bleef daar
tot zijn overlijden.
Te Giessen Oudkerk huwde hij 12 Maart 1761 A n n a M a r i a O u d k e r k , geb.
te Haamstede 14 Juni 1738, begr. te Wissekerke op Noord-Beveland 22 Maart 1773,
dochter van S c i p i o O u d k e r k , predikant te Haamstede en van R i j k j e
B u b b e s o n , die eene begaafde vrouw en volgens d e l a R u e dichteres was.
Uit hun huwelijk werden geboren te Wissekerke 1. J o h a n d e K a n t e r (21 Juli
1762 - 23 April 1841); 2. S c i p i o d e K a n t e r , ged. 22 Mei 1764 overl. te
Harderwijk 16 Juni 1808. Hij studeerde te Harderwijk, prom. ald. 1788 op dissertatie,
vestigde zich eerst te Bommel, daarna te Harderwijk geneesheer en curator der
geldersche hoogeschool, gehuwd met E l i s a b e t h d e L a a t , liet 8 kinderen na;
3. E l i s a d e K a n t e r , geb. 15 Juli 1765, was tot 1795 zeeofficier in staatsdienst
vestigde zich na zijn ontslag in Aardenburg, ald. gehuwd met M a r i a l e G r a n d ,
waaruit Bartholomeus Philippus (kol. 665); 4. R i j k j e d e K a n t e r , st. jong.; 5.
J a c o b u s d e K a n t e r , geb. 5 Juli 1769, overl. te Gocs 21 Jan. 1826, werd
opgevoed bij familiebetrekkingen en studeerde te Leiden, predikant achtereenvolgens
op den Hoek onder Terneuzen 1790, St. Anna ter Muiden (1792), Westkapelle
(1802) Tholen (1803) en Gocs (1806), geh. met A n t o i n e t t e J a c o b a v a n
d e n B r o e c k e . Hij was niet alleen een braaf man, maar eveneens zeer kundig
en de fransche taal volkomen machtig. Toen in 1811 den predikanten geen
traktement werd betaald, besloot hij zijn ambt neer te leggen en Jacobus Hennequin
commissaris van het district Sluis, die hem van St. Anna ter Muiden kende, bezorgde
hem de betrekking van beëedigd vertaler en griffier aan het Vredegerecht te Goes.
In 1817 werd hij ald. griffier bij de arrondissementsrechtbank en in hetzelfde jaar
schoolopziener. Hij liet 2 zoons na, Hubert Philippus (kol. 666) en Jacobus Johannes
(kol. 667); 6. H e n r i c u s d e K a n t e r , st. j.; 7. P h i l i p p a M a t t h e a d e
K a n t e r , geb. Postuum 16 Jan. 1773, overl. te Goes 2 Sept. 1846, ambachtsvrouwe
van Kloetinge, huwde te Goes 10 Oct. 1798 H u b e r t M a r i n u s v a n d e r B i l t ,
geb. aldaar 13 Juli 1779, overleden te Goes 26 Maart 1842.
Zie: Navorscher 1898, 412 vv.; N a g t g l a s : Levensberichten van Zeeuwen I,
511.
de Waal
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[Kanter, Pieter de]
KANTER (Pieter d e ), ged. te Zierikzee 9 Nov. 1756, overl. te Dordrecht 5 Dec.
1820, zoon van N i c o l a a s d e K a n t e r (ged. te Zierikzee 16 April 1722, uit
P i e t e r en C l a r a H o l l a e r , begr. ald. 4 Apr. 1763) en M a r i a v a n G o t e n -Hij
werd 31 Maart 1774 aan de latijnsche school te Zierikzee naar de academie
gepromoveerd, was pensionaris-honorair, president van den Raad te Zierikzee,
schepen en raad ald., lid der Nationale Vergadering van de Bat. Republiek. In 1787
werd zijn huis geplunderd en week hij met zijn gezin naar Antwerpen. Na een paar
jaren keerde hij eerst terug naar Zierikzee, maar vestigde zich daarna te Dordrecht.
Te Zierikzee huwde hij 5 Nov. 1778 J o h a n n a H o f f e r , laatste afstammelinge
van dit regeeringsgeslacht; zij was geb. te Zierikzee 20 Maart 1759, dochter van
D a v i d en C o r n e l i a O o s t d i j k . Uit dit echtpaar kwam voort de familie H o f f e r
de Kanter.
Zie: Nav. 1898, 412 v.; 1899, 508 v.
de Waal

[Kappeyne, David Fiers]
KAPPEYNE (David F i e r s ), geb. te Middelburg 20 Apr. 1719, overl. ald. 1773. Hij
was de zoon van P i e t e r K a p p e y n e , muntmeester van Zeeland van 1721-1752,
en van M a r i a F i e r s . De stad Middelburg kocht in 1735 van Pieter Kappeyne
zijn huisje en hof, genaamd ‘Belvédère’ op het Molenwater. De afbraak van dit huis
bracht bij verkoop £ 63 op. Voor aanleg van den Zuidsingel moest dit genaast
worden. Pieter Kappeyne had op last van thesauriers en bewindhebbers der Oost-Ind.
Comp. een bestek gemaakt, 13 Mei 1717, van ‘de treckdijk, streckende van den
Capitalen dijck tot aan het Lootsmanshooft voor het kasteel van Rammekens.’
In 1731 kwam David op de latijnsche school te Middelburg en promoveerde van
daar 1735, naar de leidsche hoogeschool waar hij in de rechten studeerde. In 1741
verdedigde hij twee dissertatiën: An et quatenus jus gentium a jure naturae differt
en De solvendo Matrimonio. Hij vestigde zich als advocaat in 's Gravenhage waar
hij tot 1745 werkzaam bleef, daarna te Middelburg. 26 Febr. 1757 werd hij ald. tot
tweeden pensionaris der stad benoemd, later tot eersten en bleef dit tot zijn
overlijden. Zijne jaarwedde werd tot 26 Febr. 1774 uitbetaald, het laatst aan
J o h a n n e s J a c o b u s K a p p e y n e , kiezer van Middelburg van 1762 tot zijn
overlijden 1787. In de stadsrekening van Middelburg 1768 werden genoemd de
onkosten betaald aan Jacob van Citters, Daniel Tulleken en David Fiers Kappeyne
als gedeputeerden naar den Prins en Prinses van Oranje £ 116:13:4. Blijkbaar was
David de hoofdpersoon bij deze deputatie, want in 1770 wordt hij weder, maar nu
met P. van Visvliet en Evertsen als commissie naar den Prins en Prinses van Oranje
gezonden, waarvoor £ 85:14:4 werd betaald; doch dit bleek veel te weinig te zijn
en in den Haag gekomen zaten de heeren in geldnood. Van Visvliet stapte naar het
bekende bankiers kantoor te 's Gravenhage, Molière & Zonen en daar werd bijgepast
£ 89:18:2 ‘tot betalinge van diverse onkosten in de kraamkamer van hare Koninklijke
Hoogheid Mevrouw de prinses van Oranje’. Bij den doop van den erfstadhouder
werd wederom Kappeyne met Evertsen en Le Sage gedeputeerd. Zij besteedden
toen £ 89:13:10 meest voor giften in de kraamkamer en nog £ 89:4 voor andere
onkosten.
Hij nam het wapen aan zijner moeder Fiers: in zwart een gouden keper, vergezeld
boven van 2 gouden sterren, beneden van een groen klaverblad, waarmede later
de familie Kappeyne van de Coppello deelde.
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D e l a R u e noemt hem onder de jonge dichters. Hij schreef ook latijnsch gedichten
voor de dissertaties van zijn boezemvriend Pieter van Visvliet, met wien hij gelijk
op studeerde van den aanvang van hun komen op de latijnsche school, en van zijn
oudere vrienden Wilhem Schorer en F.A. Leyssius. Hij heeft een Verhandeling over
het rechterlijk scheiden des huwelijks om eene altoosdurende gevangenis van een
der echtgenooten (Middelburg 1753) uitgegeven:
Zie: Sladsrekeningen Middelburg; V o g l e r , Lijst der leerlingen Latijnsche school
Middelburg in Archief Z.G. 1906; N a g t g l a s , Levensbers. v. Zeeuwen I, 518.
de Waal

[Kappeyne van de Coppello, Johannes (1)]
KAPPEYNE VAN DE COPPELLO (Johannes) (1), geb. te Middelburg 7 Maart 1790;
overl. in den Haag 27 April 1833; was de eenige zoon van B a r t h o l o m e u s
P i e t e r K.v.d.C., griffier der stad Middelburg en C a t h a r i n a S o p h i a
D o e n s e n . Na op de latijnsche school zijner vaderstad het onderwijs van den
geleerden rector Zillesen te hebben genoten, vertrok hij in het najaar van 1809 (16
Sept.) naar Leiden, om onder Wyttenbach, aan wien hij door dezen warm was
aanbevolen, zijne klassieke studiën te voltooien. In 1814, wegens
familieomstandigheden, nog eer hij zijn proefschrift had kunnen voltooien, verbond
hij zich als praeceptor aan de latijnsche school te 's Gravenhage, en het volgende
jaar als rector aan die te Zwolle, maar keerde reeds in den zomer van het volgende
jaar naar 's Gravenhage terug en aanvaardde, 20 October 1816, het bestuur der
latijnsche school aldaar met eene rede over de beste wijze om de grieksche taal te
onderwijzen: Oralio de quibusdam causis excellentiae Graecorum in litteris (Rott.
1819). Verder schreef hij Rudimenta der Grieksche taal (1822) en eenige
redevoeringen. Hij was gehuwd met C o r n e l i a S a r a G a l l é e . Hij stond bekend
als een uitnemend paedagoog en geleerde.
Over hem zie men: G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Platonica Prosopographia sive
expositio judicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur,
aut quavis de causa commemorantur VIII; Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en
Italie Nov. 1840-July 1845, XVI; H a r t m a n , Na vijf en twintig Jaren, 9; N a g t g l a s ,
Levensberigten van Zeeuwen, I, 135; E k k e r in het Tijdschrift voor de Nederlandsche
Gymnasia 1860, 166. De rede, die de president-curator der haagsche latijnsche
school bij het graf hield, vindt men in Konst- en Letterbode 1833, 1, 451.
Zijn portret werd gelithographeerd door L.A. Vincent.
de Savornin Lohman

[Kappeyne van de Coppello, Mr. Johannes (2)]
KAPPEYNE VAN DE COPPELLO (Mr. Johannes) (2), geb te 's Gravenhage 2 Oct.
1822, gest. aldaar 28 Juli 1895, zoon van dr. J. Kappeyne van de Coppello (die
voorgaat) en Cornelia Sara Gallée. Na een zorgvuldige opvoeding door zijn geleerden
vader, den voortreffelijken paedagoog, en zijne streng calvinistische moeder, die
grooten invloed op zijn vorming had, bezocht hij de leidsche academie (ing. 7 Sept.
1840), waar hij een grooten naam verwierf en 26 Sept. 1845 in de rechten
promoveerde. Onder zijn beste academievrienden behoorde Bakhuizen van den
Brink, met wien hij steeds nauwe betrekkingen bleef onderhouden. Hij zette zich te
's Gravenhage als advocaat neder en maakte zich daar spoedig bekend als
uitnemend rechtsgeleerde, zoowel in de practijk als in de theorie. Vooral het
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scherpzinnigheid, zijn helder en diep inzicht, zijn slagvaardigheid, zijn veelomvattende
kennis, zijn merkwaardige belezenheid. Hij werd dan ook weldra beschouwd als
een der eerste advocaten van het land en tevens als een der geleerdste beoefenaars
van het romeinsche zoowel als van het oude en nieuwe nederlandsche, engelsche,
duitsche en fransche recht. Een aanzoek om zich (1858) beschikbaar te stellen als
opvolger van zijn leermeester, den leidschen hoogleeraar van Assen, onder den
titel van buitengewoon hoogleeraar in het romeinsche recht, wees hij af. Zijn scherpe
denkkracht, zijn zeldzame werkkracht, zijn rijpe rechtskennis, zijn meesterlijke
betoogtrant, zijn glasheldere stijl, zijn speelsch vernuft, zijn genialiteit trokken de
algemeene aandacht; hij werd de vraagbaak van allen bij moeielijke rechtskwesties
van practischen en theoretischen aard en bleef dit, ook toen de politiek zijne
werkzaamheid als advocaat op den achtergrond begon te schuiven. In den
haagschen gemeenteraad zoo goed als voor de balie was hij een gevreesd
tegenstander en een gewenscht medewerker. De Kon. Academie van
Wetenschappen maakte hem 1860 tot haar medelid. Tijdens het tweede ministerie
van zijn leermeester Thorbecke, tot wiens zelfstandige volgers hij steeds had
behoord, werd hij lid van de Tweede Kamer; van Sept. 1862 tot Sept. 1866 werd hij
als zoodanig door 's Gravenhage, van Sept. 1871 tot Nov. 1877 door Haarlem
afgevaardigd. Hij werd er weldra de bewerker der nieuwe regeeringsreglementen
voor Suriname en Curaçao (1865) en krachtig medewerker aan de voorbereiding
van ingrijpende hervormingen in Oost-Indië, tegelijk de algemeen erkende leider
der liberale meerderheid en trad vooral op als verdediger der cultuurwet van Fransen
van de Putte, dien hij met andere jongere liberalen ook tegenover Thorbecke zelven
krachtig steunde, zoodat ook aan hem de scheuring in de liberale partij werd
geweten, waardoor het tweede ministerie-Thorbeeke is gevallen. Zijn niet-herkiezing
in 1866 was daaraan toe te schrijven. In de tweede periode zijner staatkundige
werkzaamheid trad hij niet minder krachtig op voor de denkbeelden der jongere
liberalen, die hij wederom ook tegenover Thorbecke hooghield en na diens dood
als aangewezen leider verder ontwikkelde. Zijn beroemde rede (24 Nov. 1874) bij
de algemeene beschouwingen over de begrooting voor 1875 kon beschouwd worden
als het program der jongere liberalen, als wier hoofd hij de opvolger van Thorbecke
kon heeten, maar zonder veel vertrouwen op de toekomst der liberale partij, die hij
als een ‘quasi-liberale’ meerderheid beschouwde wegens den ‘conservatieven’
geest van vele liberalen. Reeds in Augustus 1876 raadpleegde de Koning hem over
de oplossing der toenmalige kabinetscrisis van het ministeric-Heemskerk, als wiens
krachtigste tegenstander hij kon gelden, al ried hij diens voorloopig aanblijven onder
zekere voorwaarden aan, en wien hij na de verkiezingen van den volgenden zomer,
in Sept. 1877 het ‘se soumettre ou se démettre’ toeriep bij gelegenheid van het
debat over diens dubbelzinnig geacht onderwijs-ontwerp. Het ministerie viel en
Kappeyne werd thans door den Koning belast met de vorming van een liberaal
ministerie, dat de onderwijskwestie had op te lossen. Hij zelf werd (3 Nov.) daarin
minister van binnenlandsche zaken. Onder heftige oppositie van conservatieve zijde
werd eerst een ontwerp tot herziening der kiestabel aangenomen. Bij de aanvullende
verkiezingen kreeg de liberale partij een aanzienlijke meerderheid, die zijn door de
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kerkelijk-conservatieve oppositie als ‘scherpe resolutie’ hevig bestreden en krachtig
ingrijpende onderwijswet (1878) aannam maar weldra bleek den leider niet
onvoorwaardelijk te willen volgen, ten deele wegens gering vertrouwen op
Kappeyne's ernst, waaraan hij voet gaf door den luchtigen toon zijner debatten, ten
deele wegens tegenzin tegen zijn beleid door de oude medestanders van Thorbecke,
die zijn radicale gezindheid vreesden. Zelfs in het ministerie ontstond verdeeldheid,
terwijl de dood der ministers De Roo en Van Bosse het zeer verzwakte.
Na de verwerping van de Kanalenwet van den geheel met hem eensgezinden
minister van waterstaat Tak van Poortvliet, voor wien hij een 8ste departement aan
zijn ministerie had toegevoegd, diende zijn ministerie (Mei 1879) ontslag in. De
Koning weigerde aanvankelijk en ook de Eerste Kamer drong op aanblijven aan.
Bij de verkiezingen bleef de liberale partij in de meerderheid en Kappeyne verklaarde
zich bereid aan te blijven, mits de Koning toestemde in een grondwetsherziening.
Daarover echter ontstonden moeielijkheden, aangezien de Koning vooraf den
omvang dier herziening nauwkeurig wilde kennen en K. zelf in tegenstelling met
verscheidene zijner partijgenooten haar wilde beperken tot herziening der
kiesbevoegdheid voor de Staten-Generaal, het getal der leden en den duur der
zittingen benevens tot de legerzaken. Het ministerie vroeg toen wederom ontslag
en trad 30 Aug. 1879 af, tot groote teleurstelling der thans tijdelijk ontwrichte liberale
partij, waaronder velen de mislukking aan Kappeyne zelven meenden te moeten
wijten. In ieder geval was hij te kort geschoten als leider der overigens groote liberale
meerderheid. Hij trok zich dan ook uit de actieve politiek terug, hoewel zijn adviezen
op de houding der liberale partij grooten invloed behielden, met name op die der
jongere liberalen. Toch toonde hij later herhaaldelijk bereid en zelfs geneigd te zijn
een nieuwen Kamerzetel in te nemen maar hij werd herhaaldelijk door de kiezers
afgewezen. Hij trad eerst in Mei 1888 voor Noord-Holland in de Eerste Kamer, bleef
er tot Sept. 1893 en bestreed er krachtig de wet-Mackay tot wijziging zijner eigen
onderwijswet (1889) maar leed de nederlaag, daar ook vele liberalen deze toen als
verzoening der tegenstellingen op onderwijsgebied beschouwde wet wilden
aangenomen zien. Later trad hij met energie op tegen de wetsvoorstellen van de
Savornin Lohman (1891) betreffende de kieswet en kiestabel. Hij werd voorzitter
van de Staatscommisie voor de administratieve rechtspraak (1891). Nog op den
loop der ministerieele crisis van het voorjaar van 1894 had hij, ondanks ernstig
lichamelijk lijden sedert 1892, achter de schermen belangrijken invloed. In de jaren
na 1879 legde hij zich intusschen wederom met groote toewijding toe op zijne
geliefkoosde historisch-juridische studiën, waarvan hij de resultaten in verschillende
tijdschriften deed verschijnen.
Hij was niet gehuwd.
Zijn afzondelijk verschenen geschriften zijn, behalve tal van artikelen in Themis,
Bijdragen voor vaderl. geschiedenis, enz.: Over vim facere in het interdictum Uti
possidetis (Amst. 1880); Beschouwingen over de Comitia (ib. 1884), beide in de
Werken der Kon. Akademie van Wetensch. Enkele artikelen uit Themis zijn ook
afzonderlijk verspreid.
Vgl. over hem: C o n i n c k L i e f s t i n g in Nederl. Spectator 1895, 386, 393;
E i j s s e l l in Themis 1895, 645; S m i d t in Eigen Haard 1895,
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715, 732, 744; H e e m s k e r k in Nederl. Speclator, 1907, 349. Over zijn politieke
loopbaan in het algemeen: v a n W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener
parlementaire geschiedenis, reg.
Blok

[Karsten, Simon]
KARSTEN (Simon), geb. 13 Juni 1802 te Utrecht, gest. aldaar 7 Mei 1864, was de
eenige zoon van den conrector aan de latijnsche school en werd reeds in Jan. 1818
als student te Utrecht ingeschreven. Als leerling van prof. Ph.W. van Heusde, van
wien groote invloed op de studenten ook buiten de litterarische faculteit uitging,
promoveerde hij in 1825 op een proefschrift P i n d a r i Carmina tria, Olympiorum II
et VI. Pythiorum I. Prooemio et annotatione explanavit et illustravit S.K., dat door
Geel is gerecenseerd in de Bibl. Crit. Nov. II, 49, waaruit eene correspondentie en
blijvende vriendschap tusschen beide mannen is voortgevloeid.
Reeds in 1822 als derde praeceptor te Utrecht aangesteld en in 1826 tot tweeden
praeceptor bevorderd, vertrok hij in Oct. 1826 naar Brussel om aan het Kon.
Athenaeum aldaar onderwijs te geven als ‘professeur de syntaxe.’ In Aug. 1830
keerde hij wegens de op handen zijnde omwenteling naar Utrecht terug, waar hij
op wachtgeld bleef vertoeven, totdat hij in 1832 wederom tot derden praeceptor aan
het gymnasium te Utrecht werd benoemd. In het volgend jaar echter aanvaardde
hij het rectoraat te Amersfoort en trad toen in het huwelijk met B a r b a r a M a r i a
S c h a d e v a n W e s t r u m , die hem tien kinderen schonk en met wie hij tot zijn
dood verbonden bleef.
In 1840 werd hij tot opvolger van zijn leermeester van Heusde benoemd. Hij hield
zijne inaugureele rede 7 Mei De antiquarum literarum doctrina cum philosophia
coniungenda en had college te geven in Grieksch, paedagogiek, gricksche oudheden,
oude geschiedenis en die der oude philosophie. Toen prof. Rovers in Aug. 1855 tot
opvolger van van Goudoever te Utrecht was benoemd, had er naar den wensch
van Rovers eene andere verdeeling der vakken plaats, waardoor Karsten de taalen letterkunde, zoowel van het latijn als het grieksch op zich nam, maar ontslagen
werd van geschiedenis en oudheden. Hij heeft dien leerstoel tot zijn dood toe 24
jaren lang met eere bekleed.
Het werk, dat zoowel in het buitenland als hier te lande het eerst de aandacht op
hem vestigde, was zijne uitgave van de fragmenten der grieksche wijsgeeren vóór
Socrates, die onder den algemeenen titel Philosophorum Graecorum veterum
praesertim qui ante Platonem floruerunt operum reliquiae. Recensuit et illustravit
S.K. (1828-38) verschenen is en nog altijd een eervolle plaats inneemt onder de
werken op het gebied van de geschiedenis der oude philosophie. Door de
uitvoerigheid is hij niet verder dan Empedocles gekomen, hoewel het zijn plan was
ook Anaxagoras, Heraclitus en Democritus te behandelen. Na zijn optreden als
hoogleeraar heeft hij nog slechts één geschrift op datzelfde gebied uitgegeven, n.l.
een onderzoek naar den oorsprong van het geloof aan de zielsverhuizing, Over
Palingenesis en Metempsychosis (1846): zijne verdere werken behooren alle tot
de zuivere philologie en de voornaamste zijn wel De tetralogia tragica et didascalia
Sophoclea (1846), de uitgave van den Agamemnon van A e s c h y l u s (1855) en
Q. Horatius Flaccus. Een blik op zijn leven, zijne studiën en dichtwerken (1861),
waarvan eene duitsche vertaling door M o r . S c h w a c h in 1863 te Leipzig het
licht zag. Die werken leveren het bewijs voor de veelzijdigheid van Karsten's
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werkzaamheid, maar ook door populaire geschriften en lezingen over antieke
onderwerpen heeft hij getracht ook voor een uitgebreider publiek nuttig te zijn.
Karsten was, naar de getuigenis van zijn biograaf Francken, een door en door
wetenschappelijk man, ontwikkeld naar geest en gemoed.
Zijn geschilderd portret hangt in de utrechtsche Senaatskamer.
Zie: C.M. F r a n c k e n in Handel. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. 1865, 63-117;
J.C.G. B o o t in Jaarboek der Kon. Ak. v. Wet. 1864, 124-131. Verder ook J.I.
D o e d e s in zijne rectorale oratie van 1865, 26-30, m. volledige lijst zijner geschriften
49-51; J.A.C. R o v e r s in Utr. Stud. Alm. 1865; A. E k k e r in Ned. Spectator, Mei
1864; J.E. S a n d y s , A history of class. schol. III (1908) 281 en L. M u e l l e r , Gesch.
d. klass. Phil. in den Niederl. (1869) 104.
Damsté

[Kasen, Adam]
KASEN (Adam), geb. te Maastricht 6 Maart 1585, gest. te Keulen 1 Juli 1653. Zijn
lagere studiën deed hij in het Jezuïetencollege zijner vaderstad, volgde de lessen
der wijsbegeerte te Mentz en trad 18 Juli 1605 in de Jezuïetenorde te Trier. Het
grootste deel zijns levens bracht hij te Keulen door, waar hij onderwijs gaf in de
klassieke talen en de wijsbegeerte. Hij had er 22 jaar de leiding van het Gymnasium
Tricoronatum, waarvan hij de geschiedenis voor een groot deel te boek stelde. Door
zijn prediken en het bevorderen van het christelijk onderricht maakte hij zich in
genoemde stad zeer verdienstelijk. Van 1647-1650 was hij rector van het
Jezuïetencollege te Dusseldorf, kwam daarna weer aan het hoofd van het keulsche
gymnasium en sinds 1 Jan. 1653 van het geheele daaraan verbonden
Jezuïeten-college.
van Miert

[Kat van Oost- en West-barendrecht, Herman de]
KAT VAN OOST- EN WEST-BARENDRECHT (Herman d e ), geb. te Dordrecht 8
Mei 1784, overl. aldaar 21 Dec. 1865, was de zoon van O t t o d e K a t en
C o r n e l i a L u k w e l ; lid der bankiersfirma Otto de Kat en Zoon. Zijn kunstliefde
bracht hem in betrekking tot kunstenaars en kunsthandelaars, als Ary Scheffer en
A.J. Lamme en eenmaal bestuurslid geworden van Dordrechts Museum, werd hij
de indirecte stichter van het latere Scheffer-Museum, terwijl het ook vooral aan zijne
bemoeiingen te danken is, dat in 1862 voor Ary Scheffer te Dordrecht een standbeeld
werd opgericht. Zijn kunstkabinet genoot 31 Mei 1855 de eer, door koningin Sophie
bezichtigd te worden. Hij was voorts eenige jaren lid van den Gemeenteraad zijner
geboorteplaats. Na zijn overlijden werd zijne verzameling van schilderijen in 1866
te Parijs in hôtel Drouot verkocht, terwijl de teekeningen te Rotterdam in 1867 werden
geveild.
Zie: Cat. Dordr. Mus.; Korte Kronijk van Dordr.
van Dalen

[Kauwenberg, Cornelis]
KAUWENBERG (Cornelis), 9 April 1700 gehuwd te Haarlem in de Ned. Herv.
gemeente met M a y k e C a p e l l e , heeft enkele malen met Willem Vermooten
saamgewerkt in het op muziek brengen van stichtelijke gedichten, (zie het artikel
Vermooten II kol. 1490).
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In 1741 was hij blijkbaar nog in leven.
Enschedé

[Keessel, Dionysius Godefridus van der]
KEESSEL (Dionysius Godefridus v a n d e r ), geb. te Deventer 22 Sept. 1738, overl.
7 Aug. 1816. Zijn vader D i o n y s i u s v.d.K. was predikant te Deventer. Daar genoot
hij het eerste onderricht, waarna hij zich te Leiden op de rechten toelegde
(ingeschreven 1 Mei 1756 tezamen met S a m u e l R u d o l p h u s v.d.K.) In 1761
promoveerde hij tot dr. juris op een dissertatie de Usucapione partus et foetus rei
furtivae (Lugd. Bat. 1761) de
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hoogeschool reeds met zoo goeden naam verlatende, dat hij na slechts één jaar
van practische werkzaamheid als advocaat in den Haag, tot hoogleeraar te Groningen
werd benoemd. Dien post aanvaardde hij in 1762 met een rede ter beantwoording
der in die dagen zeer actueele vraag: An capita illa Juris Romani, quae in usu hodie
non esse dicuntur, in academiis doceri expediat (Gron. 1762), in bevestigenden zin.
In het cursusjaar 1768-9 was hij rector-magnificus. Het volgend jaar zag hij zich tot
hoogleeraar te Leiden benoemd en hier inaugureerde hij 12 Mrt. 1770 met een rede
de Legislatorum Belgarum in recipiendo jure Romano prudentia, en bleef hij tot zijn
emeritaat in 1815 werkzaam. Driemaal bekleedde hij het rectoraat: 1773/4, 1785/6
en 1791/2, respectievelijk nedergelegd met oraties: de Amore patriae, in juventute
Belgica exitando prudenterque dirigendo; de Aequitate judicantium, optimo turbatae
reipublicae remedio en de Advocato Christiano. In 1790 hield hij bij de promotie met
de kap van J.C. v a n d e r K e m p een rede de Studio juris civilis ad bonos mores
formandos et virtutem colendam aptissimo. Van der Keessel, die als jurist en docent
grooten naam had, was de leermeester van den Erfprins van Oranje, den lateren
Willem I. Voor hem stelde hij een Instructie in 't burgerlijk recht samen (hs. univ.
bibliotheek Utrecht). Zijn colleges betroffen romeinsch en hedendaagsch recht; als
leiddraad gebruikte hij het Compendium van B ö c k e l m a n n , de Principia van
C o r n e l i s v a n E c k en de Inleiding tot de Holl. Rechtsgeleerdheid van d e
G r o o t . Aan het laatste college is zijn beroemd boek: Theses Selectae Juris
Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad
Jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores Juris Hollandici controversias
(Lugd. Bat. 1800) te danken. Het zijn 901 meest korte aanvullingen en
aanteekeningen op d e G r o o t s Inleiding, van groote waarde vooral door de daarin
opgenomen bewijsplaatsen, juist hier zoo belangrijk, omdat de Groot bij de
samenstelling van zijn boek niet over bronnenmateriaal kon beschikken. Het nut
van het boek wordt bewezen door een herdruk te Amsterdam in 1860 en een
engelsche vertaling van C h .A. L o r e n z (Londen 1855, herdr. 1868). In hs. bestaan
van v.d.K. nog: Praelectiones juris hodierni ad H. Grotii Introductionem ad
jurisprudentiam Hollandicam (hs. univ. bibliotheek Utrecht).
Tot de bekendste leerlingen uit zijn school behooren de hoogleeraren H.W.
Tydeman en Duymaer van Twist. Met kracht heeft hij tijdens de fransche
overheersching de rechten der leidsche hoogeschool voorgestaan, vooral wierp hij
zich op voor de handhaving der academische vierschaar. Zijn huwelijk met
C a t h a r i n a A d r i a n a B o d e l l (B o d e l ) bleef kinderloos. Zijn boekerij vermaakte
hij aan de leidsche universiteitsbibliotheek. Voor de handschriften zie den catalogus:
Codices manuscripti III. Codices bibliothecae publicae latini, reg. 203.
Zijn door G. van der Puyl geschilderd portret in de Leidsche Senaatskamer. Van
hem bestaat een portret in lithographie door L. Springer.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode, 1817, 11, 152-155; J. d e W a l vóór de uitgave
der Select Theses (1868); S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool, 1, 325-6, 385,
393, Il, T. en B. 217-8; B o e l e s achter J o n c k b l o e t , Gedenkb. Gron.
Hoogeschool, 84-5; T i e l e , Cat. Cod. M.S., I nos. 661-3; N. Bijdr. v. Regtsg. en
Wetg. VIII-IX (1859) 795.
van Kuyk
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[Kelderman, Jan]
KELDERMAN (Jan), geb. te Dordrecht 9 Aug. 1741, overl. aldaar 22 Juni 1820,
zoon van G e r a r d K e l d e r m a n , onderschout en M a r i a v a n B r e d a , was
gedurende vele jaren zijns levens commissaris van politie in zijn geboorteplaats,
beoefende uit liefhebberij de schilderkunst, vooral pluimgedierte, bloemen en vogels,
en legde een verzameling van kunst en oudheden aan.
Zie: Korte Kronijk van Dordr.
van Dalen

[Kemink, Dirk]
KEMINK (Dirk), stichter der boekhandelsfirma K e m i n k & Z o o n te Utrecht, leefde
in het midden der 18de eeuw. 1740 wordt opgegeven als het jaar, waarin hij zijn
zaak begon. In 1776 nam deze den naam K e m i n k & Z o o n aan, nadat
H e r m a n u s H e n r i c u s K. in de zaak zijns vaders was opgenomen. Op zeer
bescheiden voet begonnen (met almanakken, AB-boeken, gezangboeken, bijbels
e.d.), breidde zij zich allengs aanzienlijk uit, vooral door toedoen van N i c o l a a s
D i r k K., die voor 't eerst relaties met het buitenland aanknoopte en aan de kleine
debietzaak een academischen boekhandel verbond (1841). In dit jaar werd in de
firma opgenomen de zoon van laatstgenoemde, Dr. Herman Hendrik Kemink, die
volgt.
Zuidema

[Kemink, Hermanus Henricus]
KEMINK (Hermanus Henricus), werd 24 Juni 1817 te Utrecht geb. en overl. ald. 9
Oct. 1861, zoon van Nicolaas Dirk Kemink, zie voorg. art.
Na de latijnsche school zijner geboortestad bezocht te hebben, die hij in 1834
verliet, werd hij student en legde zich inzonderheid met ijver toe op de beoefening
van 't Latijn, Grieksch en oostersche talen. Van Heusde, Groenewoud en van
Goudoever waren zijn meest geliefde leermeesters, de studenten Harting en de
Geer zijn trouwe vrienden. K. was als student een zeer werkzaam lid van het
letterkundig gezelschap ‘Tandem fit surculus arbor.’ Als candidaat in de letteren
beantwoordde hij een door de leidsche hoogeschool uitgeschreven prijsvraag over
de Verklaring van het Lied van Debora, dat een eervolle vermelding werd waardig
gekeurd (1839). Reeds in 1837 had hij in de Bijdragen tot de kennis en verspreiding
der oude letterkunde een vertaling uit Herodotus gegeven, die zeer geroemd werd.
10 Dec. 1840 promoveerde hij op een Commentatio de Carmine Deborae, een
omwerking van bovengenoemde prijsvraag. Als Dr. in de letteren werd nu in 1841
Kemink in de zaak zijns vaders opgenomen. Hij bezocht nog in hetzelfde jaar de
centra van den toenmaligen boekhandel in Duitschland en Frankrijk en gaf weldra
aan de zaak een algeheele uitbreiding. De firma Kemink & Zoon nam sedert een
eerste plaats in de rij der nederl. boekhandelaren in; speciaal in den antiquarischen
handel had zij een goeden naam, die tot ver in 't buitenland was doorgedrongen.
Dat Dr. H.H. Kemink zich als boekh.-uitgever tevens aan de studie bleef wijden,
blijkt uit zijn Overzetting en verklaring van de Schriften der Kleine Propheten (1843
en 44). In 1845 trad hij als mederedacteur op van de Jaarboeken voor
Wetenschappelijke Theologie, door hem zelf uitgegeven. Verder schreef hij een
Schets der geschiedenis van de exegese des Ouden Testaments; een verslag van
D e l i t s c h , Die biblisch-prophetische Theologie enz.; De denkbeelden der schrijvers
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van het Oude Testament aangaande het lot des menschen na zijnen dood, en een
Schets der Israëlitische Staatsgeschiedenis van Mozes tot de Babylonische
ballingschap; voorts Indië's rationalisme en Indische berigten
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over den zondvloed (meerendeels bijdragen in bovengenoemde Jaarboeken, die
gestaakt werden in 1856). Taalstudie en geschiedenis behoorden tot K.'s
lievelingsvakken; zelfs beoefende hij het Sanskrit, in die dagen nog een
zeldzaamheid. De Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden benoemde hem in 1860 tot
haar medelid.
K. schreef ook artt. in het Bijbelsch Woordenboek van M o l l , V e t h en D o m e l a
N i e u w e n h u i s en gaf uit het dagblad De Nederlander (1850-55). Zijn vertaling
van l'Esprit de Vinet, door A s t u l uitgeg., mocht hij niet voltooien.
Sedert 1853 was K. gehuwd met G e e r t r u i d a H o o g e v e e n . De voornaamste
uitgaven zijner firma vindt men opgegeven in K r u s e m a n 's Bouwstoffen II, 607.
Zie verder: Bijdr. Ned. Boekh. I, 89 en Levensber. Letterk. 1862, 83.
Zuidema

[Kempenaer, Jacob Matthaeus de]
KEMPENAER (Jacob Matthaeus d e ), verdienstelijk staatsman, 6 Juli 1793 te
Amsterdam geb. en 11 Febr. 1870 te Arnhem overl. Zijn ouders waren P i e t e r
P a m a d e K., koopman, en S u s a n n a W e v e r i n g h , gehuwd in 1789. De
voorouders hadden zich in de 17de eeuw om vrijheid van godsdienst uit de Zuidelijke
Nederlanden naar Holland begeven. Hij bezocht de latijnsche school zijner
geboorteplaats, vervolgens het athenaeum ald. en liet zich in 1811 als jur. stud. aan
de hoogeschool te Leiden inschrijven, waar hij 13 Mei 1816 promoveerde op een
Specimen exhibens quaestionum juridicarum sullogen. Inmiddels was hij van Juli
tot Oct. van het vorig jaar als vrijwilliger met het leidsche jagercorps naar Frankrijk
geweest, op welken veldtocht hij door zijn edelmoedig gedrag het leven had gered
van zijn vriend en krijgsmakker jhr. P.N. Quarles van Ufford, later rechter te Zutphen.
Na voltooiing zijner studiën vestigde de Kempenaer zich in 1816 als advocaat te
Arnhem, waar hij in 1831 tot rijksadvocaat benoemd werd, als opvolger van Mr. J.
Roukens. Hij was hier in 1818 gehuwd met A r n o l d i n a J a c o b a G e r l i n g s ,
die hem in 1870, na een echtverbintenis van meer dan 50 jaren, met een viertal
kinderen overleefde.
In Juli 1840 in de Dubbele Kamer voor de grondwetsherziening van dat jaar,
waarin hij een fraaie rede hield over de werking der Grondwet van 1814/5, begon
de K. zijn staatkundige loopbaan, die hij als lid der Tweede Kamer Stat.-Gen. en
als minister van Binnenl. Zaken een lange reeks van jaren met eere heeft betreden.
In 1844 behoorde hij tot de N e g e n m a n n e n (Thorbecke, Luzac, van Dam van
Isselt, van Rechteren, de Kempenaer, Storm, Wichers, van Heemstra en Anemaet),
die een ontwerp indienden tot herziening der Grondwet. Nadat hun ontwerp in 1845
verworpen was en koning Willem II in Maart 1848 zelf het initiatief tot
grondwetsherziening had genomen, werd de K. onder Thorbecke benoemd tot lid
der Commissie, met die taak belast. De nieuwe grondwet werd voorbereid en de
Kempenaer weldra ter vervanging van den zieken Luzac tot minister van
Binnenlandsche Zaken benoemd, (Ministerie d e K.-D o n k e r C u r t i u s , 21 Nov.
1848-1 Nov. 1849). Het ministerie, hoewel liberaal, ging tegenover Thorbecke zijn
eigen weg en kwam daardoor met dezen en zijne vrienden in strijd. Eervol ontslagen
bij den val van dit ministerie, waarvan hij met Donker de leiding had gehad maar
dat door den tegenstand van Thorbecke en ook door eigen traagheid met groote
moeilijkheden te kampen had, nam de gewezen minister
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te Arnhem wederom de rechtspraktijk ter hand, doch na de Aprilbeweging van 1853
werd hij, als handig tegenstander van Thorbecke en meer conservatief geworden,
opnieuw tot lid der Tweede Kamer gekozen, voor 't hoofdkiesdistrict Tiel, Juni 1853
tot Sept. 1860; hij bestreed de armenwet van Donker Curtius en de algemeene
politiek van van Hall en legde teleurgesteld ten slotte zijn mandaat neder. Sedert
sleet hij zijn dagen in werkzame rust, te Arnhem, waar hij zich in 1868, op 75-jarigen
leeftijd, nog bewegen liet om als eerste secretaris van een algemeene conservatieve
kiesvereeniging op te treden. Twee jaar later stierf hij en werd overeenkomstig zijn
wensch op het kerkhof van 't stille Oosterbeek begraven.
Van de K.'s talrijke geschriften zijn afzonderlijk in druk verschenen: Over de
beoefening der letteren en wetenschappen, de edelste bemoeijing voor den
beschaafden mensch (1842); Tweetal redevoeringen ter gelegenheid der viering
van het 50-jarig bestaan der Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen en van het 25-jarig
bestaan der afdeeling Arnhem op 17 en 29 Nov. 1834, en Aanspraak op 30 Mei
1835 gehouden bij het onthullen en inwijden van het gedenkteeken ter eere van
wijlen den hoogleeraar Mr. Joan Melchior Kemper door het grootste gedeelte zijner
leerlingen in het Koor der St. Pieterskerk te Leiden.
Zie: H e e m s k e r k in Levensber. Letterk. 1870, 559; d e B o s c h K e m p e r ,
Gesch. van Nederland na 1830, IV en V.
Zuidema

[Kerdijk, Arnold]
KERDIJK (Arnold), 24 Mei 1846 te Rotterdam geb. en 15 Mrt. 1905 op een reis in
Beieren overl. Zijn vader was een vermogend handelsman eerst in Rotterdam, later
te Wiesbaden gevestigd. Arnold studeerde aan de Utrechtsche hoogeschool
(ingeschreven 1863), waar hij weldra den persoonlijken omgang van prof. Opzoomer
genoot, en promoveerde er in 1873 tot Mr. in de rechten. Kort na zijn promotie werd
hij tot schoolopziener in het 2de district van Zuid-Holland benoemd en ging hij in
Delft wonen. Reeds als student had Kerdijk zich vol ijver met het lager onderwijs en
andere maatschappelijke aangelegenheden ingelaten, gelijk hij dit op lateren leeftijd
getrouw heeft voortgezet. Volksonderwijs, leerplicht, spaarbanken, coöperatie,
winkel- en voorschotvereenigingen, kiesrecht- en arbeidsbewegingen, dit waren
met andere volksbelangen de zaken, waarvoor hij zijn leven lang geijverd heeft.
Secretaris van de vereeniging ‘Volksonderwijs’ en redacteur van haar Volksblad,
was hij tevens redacteur of medewerker van de Vragen des Tijds, van het Sociaal
Weekblad e.a. tijdschriften aan de belangen van het volk gewijd; voorts directeur
der Rijkspostspaarbank (1880-81), algemeen secretaris van de Maatsch. tot Nut v.
't Alg. (1881-87), lid van den amsterdamschen gemeenteraad (sed. 1884) en lid van
de Tweede Kamer der Stat.-Gen. (1887-1901), als hoedanig hij behoorde tot de
meest vooruitstrevende liberalen, ja als katheder-socialist werd beschouwd en vooral
de sociale wetgeving en het volksonderwijs bevorderde. Het door hem en vier
anderen ingediend wetsontwerp tot belastinghervorming werd Maart 1890
ingetrokken. Van het Sociaal Weekblad was K. eerst alleen redacteur, later met Mr.
M.W.F. Treub. Toen hij uit de redactie trad, volgde Mr. B.H. Pekelharing hem op.
In 1904 verplaatste K. zijn woonplaats van den Haag naar Laren in het Gooi, waar
hij, gekweld door vlagen van zwaarmoedigheid, zijn laatste levensdagen sleet.
Ontelbaar, zegt Mr. J.D. V e e g e n s in de Vragen des Tijds, Apr. 1905, zijn de
grootere en
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kleinere opstellen door Kerdijk geschreven, ontelbaar de redevoeringen door hem
in de verst verwijderde plaatsen van het land met jeugdig vuur en ijver uitgesproken,
ontelbaar de vereenigingen en commissiën door hem opgericht, geinspireerd of
geleid. Als afzonderlijke pennevruchten van zijne hand noemen wij nog:
Leerplichtigheid, met een woord vooraf van C.W. O p z o o m e r (1870); De
Leerplichtwet beschouwd enz. (1902) en Geschriften over sociale vragen, uitgegeven
van wege de Liberale Unie (1886-93).
Zijn portret werd gelithographeerd door Jan Veth.
Zie: Vragen des Tijds, Apr. 1905; B.H. P e k e l h a r i n g in Mannen en vrouwen
van beteekenis, 1906, 247-304, H.P.G. Q u a c k , Herinneringen uit de levensjaren
(1913), 473 e.v., en F. N e t s c h e r in Holl. Revue 1897, 514.
Zuidema

[Kessel, Henricus van]
KESSEL (Henricus v a n ), geb. te Zwolle 21 Febr. 1792, overl. aldaar 21 Dec. 1870.
Hij ontving de priesterwijding 22 Aug. 1818, werd kapelaan te Zwolle 1 Dec. 1818,
pastoor te Assen 29 Mei 1833. Hij werd benoemd tot aartspriester van Salland en
Drente, procurator der Oost-Indische Zending, provisor van het seminarie te 's
Heerenberg en tot pastoor der statie ‘Het Steegje’ te Zwolle op 8 Juli 1837, werd
aartspriester van Groningen 9 Maart 1842, deken van het dekenaat Zwolle 7 Juni
1853 en pastoor der parochie van O.L. Vr. Hemelvaart te Zwolle 22 Juli 1855. Hij
was Geheim Kamerheer van Z.H. den Paus. Hij vroeg en verkreeg eervol ontslag
15 Dec. 1866.
Het handschrift van A r n o l d u s W a y e r over de kerkelijke geschiedenis van
Zwolle en omstreken, berustend in het parochie-archief deed hij gedeeltelijk
verschijnen in De Godsdienst-Vriend LXXII, 238-256; 302-321; LXXIII, 11-32.
van der Heijden

[Kesteloo, Gillis]
KESTELOO (Gillis), geb. te Domburg 4 Dec. 1749, overl. op Duinvliet 4 Dec. 1815.
Hij was de zoon van J a n K e s t c l o o , die tuinbaas op de buitenplaats St. Jan ten
Heere was, en kleinzoon van J a n G i l l i s z K e s t e l o o t . In middelburgsche
archiefboeken komt de naam herhaaldelijk voor. Zoo huwde 17 Mei 1651 J o o s
C a s t e l o o d als j.m. van Gitz in Vlaanderen ald. Dat de familie uit Vlaanderen
komt is zeker.
Zijn moeder was M a a t j e G e l j o n . Evenals zijn vader werd hij tuinier en tuinbaas
op de buitenplaats van M.J. Veth van de Perre te Westkappelle, ging later mede
naar de nieuw aangelegde buitenplaats onder Oostkappelle, Duinvliet. Bij den dood
van genoemden eigenaar, ontving hij een legaat van zesduizend gulden. Diens
weduwe stelde Kesteloo aan tot ontvanger der armenfondsen in hare heerlijkheden
St. Jan ten Heere en Boudewijnskerke, en hij werd door hare voorspraak door den
landdrost van Zeeland opperstrandmeester van Oostkappelle. Men zegt, dat hij de
beste schaatsenrijder en jager van Walcheren was. Hij huwde 1776 J o h a n n a
M a r i a M a r t i n , dochter van J o h a n n R o e l a n d M a r t i n , eveneens tuinier,
uit Exscheborn bij Maintz.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 534.
de Waal
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[Kesteloo, Gillis Adriaan]
KESTELOO (Gillis Adriaan), geb. te Domburg 27 Nov. 1812, overl. ald. 19 Aug.
1847, zoon van den volg. en Cornelia van der Meule, was eerst bestemd voor
ambtenaar bij den waterstaat, maar besloot om gezondheidsredenen onderwijzer
te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

680
worden. Hij behaalde 1837 den 2den rang, in 1846 akte Fransch, werd aangesteld
te Domburg in plaats van zijn vader 8 Apr. 1843. Hij werd bekroond voor
schoonschrijven door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen in 1835, 1838, 1841
en 1844. In 1840 gaf hij uit bij van Benthem & Jutting te Middelburg Drie tientallen
schrijfvoorbeelden. Van zijn fijn pennewerk bestaat nog menig voorbeeld. Hij
teekende met de pen de akte van hulde der Staten van Zeeland aan koning Willem
II en kreeg daarvoor van het provinciaal bestuur een gouden horloge. Het titelblad
van Levana, Buddinghs jaarboekje, werd op steen door hem geteekend. Hij was
gehuwd met E l i s a b e t h W i s s e , die 1856 overleed, en had 3 kinderen. Hij
verdronk bij het baden in zee en werd begraven te Domburg, waar hij evenals zijn
vader de algemeene achting en genegenheid had gewonnen.
Zie: H.M. K e s t e l o o , Domburg in Woord en Beeld; J.G. F r e d e r i k s in Nieuw
schoolblad 1 Juli 1887; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I. 536.
de Waal

[Kesteloo, Huibert Martin]
KESTELOO (Huibert Martin), geb. op het Hof te Westkappelle 14 Sept. 1786, overl.
te Domburg 15 Jan 1864, zoon van Gillis en Johanna Maria Martin (kol. 679). Zijn
vader zoowel als zijn grootvader waren tuinbaas op naburige buitenplaatsen. Huibert
Martin werd voor onderwijzer opgeleid en deed 1806 examen; in 1813 behaalde hij
akte Fransch. 7 Sept. 1806 werd hij aangesteld tot schoolmeester te Domburg, waar
hij reeds een jaar werkzaam was. Door zijn werkzamen aard en nauwgezetheid
werd hij secretaris 9 Jan. 1810, tevens werkzaam als griffier van de Maire, ontvanger
over 1811 en een half jaar 1812, lid v.d. municipalen raad; van hem wordt gezegd
dat hij op een aanmerking van het gemeentebestuur van Domburg, dat zijn
sollicitatiewerk niet genoeg klein schrift bevatte, het ‘Onze Vader’ op een stuivertje
schreef. Kesteloo heeft veel geschreven, doch weinig werk verscheen in druk. In
1827 en 1828 werden enkele gedichten geplaatst in Lettervruchten van het
Nutsdepartement te Sluis. In de Middelburgsche Courant werd opgenomen eene
opwekking tijdens den Belgischen opstand. Hij werd door de Maatschappij tot Nut
van 't algemeen bekroond in 1832 en 1835, en 1838 loffelijk vermeld. Hij legde 1843
zijn ambt neer, waarop 8 Apr. van dat jaar zijn zoon Gillis Adriaan Kesteloo werd
aangesteld; na diens plotselingen dood nam hij eerst tijdelijk de betrekking weer
waar, en werd in 1848 weder voor 5 jaar aangesteld. Op zijn verzoek werd hij 1
Nov. 1853 op meest eervolle wijze ontslagen. Hij huwde Mei 1808 C o r n e l i a v a n
d e r M e u l e , waarbij kinderen.
Zie: H.M. K e s t e l o o , Domburg in Woord en beeld; J.G. F r e d e r i k s in Nieuw
schoolblad 1 Juli 1887; F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 534.
de Waal

[Ketelaar, Abraham]
KETELAAR (Abraham), K e t e l e r , K e e t e l a a r , K e e t l a e r , schijnt omstreeks
1647 muzieklessen te hebben gegeven te Leiden, doch woonde 29 Oct. 1654 als
musicien te 's Gravenhage, waar hij les gaf in het bespelen van de claversingel,
orgel, fiool de gambe, hantfiool, fleuyt en de clocke. Voor Dec. 1657 vertrok hij naar
Rotterdam, waar hij als organist ook woonde Dec. 1665. Later, 16 Jan 1669 wordt
Abr. K. ‘musicant en orgilist’ als ‘commissael’ in het Leprozenhuis te 's Gravenhage
genoemd, dat gedeeltelijk ingericht was voor oude mannen. Een naamgenoot van
hem huwde te Vlissingen 12 Maart 1672 (ondertr. te Middel-
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burg): A b r m . K e t e l a a r , wedr. van Vlissingen en A n n a v a n d e r W i e l e ,
wed. van Middelburg.
Zie: Algem. Familieblad 1895, 36, 39, 40, 41, 42, 44; Kerk. Archief (Vlissingen).
de Waal

[Ketelaar, Adolf]
KETELAAR (Adolf), geb. te Goes, ged. ald. 26 Maart 1669, overl. ald. 7 Mei 1721,
zoon van J a c o b K e t e l a e r , raad te Goes en van C o r n e l i a S o u t e , werd na
studie in de theologie in 1693 proponent bij de classis in Zuid-Beveland en 26 Nov.
1693 beroepen als predikant te Zuiddorpe. Door combinatie dezer gemeente met
Axel (geapprobeerd door de classis van Walcheren 25 Febr. 1694), werd hij tweede
predikant te Axel en Zuiddorpe en als zoodanig 21 Maart 1694 door Ds. Peuteman
bevestigd. Van Axel vertrok hij in 1702 als predikant naar Oudeland en werd 22 Mei
1707 vandaar beroepen naar Goes, waar hij 30 Juli werd bevestigd. In Oct. en Nov.
1711 maakte hij deel uit van de oppositie tegen Gos. Buitendijck. 10 Juni 1716 werd
hij te Goes aangesteld als rector der latijnsche school, beide betrekkingen tegelijk
kunnende waarnemen wegens het destijds geringe aantal leerlingen; hij huwde,
ondertr. 30 Maart 1699 te 's Gravenpolder, getr. 29 Apr. 1699, J o h a n n a H o b i u s ,
dochter van Mr. J a c o b u s , pensionaris van Brouwershaven. Behalve een zoon,
Jacobus, die volgt, werden hem geboren drie dochters C o r n e l i a K e t e l a a r ,
ged. te Axel 28 Aug. 1701; J o h a n n a K e t e l a a r , ged. te Goes 6 Mei 1712;
E l i s a b e t h K e t e l a a r , ged. te Goes, 17 Apr. 1716. Hij overl. plotseling, door
een beroerte in den avonddienst op den preekstoel, en werd 12 Mei 1721 te Goes
begraven.
Zie: Boekzaal Oct. 1729; J. v a n d e r B a a n , Genealogie Keetlaer in Algemeen
Familieblad 1887, 193; zijn vrouw wordt verkeerdelijk door N a g t g l a s in Levensb.
van Zeeuwen I, 526 aan Adriaan K. toegeschreven.
de Waal

[Ketelaar, Adriaan]
KETELAAR (Adriaan), geb. te Vlissingen, overl. te Ossendrecht Oct. 1701, studeerde
evenals zijn broeder Daniel te Utrecht, werd 11 Oct. 1656 bij de Classis van Tholen
tot proponent aangenomen en door die Classis 23 Jan. 1657 tot predikant te Putten
benoemd, waar hij 11 Maart van dat jaar als opvolger van zijn broeder Daniel door
dezen bevestigd werd. In 1675 werd hij door Fransch krijgsvolk te Putten overvallen
en gevankelijk naar Maastricht gevoerd. Door hoogere tusschenkomst na eenigen
tijd bevrijd, werd hij beroepen naar Ossendrecht en 27 Oct. 1675 ald. bevestigd. Hij
liet na, een weduwe en zoon G u a l t e r u s K e t e l a a r .
Zie: J. v a n d e r B a a n , Particuliere correspondentie ter Prov. Bibl. Middelburg.
de Waal

[Ketelaar, Batholomeus]
KETELAAR (Batholomeus), tweede zoon van M a t t h i j s K e t e l a e r , was te Vere
voogd van zijn broeder Jan's dochter Tanneke Ketelaar, 1546, waarvoor hij in zijn
plaats stelde M a r c u s R o g i e r s e K e t e l a a r ; hij was gehuwd en heeft nagelaten
M a t t h i j s K e t e l a a r , die van zijn oom Jan Mathijsse Ketelaar 1544 erfde ‘een
rente brief van £ 2. gr. gehypothekeert op de fortificatie van der Vere wijn-accijns,
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als ook al de hamers en andere instrumenten en winckels gereetschap bij den voorn.
Jan Mathijsse Ketelaar met der dood ontruimd en nagelaten.’
Zie: Geneal. fragment van Matthijs Ketelaar, handschr. Veersche families (Prov.
Bibl. Middelburg).
de Waal

[Ketelaar, Mr. Cornelis]
KETELAAR (Mr. Cornelis), geb. te 's Gravenhage 16 Mei 1690, overl. te Goes 9
Maart 1764, jongste kind van F r a n ç o i s en M a r i a E v e r s -
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d i j k (zie kol. 683), werd 2 Jan. 1731 raad van Goes, schepen dier stad van
1732-1749, gezworene van de Breede Watering, ontvanger van den 100sten penning.
Hij liet na in handschrift, eene belangrijke geschiedenis van Goes, waarvan helaas
slechts fragmenten zijn overgebleven. Hij huwde te 's Gravenhage 2 Mei 1721
C a t h a r i n a M a r i a C l e m e n t , dochter van G i l l i s , geb. 12 Aug. 1697, overl.
o

31 Maart 1738. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren. 1 . Mr. F r a n ç o i s
N i c o l a a s K e e t l a e r , geb. te 's Gravenhage 11 Febr. 1722, overl. te Goes 19
o

Sept. 1793, wordt raad van Goes 17 Aug. 1743, in 1759 burgemeester ald., 2 .
G i l l i s C l e m e n t K e e t l a e r , geb. te 's Gravenhage 25 Febr. 1724 overl. te
o

o

Delft 20 Maart 1788; 3 . M a r i a J o h a n n a s t . jong; 4 . D i g n a C o r n e l i a
K e e t l a e r , geb. te 's Gravenhage 7 Febr. 1728, overl. te Zierikzee 31 Jan. 1796,
huwt te Goes 5 Mei 1756 met M a r i n u s J a n d e J o n g e , geb. te Zierikzee 13
o

Febr. 1730, kapitein der inf. (zie bij ‘de Jonge’); 5 . C a t h a r i n a M a r i a
K e e t l a e r , geb. te 's Gravenhage 26 Aug. 1730, overl. te Vlissingen 30 Dec. 1784,
huwt te Goes 5 Dec. 1754 A d r i a a n F r a n ç o i s L a m m e r s , geb. te Axel 16
Sept. 1718, griffier van Axel en Axelerambacht, schepen van Vlissingen 1756-1757,
o

overl. ald. 25 Dec. 1799; 6 . Mr. D i g n u s C o r n e l i s K e e t l a e r , geb. te Goes
26 Jan., ged. 1 Febr. 1733, overl. ald. 1 Dec. 1794, werd raad ald. 9 Febr. 1756,
burgemeester 24 Juni 1777, huwt ald. 24 Maart 1757 A d r i a n a I s a b e l l a
O s s e w a a r d e , geb. te Goes, ged. ald. 28 Febr. 1738, overl. 20 Apr. 1802, dochter
van burgemeester C o r n e l i s O s s e w a a r d e en M a r i a W e s t e r w i j k . Zij
o

hadden 9 kinderen; 7 . A d r i a n a S u s a n n a K e e t l a e r , geb. te Goes 27 Mei,
gedoopt 1 Juni 1735, huwde ald. 21 Oct. 1756 J a n W i l l e m B o d d a e r t ,
commissaris van het landrecht ald. 21 Sept. 1756, in hetzelfde jaar pensionaris
honorair, geb. te Middelburg 15 Maart 1736. Zij verdronken in volle zee, met hunne
3 jongste kinderen, na 18 Maart 1775 uit Demerary te zijn vertrokken met het schip
‘Warthoven’. In Juni kwam dit bericht bij hunne familie.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Genealogie der familie Keetlaer in Algemeen Familieblad
1887, 193.
de Waal

[Ketelaar, Daniel]
KETELAAR (Daniel), geb. te Vlissingen, overl. te St. Philipsland, Mei 1660, werd
Sept. 1640 te Utrecht ingeschreven als stud. theol. evenals zijn broeder Adriaan,
en 5 Oct. 1645 aangenomen als predikant bij de classis van Walcheren; hij werd
28 Sept. bevestigd door Petr. Laovicus tot predikant voor den dienst bij de
hollandsche gemeente te Canvey-island in den mond van den Theems en als
zoodanig 16 Sept. - 27 Oct. 1647 afgevaardigd ter Synode te Londen. 7 Apr. 1649
benoemde de classis van Tholen hem tot eersten predikant te Stand-daarbuiten en
6 Juli 1649 nam hij zitting als lid der classis, die hem 3 Jan. 1651 beriep naar Putten
en Huybergen (Hogerheide). In den avond van 31 Aug. 1652 werd hij daar verdreven
uit de pastorie, die vroeger van 't klooster deel uitmaakte, door roomsche geestelijken
en opgeruid volk. 2 Jan 1657 werd hij beroepen als eerste predikant te St. Philipsland,
o

waar hij 21 Jan. werd bevestigd door H. van Heijnsbergen. Hij huwde 1 . als Bergen
op Zoom 22 Juli 1653 J o h a n n a M a h i e u , geb. te Vlissingen, wed. van A n d r i e s
v a n H a m e r s t e d e en na haar dood ondertr. 20 Nov. 1659 (getr. Dec. 1659)
P h i l i p p i n a v a n d e r V l i e t j.d. van Tholen.
Zie: Navorscher LIX, 9; J. v a n d e r B a a n ,
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Particuliere Correspondentie ter Prov. Bibl. Middelburg.
de Waal

[Ketelaar, Dignus (1)]
KETELAAR (Dignus) (1), zoon van J a c o b u s en J o z i n a N.N. Hij kwam van
Vlake in Goes wonen, werd poorter van Goes 4 Febr. 1590, stadsrentmeester
o

1599-1600, schepen van 1601 tot 1612. Hij huwde 1 . te Middelburg 17 Maart 1588
A n n a v a n M a r s s e l a e r , geb. te Antwerpen, overl. te Goes 11 Mei 1592 en
o

o

ald. begraven; 2 te Middelb. 19 Dec. 1593 M a r i a J a s p e r s , geb. te Goes; 3 .
te Goes 23 Dec. 1596 S u z a n n a d'E c c l e s i a , geb. Mei 1575, dochter van
D o m i n i c u s en C a t h a r i n a W e n n e k e r . Van zijne kinderen zijn bekend 1.
J a c q u e s K e e t l a e r , geb. te Goes, overl. vóór 1662, geh. te Goes 17 Nov. 1624
met M a r g r i e t a S o e t w a t e r j.d. van Goes, ald. begraven 18 Febr. 1662; 2.
D o m i n i c u s K e e t l a e r , geb. te Goes, overl. ald. in Apr. 1656 en begr. 24 Apr.,
geh. te Goes 26 Jan. 1625 met A n n a B o o n e , geb. te Goes en ald. begr. 18 Dec.
1653; 3. M a r i a K e e t l a e r , geb. te Goes, tr. ald. 10 Mei 1626 met A l b e r t F e y t
weduwn. van M a r i a F r u y t i e r s , waarbij getuigen waren haar broeders Jacques
en Dominicus; 4. J a n K e e t l a e r , geb. te Goes tr. a l d . 21 Dec. 1631 S u s a n n a
H a r i n k m a n s j.d. van Goes, getuige voor hem zijn broeder Dominicus. 5. Dignus
Keetlaer (2), die volgt. Een naamgenoot van hem komt 1599 onder de meest
gegoede ingezetenen van Middelburg voor.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Genealogie der familie Keetlaer in Algem Familiebl.
1887, 193.
de Waal

[Ketelaar, Dignus (2)]
KETELAAR (Dignus) (2), geb. te Goes 1612, overl. ald. 31 Mei 1651, zoon van den
voorg., werd schepen te Goes, ontvanger van den 100en penning in Zuid-Beveland.
Hij huwde te Goes, 25 Febr. 1635 ondertr., met M a r i a E v e r s d i j k geb. te Goes,
ged. ald. 27 Jan. 1610, overl. ald. 5 Maart 1660, dochter van Cornelis Fransz
Eversdijk en Tanneke Manée (kol. 366) Zij hertr. te Goes 6 Jan. 1656 G e r a r d
S a b b i n g e G i l l i s z , sedert 1631 schepen van Goes, ald. kinderloos overl. en
begr. 4 Juni 1638. De kinderen van Dignus Keetlaer overleden allen zeer jong,
behalve de derde zoon Mr. F r a n ç o i s K e e t l a e r , geb. te Goes 31 Oct. 1640,
overl. te 's Gravenhage 22 Dec. 1718. Hij studeerde te Leiden, ingeschreven ald.
6 Juli 1663 als jur. stud., werd schepen van Goes 1672, 73, 74, 75. Hij werd 7 Sept.
1674 raadsheer in den Hove van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij huwde
te Goes 14 Mei 1670 M a r i a E v e r s d i j k (kol. 371), ged. te Goes 23 Maart 1651,
overl. 1720, dochter van D r . N i c o l a a s en J o h a n n a V e r b e r c h . Van hunne
6 kinderen was de oudste zoon Nicolaas Keetlaer (kol. 684), de jongste Cornelis
(kol. 681); de tweede zoon M r . D i g n u s K e e t l a e r , geb. 11, ged. 12 Nov. 1674,
overl. ongeh. te Middelburg 23 Maart 1750, schepen van Goes, 1708, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, pensionaris honorair 1719, 1720, werd 4 Dec. 1719 secretaris
der Staten van Zeeland en 2 Nov. 1734 raadpensionaris van Zeeland. Hij
excerpeerde uit de Staten-Notulen van 11 Apr. 1721 over de titulatuur van den 1sten
klerk ter griffie Jan Biskop.
Zie: J. v a n d e r B a a n , Genealogie der familie Keetlaer in Algem. Familiebl.
1887, 193.
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[Ketelaar, Dominicus]
KETELAAR (Dominicus), geb. te Goes, overl. ald. 22 Juni, begr. ald. 27 Juni 1715,
werd 19 Nov. 1705 dijkgraaf van den Goeschen polder, huwde te Kloetinge 6 Aug.
1676 S u s a n n a v a n N o o r d e n j.d. van Kloetinge; hieruit werden vijf
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kinderen geboren, waarvan de oudste zoon J a c o b u s K e e t l a e r , geb. en ged.
te Goes 10 Sept. 1677, overl. ald. 11 Jan. 1743, 20 Mei 1730 raad te Goes werd
en 5 Maart 1726 dijkgraaf van den Goeschen polder. Hij huwde 30 Mei 1728
J o h a n n a S c h e r m e r j.d. van Stolkwijk, dochter van Ds. P e t r u s , predikant te
Stolkwijk, daarna te Goes van 1696-1707.
Zie: Algemeen Familieblad 1887, 195.
de Waal

[Ketelaar, Mr. Jacobus]
KETELAAR (Mr. J a c o b u s ), ged. te Axel 3 Jan. 1700, overl. te Goes 11 Apr. 1760,
zoon van Adolf en Johanna Hobius, werd er 24 Juni 1729 raad, 1730 secretaris,
was burgemeester ald. van 20 Febr. 1741-12 Mei 1742. Hij huwde M a r i a V e r k a t ,
dochter van J a n en van J a c o b a B r o u w e r s ; waarbij hij 7 kinderen had, waarvan
2 zoons, de oudste A d o l f K e e t l a e r , ged. te Goes 14 Sept. 1725, de jongste
Dignus Dominicus Keetlaer.
Zie: Algemeen Familieblad, 1887, 195.
de Waal

[Ketelaar, Jan Matthijse]
KETELAAR (Jan Matthijse), overl. te Vere 1543, oudste zoon van M a t t h i j s
K e t e l a a r , die volgens het weesbouck der stad Vere (letter E beginnende met
1531, eindigende 1544 fol. 306-312) twee zoons, Jan en Bartholomeus (kol. 681),
en eene dochter naliet. Jan Ketelaar was schepen van Vere 1535,
Heilige-geestmeester 1540, 41 en 42. Hij huwde M a y k e n A n t h e u n i s d o c h t e r ,
wed. van R e y l o f f A d r i a a n s e uit Wolphersdijk (bij wien zij een zoon had
H u y b r e g t R e y l o f s e ). Zij woonden te Vere in het hoekhuis op het zuideinde
van de Markt, naar de Houtstraat, waar hij een koperslagerswinkel en zij een
vettewarierzaak had. Zij overl. 1544; van hunne kinderen wordt gemeld T a n n e k e
of A n n a K e t e l a a r , terwijl hij ook eene natuurlijke dochter had L i j s k e n
K e t e l a a r , wie 1539 van haar vader bij testament een huis te Vere in de Capelstraat
werd bemaakt, overl. zonder kinderen 1544. Tanneke werd geb. te Vere 1536 en
o

erfde van haar vader £ 144:3:5, van haar moeder £ 107:9:1. Zij huwde 1 . te Vere
o

1555 C l a a s C l a a s e H o n i g h , 2 . ald. J a n v a n R e y g e r s b e r g e , geb.
ald. 1538, als een der eerste raden van Vere aangesteld 15 Jan. 1575, zoon van
J a n v a n R e y g e r s b e r g e , glasemaker, en van W i l l e m i j n e
o

W i l l e m s d o g t e r ; hij overl. 1591. Zij huwde 3 . J a c o b B a r e n t s e v a n
G r a a s , burgemeester van Vere 1586, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99, 1601 en 1603,
schepen 1581, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 94, 97, 98 en 1600, mitsgaders raad geworden
5 Jan. 1583, overl. te Vere 7 Nov. 1603. Zij woonde te Vere in het huis ‘de Sterre’
staande aan de zuidzijde van de Markt op den hoek van de Kerkstraat en overl. ald.
1610. Zij had bij haar eersten man N i c o l a a s en J a n H o n i g h , bij haar tweeden
J o n a s en S a r a v a n R e y g e r s b e r g e , bij den derden geen kinderen.
Zie: Genealogisch fragment van Mathijs Ketelaar, handschr. Veersche families
(Prov. Bibl. Middelburg).
de Waal

[Ketelaar, Mr. Nicolaas]
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KETELAAR (Mr. Nicolaas), geb. te Goes 25, ged. 27 Nov. 1672, overl. te 's
Gravenhage 16 Juni 1743, oudste zoon van F r a n ç o i s en van M a r i a E v e r s d i j k
(zie kol. 683), raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en
West-Friesland; hij huwde 13 Dec. 1703 M a r i a H o e u f f t , geb. te 's Gravenhage
25 Juli 1683, overl. 16 Jan. 1738, dochter van J o h a n D i e d e r i k , heer van
Buttinge en Zandvoort (op Walcheren) en van A g a t h a P a u w v a n
H e e m s t e d e . Zij hadden geen kinderen. Uit de verdeeling der penningen
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ad ƒ 21190 nagelaten door haren grootvader M a t t h e u s , afkomstig uit de erfenis
van J a n H o e u f t , ontving Nicolaas Keetlaer als in huwelijk hebbende Maria Hoeuft
ƒ 3526. Nicolaas teekende met verscheidene anderen in Apr. 1719 een belangrijke
instructie ‘allen te zamen uitmakende en representeerende de staak van den Heer
D i e d e r i k H o e u f t den Oude, hun groot- en overgrootvader’ eene procuratie
bevattend op den heer Arnoud Loten om ter verrichting van hunne zaken en
interessen in Frankrijk een reis naar Parijs te maken en daar al het noodige te
verrichten. Bij het huwelijk van Mr. G e r a r d P a u w geboren H o e u f t , 29 Juni
1713, waalsche kerk te 's Gravenhage werd de bruidegom ‘geassisteert met zijn
Ed. swager de Hr. Mr. Nicolaes Ketelaer.’ Zijn zwager L e o n a r d H o e u f t geprom.
te Leiden 25 Mei 1716, droeg zijn dissertatie de Mandato mede aan hem op. 22
Juni 1734 had hij met J a n D u t r y het bestuur over de heerlijkheden Heemstede,
Rietwijk en Rietwijkeroord, als voogd van zijn neef J a n D i e d e r i k P a u w geboren
H o e u f f t , na den dood van diens moeder.
Zie: Genealogie Hoeufft.
de Waal

[Ketelaar, Vincent]
KETELAAR (Vincent), K e e t e l a e r of K e e t l a c r , geb. te Vlissingen in 1627,
overl. te Zierikzee in 1679 werd 1647 te Utrecht en in 't zelfde jaar te Leiden (16
Sept.) en voor de tweede maal 12 Sept. 1650 ingeschreven als med. stud. Hij schijnt
ook in de letteren te hebben gestudeerd en wordt niet onbedreven in de latijnsche
dichtkunde genoemd. Hij vestigde zich als geneesheer te Zierikzee. Vermoedelijk
heeft hij den post van stadsdoctor te Zierikzee gratis waargenomen, want hij verzocht
1654 traktement als zoodanig te mogen genieten, wat 31 Mei wordt aangehouden.
De beoefening der oude talen zal hem geschikt hebben gemaakt, om als opvolger
van Joh. Joach. Ludovicus 25 Oct. 1664 te worden aangesteld als rector der
latijnsche school te Zierikzee. Hij gaf uit: Commentarius medicus, de Aphtis
nostratibus sive Belgarum Sprouw (Middelburg 1669) waarvan in Leiden in 1672
herdruk en dat in 1681 door David van Hoogstraten in het Nederlandsch werd
vertaalt. Zijn beroemd afkooksel van witte versche rapen, gele wortelen en roode
karoten was nog tot 1840 bij enkele doctoren in gebruik als middel tegen angina.
Hij huwde te Zierikzee 18 Sept. 1657, ondertr. te Vlissingen 1 Sept., C a t h a r i n a
v a n B o r r e n d a m m e , geb. te Middelburg, waarbij hij had 1. Adriaan, 2. Anthony,
3. Catharina, 4. Daniel. A d r i a a n K e t e l a a r , ged. te Zierikzee, 18 Juli 1658,
overl. ald. in 't voorjaar van 1681, denkelijk dezelfde, die op 20-jarigen leeftijd te
Leiden ingeschr. werd (23 Sept. 1677) als stud. Theol.; hij werd 10 Dec. 1679
aangesteld als opvolger van zijn vader tot rector der latijnsche school te Zierikzee.
Hij overleed echter twee jaar later, ongehuwd en werd opgevolgd door Joh.
Schoonheyt.
A n t h o n y K e t e l a a r , ged. te Zierikzee 21 Sept. 1659, werd 2 Oct. 1680 stud.
phil. oud 21 jaar; C a t h a r i n a K e t e l a a r , ged. te Zierikzee 8 Mei 1661; D a n i e l
K e t e l a a r , ged. te Zierikzee 22 Oct. 1662, te Leiden ingeschreven 9 Sept. 1681
als stud. phil. Na verwant met dezen waren zeker A d r i a a n V i n c e n t s e n
K e t e l a e r , raad van Vlissingen 1641 en overl. ald. 11 Mei 1645, en V i n c e n t
A d r i a a n s e n K e t e l a e r , raad ald. 1649, schepen 1650-1654, overl. ald. 9 Juni
1658.
Zie: Navorscher XV, 317; P.D. d e V o s , De latijnsche school te Zierikzee in
Maandbl. De Nederl. Leeuw 1899; V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel 353.
de Waal

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

686

[Ketelanus, Mr. Hermanus Franciscus]
KETELANUS (Mr. Hermanus Franciscus), geb. te Amsterdam in 1712, overl. te
Dordrecht 3 Oct. 1761, was de zoon van H e n d r i k K e t e l a n u s en A l e t t a v a n
S t e e n b e r g e n . Hij was een ervaren rechtsgeleerde en ijverig beminnaar der
vaderlandsche geschiedenis en oudheden. Sedert 1 Jan. 1736 tot zijn overlijden
was hij secretaris en administrateur der Weeskamer 1740, lid van het college der
Goede Lieden van Achten, verschillende malen thesaurier, zoo van het
Groot-kantoor, 1745-48, 1757-1759, als van de Reparatiën, 1741-1744 en 1753-1756.
Ook werd hij 29 Juni 1745 van stadswege aangesteld tot het waarnemen van het
recht van het Stapel en tot ontvanger der personeele quotisatie. Dien dag bood hij
aan de heeren van het Besogne aan zijne collectie van privilegiën, handvesten en
annotatiën rakende 't Stapel, welke werd aanvaard, om bewaard te blijven in de
Kamer van Burgemeesteren, terwijl aan den schenker ‘een stuk zilver’ voor een
present werd gegeven.
Dit handschrift bevindt zich thans in de bibliotheek der gemeente Dordrecht onder
den titel: Excerpta en adnotatiën over den Stapel der stadt Dordrecht, hs. fol.,
bevattende een 18-tal hoofdstukken over dit onderwerp.
Dat hij met goed gevolg de latijnsche dichtkunst beoefende, blijkt uit zijn Carmen
in centesimum Athenaei Amstelaedamensis natalem, te vinden in v a n L e n n e p ,
Ill. Amstelod. Athen. memorab. 68-70.
Ketelanus was 30 Aug. 1735 gehuwd met E l i s a b e t h M a r i a d e B r u y n
J o h a n sdr., daarna 10 Sept. 1756 met G e e r t r u i d E l i s a b e t h
N u n n i n k h o v e n , van Wezel, wed. van J a c o b v a n d e W a l l .
Zie: S m i t s en S c h o t e l , Beschr. van Dordr. I, XII; Aanteekeningen uit het Gem.
Archief te Dordrecht.
van Dalen

[Keuken, Jacobus Joannes]
KEUKEN (Jacobus Joannes), geb. te Doesburg 1817, overl. te Oude Rijn 21 Dec.
1890. Hij werd priester gewijd 13 Juni 1840, daarna assistent te Doesburg, 1841
kapelaan te Lichtenvoorde, 1842 te Baak, 1844 te Bemmel, 1846 te Aalten, 1848
te Indoornik, 1850 pastoor te Harderwijk en in 1858 te Oude Rijn, alwaar hij een
nieuwe kerk bouwde. In het tijdschrift Ecclesiastes gaf hij in de jaargangen 1873-79
tal van preeken uit.
van der Heijden

[Keulen, Bartholomeus van]
KEULEN (Bartholomeus v a n ), geb. omstr. 1460, overl. 1516 te Minden. Hij legde
zich reeds jong op de studie der letteren toe, en was, tegelijk met Erasmus, leerling
aan de deventer school. Later trad hij op als docent; zijn overdreven latinisme vond
echter afkeuring, een merkwaardig verschijnsel in dien over-klassieken tijd. Meer
roem behaalde hij in het Grieksch; hij was een der eersten, die hier te lande die taal
onderwezen. In 1504 ging hij naar Zwolle; in 1511 werd hij, na een verblijf in Munster,
rector aan de latijnsche school te Alkmaar, waar o.a. Alardus van Amsterdam
toentertijd lessen gaf; deze prees later zijne bekwaamheid in het Grieksch. In 1513
ging hij weer naar Deventer, vandaar naar Minden, waar hij als rector overleed in
armoedige omstandigheden. Hij was een voor dien tijd bekwaam humanist, blakend
van ijver voor de klassieke vorming; Erasmus spreekt in 1489 van hem als van
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iemand van groote geleerdheid en dichterlijke gaven. Evenals Murmellius e.a.
trachtte hij de beoefening van het Latijn als omgangstaal te bevorderen.
Van zijne werken dient vooral genoemd Epistola mythologica (oudste dr. Dev.
1489), opn. uitgeg. d. R e i c h l i n g , Eine Schul-Humoreske
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a.d.Z.d. Früh. Humanismus (Berl. 1897) in Mitt. d. Gesells. f.d. Erz. u. Schulgesch.
VII, 111-176, eene merkwaardige proeve van practische oefening in het Latijn.
Onuitgegeven gedichten zijn in hs. in de st. bibloth. te Alkmaar.
Zie o.a.: D e l p r a t , Verhand. ov. d. Brsch. v.G. Groote enz. (Arnh. 1856), 75;
v a n G e l d e r , De Lat. school te Alkmaar (Alkm. 1905), I, 87 vlg.
Lindeboom

[Keuning, Abel Wybrens]
KEUNING (Abel Wybrens), friesch republikein, geb. 22 Aug. 1750 te Gerkesklooster,
overleden na 1814 waarschijnlijk te Franeker, zoon van W y b r e n K e u n i n g en
T r i j n t j e A b e l s , burgerlieden, die hem gaarne voor het predikambt hadden
opgeleid, hetgeen echter door hun dood verhinderd werd. Hij kwam nu in de leer
bij een schoenmaker, wiens vak hij tot zijn 38ste jaar uitoefende. Inmiddels was hij
in het huwelijk getreden met J a n k e A n d r i e s uit Augustinusga, die hem vier
kinderen schonk. In 1788 werd hij kastelein en sluiswachter op het ‘Collumer Vallaat’,
in welke betrekking hij veel voorspoed had. Men koos hem na het revolutiejaar 1795
tot medelid der municipaliteit van het district Kollumerland en Nieuw Kruisland, ‘in
welke post hij eenigen tijd met veel moijte en werkzaamheden bezig was, vermits
gemeld district in een dezolate en zeer nadeeligen toestand door den toenmaligen
Grietman Martinus Scheltinga aan de nieuwverkozen municipaliteitsleden wierde
overgedragen’. Tevens kreeg hij ter zelfder tijd zitting in het provinciaal bestuur van
Friesland (Juli 1796). Toen in Januari 1797 het Kollumer oproer uitbarstte, zond hij
in allerijl tijding van het gebeurde naar Leeuwarden. De Prinsgezinden drongen kort
daarop zijn woning binnen met het plan om hem te vermoorden, hetgeen evenwel
niet gelukte. De bende van Jan Binnes plunderde en vernielde toen alles in zijn
huis, wat onder haar bereik kwam, en deed zijn vrouw en kinderen niet weinig
overlast aan. Met zijn gewonde vrouw en het weinige goed, dat hem nog restte,
vestigde hij zich 6 Febr. 1797 metterwoon te Leeuwarden in een huis tegenover de
Kanselarij. Hij had nog zitting als gedeputeerde tot Juli 1797, werd bij de nieuwe
verkiezing andermaal gekozen, doch de benoeming werd onwettig verklaard, omdat
hij zijn woonplaats had verlaten en geen domicilie te Leeuwarden had. Hij begon
nu te Suameer met een jeneverstokerij en herberg, terwijl hij zich tevens bekwaamde
voor procureur. Na met goeden uitslag het examen in 1800 te hebben afgelegd,
werd hij ‘geadmitteerd om te mogen praktiseeren in de districten Tietjerksteradeel
en Smallingerland totdat de heeren drosten in de wereld wierden geschopt’. Zijn
toelating als procureur werd nu ingetrokken, maar hij bleef werkzaam in
extra-judicieele zaken. In 1808 kocht hij van zijn broeder D u r k K e u n i n g de
herberg ‘Het wapen van Amsterdam’ bij de Noorderpoort te Franeker, waarheen hij
in Mei van dat jaar met de zijnen verhuisde. Hij verloor daar zijn echtgenoote, 25
Sept. 1808, ‘aan de vehemente galziekte, welke in dat jaar menigvuldig exsteerde,
niettegenstaande alle middelen door den doorkundigen Prof. A. Ypey en den
chirurgijn Harkema tot herstel wierden aangewend’. Toen hij in 1813 plan maakte
om zich aan zijn zaak te onttrekken en zijn overige dagen ‘in ruste te verslijten’,
werd hij op een morgen van de maand Maart door den officier van de gendarmerie
gevangen genomen en naar Leeuwarden gebracht onder verdenking van oplichterij.
Hij hield zijn onschuld staande en verklaarde een slachtoffer van lage intrige te zijn.
In Novembar 1814 bevond hij
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zich nog in het huis van correctie te Leeuwarden, waar hij zijn levensloop beschreef.
Het handschrift berust in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, en bevat tevens
verscheidene ‘mengeldigten’, anekdotes en aanspraken, door hem gehouden in de
departementsvergaderingen der Maatsch. tot Nut van het Algemeen te Bergum.
Zie: A.J. A n d r e a e , Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig
beschreven, (Kollum 1883) 122-124; Friesche couranten van 1797; W a g e n a a r ,
Vaderl. Historie, XXXIX, 71-73, M.D. T e e n s t r a , Kronyk van Groningen, Friesl.
en Drenthe, III, II; F e i t h , Register van het Archief van Groningen, 1ste vervolg, op
1797, no. 31.
Wumkes

[Keurenaer, Johannes Augustus]
KEURENAER (Johannes Augustus), geb. te 's Gravenhage 21 Nov. 1810, overl.
te Oosterhout 10 Juli 1875. Opgevoed in een burgerlijk militaire omgeving, daar zijn
vader ambtenaar was aan het Dep. v. Oorlog, gaf hem dit als vanzelf aanleiding om
zich te bekwamen voor cadet der artillerie, op de artillerie- en genieschool te Delft.
1 Sept. 1826 ving hij daar zijn studiën aan en werd bij de opheffing van die school
als cadet overgeplaatst naar de Militaire Akademie te Breda, 29 Oct. 1828. Bij K.B.
van 5 Jan. 1830 werd hij benoemd tot 2en luitenant bij het 1ste bat. artillerie Nationale
militie, kwam achtereenvolgens te Luik en Maastricht in garnizoen en ging na het
ontzet van laatstgenoemde vesting door luit.-gen. Bernard van
Saxen-Weimar-Eisenach naar Staats-Vlaanderen. Hij was gerechtigd tot het dragen
van het ‘Metalen Kruis.’
Bij K.B. van 14 Dec. 1830 werd hij overgeplaatst bij het 3de bat. artillerie Nat. Mil.
en kwam in garnizoen te Delft en 's Gravenhage. 23 Nov. 1833 werd hij 1ste luitenant.
Het eentonig garnizoensleven in vredestijd trok hem niet aan. Op zijn verzoek werd
hij bij K.B. van 5 Febr. 1837 overgeplaatst bij het wapen der genie in N.O.-Indië.
23 Oct. 1837 werd hij kapitein. 4 Mei 1838 lid der commissie van bruggen en
wegen in de residentie Batavia en Buitenzorg. 13 Juli 1840 overgeplaatst bij den
staf der genie werd hij te Soerabaja belast met den bouw van het fort ‘Prins Hendrik’,
de artesische putboring aldaar en de werkzaamheden aan de linie rondom Soerabaja.
10 April 1841 werd hij wederom naar Batavia verplaatst om op te treden als chef
van het 1ste Bureau der Genie-Directie.
11 Maart 1844 werd hij aangewezen om dienst te doen als onderdirecteur der
genie van Sumatra's Westkust met Padang als garnizoensplaats. 21 October 1844
werd hij benoemd tot lid van den Raad van Justitie aldaar. In 1846 keerde hij naar
Nederland terug met een tweejarig verlof tot herstel van gezondheid. Tijdens dit
verlof werd hij in 1848 door den Koning in commissie gesteld met den gen.-maj.
bar. Friedrich von Gagern ter bestudeering van de versterking van Batavia. 25 Nov.
1848 retourneerde hij naar Java. 5 April 1849 majoor titulair der genie, 4 Aug. 1850
majoor. 12 Mei 1851 ging hij ten tweeden male om redenen van gezondheid naar
Nederland, en verkreeg 1 Mei 1853 eervol ontslag uit 's lands dienst.
Van 1853-1859 hield hij zich bezig met zaken betreffende kolonisatieplannen in
Ned.-Indië en industriëele ondernemingen in Nederland. Bij K.B. van 1 Aug. 1859
werd hij directeur der Kon. Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en
Oost-Indische ambtenaren te Delft; welk ambt hij bleef vervullen tot 29 Juni 1864,
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toen de Kon. Akad. werd veranderd in Polytechnische school.
Keurenaer bleef te Delft wonen. Hij was lid der commissie van toezicht op het
middelb. onderwijs, commissaris van de teeken- en industrieschool en voorzitter
van examen-commissiën het M.O. betreffende.
Hij was mede-oprichter van het Kon. Instituut van Ingenieurs en verschillende
opmerkingen van hem bevinden zich in de Notulen der Instituutsvergaderingen. Ter
wille van zijn gezondheid verliet Keurenaer Delft in 1873 om zich te Oosterhout bij
Breda te vestigen, waar hij overleed.
Hij publiceerde: Over de bouwmiddelen en de wijze van uitvoering bij de
geniewerken in de vallei van Ambarawa op Java (Notulen K. Inst. v. Ingen. 1851-52);
Kunstmatige vlasbereiding. (Beantwoording der prijsvraag, bekroond met de gouden
medaille door de Holl. Mij. van Landbouw) (Schiedam, 1872, 8o.); Toelichting op
idem (Schiedam 1873, 8o.); Terugblik op de resultaten van het onderwijs aan de
Kon. Akademie te Delft (Notulen K. Inst. v. Ing. 1874-75).
Roelofs Heyrman

[Keyser, Jan Pieter de]
KEYSER (Jan Pieter d e ), geb. 12 Juli 1818 te Rotterdam, overl. 1 Jan. 1878 te
Arnhem. Als student vertaalde hij De Jezuïetenorde, haar oorsprong, rigting,
bedoeling en leer van S. J o r d a n , benevens B r e t s c h n e i d e r s Geschiedenis
der kerkhervorming in Duitschland. 6 Juli 1845 werd hij predikant te Varseveld, in
1849 te Noordeloos, in 1851 te Oudewater, om spoedig daarop naar Arnhem te
vertrekken. Met Kinderman bewerkte hij Fuhri's Groot Prentenboek. Aan zijn initiatief
dank ten hun ontstaan het Repertorium voor buitenlandsche theologie, het
letterkundig tijdschrift Nederland, het weekblad De Morgenster, ter bevordering van
het levend Christendom. In 1853 was hij een der medeoprichters van de
Evangelische Maatschappij, welker doel is de kennis van het evangelie onder
roomsch-katholieken te bevorderen en de belangen van het protestantisme te
behartigen door bestrijding van het ultramontanisme. Nadat hij in 1857 de redactie
van De Tijdspiegel op zich had genomen, verschenen in dat tijdschrift vele grootere
en kleinere stukken van zijne hand. Zijn Wartburg verscheen in 1864 terwijl de Zoon
des menschen in twee achtereenvolgende bundels stichtelijke overdenkingen gaf.
Ook redigeerde hij de uitgave van de Leerredenen tot bevordering van evangelische
kennis en christelijk leven, de z.g. ‘Groene preeken’.
Aan hem dankt de arnhemsche kweekschool voor onderwijzeressen haar ontstaan
1860. Ook schreef hij eene bloemlezing van Ned. letterkunde voor meisjesschool
en huisgezin, onder den titel Een bloemkrans. In zijn laatste levensjaar voltooide hij
Neerlands letterkunde in de negentiende eeuw, eveneens eene bloemlezing, ten
gebruike bij de beoefening onzer letterkunde.
Hij was gehuwd met L o u i s e M a r i a K r a m e r .
Zie: H. v a n d e r H o e v e in Tijdspiegel 1878, 153; d e z . in Levensb. Letterk.
1878, 57 met bibliografie; L.H. S l o t e m a k e r in Eigen Haard 1878, 75; d e z .,
Woord ter nagedachtenis (Arnh. 1878).
Herderscheê

[Keyser, Thomas Hendrikszoon de]
KEYSER (Thomas Hendrikszoon d e ), schilder en beeldhouwer, geb. in 1597 te
Amsterdam, als tweede zoon van den stadssteenhouwer Hendrik de Keyser (1) (II
kol. 674). Hij werd, als beeldhouwer in 1616 leerling van zijn vader, doch is van
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de Keyser trouwde in 1626 met M a c h t e l d A n d r i e s d ., in 1640
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voor de tweede maal met A a l t j e H e y m e r i c x . In 1662, 25 April, werd hij tot
stadssteenhouwer te Amsterdam benoemd; 7 Juni 1667 is hij in de Zuiderkerk aldaar
begraven.
Als schilder schijnt de Keyser een leerling van Cornelis van der Voort geweest te
zijn. Zijn werk kenmerkt zich door een fraai coloriet, door zorgvuldige teekening en
door de juistheid, waarmede de afgebeelde personen in hun eigenaardig karakter
zijn weergegeven. Hij schilderde niet slechts levensgroote figuren, doch ook kleine
portretten. Zijn oudste werk is de anatomische les van Dr. Sebastiaan Egbertsz. de
Vrij, nu in het Rijksmuseum te Amsterdam, in 1619 geschilderd. Dezelfde verzameling
bezit ook schilderijen van de Keyser in 1632 en 1633 vervaardigd, andere vindt men
in de musea te 's Gravenhage, te St. Petersburg, te Londen, te Berlijn, enz. Onder
de betrekkelijk zeldzame werken van den meester, na 1640 ontstaan, verdienen
genoemd te worden een schoorsteenstuk in het voormalig Stadhuis te Amsterdam
en een klein portret van 1660 in het Rijksmuseum aldaar.
Als bouwmeester heeft Thomas de Keyser, die in 1628 het remonstrantsche
rekest om vrijheid van godsdienst mede had onderteekend, de remonstrantsche
kerk te Amsterdam ontworpen. Van 1631-1651 is hij opziener dier kerk geweest.
Door het plaatsen van den koepeltoren op het stadhuis te Amsterdam heeft de
Keyser zijn bekwaamheid als stadssteenhouwer getoond. Misschien is ook de fraaie
groep boven de poort van het Tuchthuis aan den Heiligenweg te Amsterdam door
hem gemaakt.
Zie: Oud- Holland, 1904, 79.
Weissman

[Kievit, Theodorus]
KIEVIT (Theodorus), geb. te Rotterdam 25 Dec. 1597, Jez. 11 Oct. 1618, priester
11 April 1625, gest. te Antwerpen 7 Sept. 1652. Zijn vader, P i e t e r K i e v i t , was
brouwer en had veel bijgedragen tot de oprichting eener Jezuïetenstatie in de
Leeuwenstraat, een andere Kievit, advocaat van beroep, broeder van den Jezuïet,
was een groot vriend der Jezuïeten en schreef een veelgelezen uiteenzetting van
den katholieken godsdienst Catholyck Memoryboeck geheeten, (waarover in Deel
I, kol. 1250), welk werk eertijds aan Theo K. werd toegeschreven. Pogingen om K.
in zijn vaderstad te plaatsen stieten af op de weigering van mgr. Rovenius, zoodat
K. in 1628 naar Doesburg vertrok en er een Jezuïetenstatie oprichtte, die tot 1720
bestaan heeft. In 1642 werd hij aldaar gevangen genomen en na veertien dagen
tegen hoogen losprijs ontslagen en verbannen. Aanvankelijk kwam hij nog tersluiks
naar Doesburg, maar vertrok in 1643 naar Alkmaar, waar hij tot 1650 bleef en
geroemd werd als een vriendelijk en geleerd man.
Zie: A.H.L. H e n s e n , Het R.-Katholieke Rotterdam in Rotterdam in den loop der
eeuwen (Rotterdam 1906) 76; Archief Bisd. Utrecht III, 104; VI, 229; Bijdr. Bisd.
Haarlem XXII, 402; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles
1890) IV, 1037.
Derks

[Kimijzer, Willem]
KIMIJZER (Willem), geb. te Dordrecht 17 Aug. (ged. 19 Aug.) 1732, overl. aldaar
21 Juli 1811, was de zoon van A b r a h a m K i m i j s e r en J o h a n n a T. v a n
E y s d e n . Hij studeerde te Leiden, en werd vervolgens predikant bij de Herv.
gemeente te Eethen en Drongelen tot 1768, te Vlissingen tot 1804, waarna hij zijn
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emeritaat in zijn geboorteplaats doorbracht. Hij was een zonderling kanselredenaar
en schreef ook nederlandsche en latijnsche gedichten. Toen hij 27 Juni 1781 de
gedachtenis vierde van zijn 25-jarigen evangeliedienst, schreef hij een rede die,
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in druk gegeven, 143 bladzijden in 8o. beslaat. Nog gaf bij uit: Redevoering over
Jes. Godspraak XLIX: 23a ten grondslage der inwijdinge van den vernieuwden
Banjaard in het gasthuis te Vlissingen (Vliss. 1793).
Zie: v a n E y k , Kanselontsiering 172, 185; v a n d e r A a , Nieuw Wrdb. der
Ned. Dichters; N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen. I, 542.
van Dalen

[Kindermann, Jan Christian]
KINDERMANN (Jan Christian), geb. 15 Dec. 1804 te Amsterdam, waar zijn vader
C a r e l H e n d r i k K i n d e r m a n n , gehuwd met A l i d a H e n d r i k a H a a s ,
koopman was; gest. 19 Dec. 1876 als rustend predikant, en lid van den lutherschen
kerkeraad te Utrecht. Na den dood zijner ouders werd hij met zijne zuster opgenomen
in het luthersche weeshuis. Hoewel hij liever den zeedienst had gekozen, ging hij,
op aanwijzing van de regenten, studeeren, en wel, volgens eigen keuze, in de
theologie. In 1827 proponent geworden, stond hij korten tijd als hulpprediker te
Breda, van 1829-1836 te Wildervank en Veendam (waar hij ook een tijdlang het
rectoraat der latijnsche school waarnam), van 1836-1847 te Edam, daarna te
Doetinchem, om na ruim 40-jarigen dienst emeritaat te nemen. Ook hier belastte
hij zich met de tijdelijke waarneming van het rectoraat. Met J.P. de Keyser stelde
hij Führi's Groot Prentenboek samen; in het door eerstgenoemde geredigeerde
Repertorium voor buitenlandsche theologie en in Nederland plaatste hij wijsgeerige
stukken en novellen, in den door de Keyser geredigeerden Tijdspiegel vele
boekbeoordeelingen en opstellen van uiteenloopenden aard. In 1850 verscheen
van zijne hand Wat er van Diepenbeek werd (Utrecht), in 1851 Godsdienstig
handboek voor den zeeman (Utrecht); daarna Het beeld van Dirk Rafelsz.
Kamphuysen in de lijst van zijn tijd ('s Hertogenbosch 1852), De val van het laatste
bolwerk der Protestanten La Rochelle ('s Hertogenbosch 1853), De Jezuieten
(Doetinchem 1851), Graaf Willem van den Berg, een flauwe in de dagen van kracht
('s Hertogenbosch 1855), Rome contra Utrecht ten tijde van Petrus Codde (Utrecht
1874), Lodewijk van Nassau (Utrecht 1874), Een geharnaste bijbellezing (Utrecht
1874), L e s s i n g s Nathan de Wijze, metrisch bewerkt (Amsterdam, 1861).
Meestal schreef hij onder den naam C h o n i a (Chonia was weleer de naam van
een gewest aan de z.-o.kust van Italië).
18 Nov. 1841 trad hij in het huwelijk met J o h a n n a H e n r i e t t e T e l t i n g ,
overl. 7 Aug. 1868; uit welk huwelijk zes kinderen zijn geboren.
Zie: J.P. d e K e y s e r in Levensb. Letterk. 1877, 95.
Herderscheê

[Kinschot, Gaspar Rudolph van]
KINSCHOT (Gaspar Rudolph v a n ), zoon van G a s p a r v a n K i n s c h o t en
C a t h a r i n a C o r n e l i a v a n K i n s c h o t , geb. te Delft 26 Oct. 1704, gest.
aldaar 7 Mei 1748. Hij studeerde en promoveerde te Leiden en was daarna werkzaam
als secretaris van Delft en vervolgens als schout van Oudewater; bovendien
bekleedde hij verschillende andere ambten, als hoofdingeland van Delfland en
bewindhebber der kamer van de Maas der West-Indische Compagnie. Door zijn
ambt te Oudewater kwam hij er toe de geschiedenis van die stad te bestudeeren;
als resultaat daarvan gaf hij uit Beschrijving der stad Oudewater, waarin aangetoond
word derzelver herkomst uit het Utrechtsche Bisdom, overgang tot de graaflijkheid
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van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van Dezelve (Delft, 1747; 4 .).
Hem werd de nieuwe uitgave van
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O u d e n h o v e n 's Beschrijvinge der stadt Heusden (Amst., 1743; 4 .) opgedragen,
waarvoor hij belangrijk materiaal had bijeengebracht. Hij was 20 Mei 1725 gehuwd
met C a t h a r i n a M a r i a D e d e l , dochter van P h i l i p s D e d e l en C a t h a r i n a
M e e r m a n , geb. 11 Juni 1705, gest. 7 April 1772.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noord-Ned. plaatsbeschrijvingen, 41; Jaarb.
Ned. Adel, 1890, 133 vlg.; Maandbl. Ned. Leeuw, 1907, 4 vlg.; Geneal. Bladen,
1910, 1 vlg.
Brugmans

[Kinschot, Gunther Iean van]
KINSCHOT (Gunther I(e)an v a n ), geb. 11 April 1784 te Amst, overl. 7 Febr. 1844
te Groningen, kleinzoon van Roeland (2). Kapitein der infanterie werd hij in Maart
1830 met den rang van majoor benoemd tot commandant van het IIe bataljon 3e
Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij. In den Tiendaagschen Veldtocht maakte dit
bataljon deel uit van de colonne-de Bosson, die tot taak had Antwerpen in het oog
te houden. Door gebrek aan waakzaamheid werd deze colonne op 3 Aug. 1831 bij
Capelle in een gevecht gewikkeld, waarbij v.K. gekwetst werd en gevangen genomen.
Later werd hij luitenant-kolonel en militie-commissaris te Groningen. Hij was ridder
der Mil. Willemsorde 4e klasse.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 535 en L.E. B o s c h , Gedenkboek der
Utrechtsche Schutterij 2e st. 160 en vlgde.
Eysten

[Kinschot, Roeland van (1)]
KINSCHOT (Roeland v a n ) (1), heer van Nieuwerkerk, geb. 20 Jan. 1687, overl. 5
Jan. 1765. Hij was een zoon van C a s p a r , raadsheer in het Hof van Holland en
T h e o d o r a C a t h a r i n a v a n L e y d e n v a n L e e u w e n . Hij was in 1711
kapitein der infanterie, in 1714 commandant van Heusden, in 1727 majoor, in 1729
luitenant-kolonel, in 1733 kolonel der garde, in 1742 generaal-majoor, in 1747
luitenant-generaal. Zijn regiment maakte deel uit van de bezetting van Oostende,
tijdens het beleg door de Franschen (Aug. 1745) en van die van Mons (Juli 1746).
Hij was gehuwd met zijn nicht E l i s a b e t h v a n K., die op 22 Maart 1732
overleed en hem 5 kinderen naliet.
Zie: O u d e n h o v e n , Beschrijving der Stad Heusden 213; F e r w e r d a , Adellijk
Wapenboek; B o s s c h a , Heldend. te Land II, 421, 428.
Eysten

[Kinschot, Roeland van (2)]
KINSCHOT (Roeland v a n ) (2), geb. 27 Juni 1712 te Delft, overl. 10 Nov. 1747 te
Brussel, en begraven in het graf van de familie Tromp te Delft. Hij was een zoon
van G a s p a r , burgemeester van Delft, en C a t h a r i n a C o r n e l i a v a n
K i n s c h o t . Hij werd in 1742 kolonel; 8 Juli 1747 vertrok hij met 500 man uit
Zuid-Beveland te scheep naar Zandvliet en nam het commando over het versterkte
dorp over van den luitenantkolonel graaf von Seckendorff; Zandvliet was bezet met
het oog op de aankomst der Franschen, die het op Bergen-op-Zoom voorzien
hadden. In den morgen van den 10den werd het vuur van beide zijden geopend,
de Franschen onder bevel van Löwenthal. Door overmacht gedwongen en geen
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munitie meer hebbende, moest hij zich des avonds naar Bergen-op-Zoom
terugtrekken. Na de overgave dier stad werd hij mede krijgsgevangen; in October
werd hem vergund naar 's Gravenhage terug te keeren, van waar hij later naar
Brussel trok. Hij was gehuwd op 23 Juni 1737 te Maastricht met W i l h e l m i n e
L o u i s e H e s s e l t v a n D i n t e r , die hem 6 kinderen schonk.
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Zie: F e r w e r d a , Adellijk Wapenboek; B o s s c h a , Heldend. te Land II, 440; III, B.
en V. 650.
Eysten

[Kisselius, Johannes]
KISSELIUS (Johannes), geb. te Dordrecht 3 Aug. 1778, overl. aldaar 31 Dec. 1850,
was suikerraffinadeur, maar beoefende in vrijen tijd de dichtkunst. Hij heeft in druk
gegeven: eenige tooneelstukken: De Blanke en de Zwarte, naar het Fr. van P i g a u l t
(Amst. 1798); Candor of de Grafkelder in het bosch (Dordr. 1801); Eleonore van
Rosalba of de Puinhoopen van Paluzzi, naar het Fr. van P u j o s e n D a b a i j t u a
(Amst. 1799; 2e dr. Amst. 1809); Selicour (Amst. 1799). Verder Treurzangen
(Haarlem 1806); Lijkhulde aan Ewaldus Kist (in de Hulde aan de nagedachtenis van
Ewaldus Kist, toegewijd in het Dordrechtsch genootschap Diversa sed Una) (Dordr.
1823); Lettervruchten (Dordr. 1807); De Dood van Socrates, naar het Fr. van A. d e
L a M a r t i n e (Leeuw. 1828); Feestzang bij de viering van het 25-jarig bestaan
des genootschaps Diversa sed Una, 1841.
van Dalen

[Kist, Joost Gerard]
KIST (Joost Gerard), geb. te Zoelen 29 Oct. 1822 als zoon van den predikant N.C.
K i s t en C a t h a r i n a W i l h e l m i n a D i j c k m e e s t e r , gest. te 's Gravenhage
29 Juni 1897. Met zijns vaders benoeming tot hoogleeraar te Leiden in 1823 vertrok
het gezin derwaarts en hier ontving de zoon zijn eerste opleiding en werd deze in
1840 als student in de rechten ingeschreven. Hij besloot zijn studie door zijn promotie
tot doctor in de beide rechten op 16 Jan. 1847 na verdediging eener dissertatie: de
Communionis universalis inter conjuges dissolutione ejusque effectibus jure Belgico
antiquo (Lugd. Bat. 1847). Daarna vestigde hij zich als advocaat te Leiden en deed
in Mei van hetzelfde jaar met goeden uitslag het examen voor candidaat-notaris. In
1852 deed hij zijn intrede in de rechterlijke macht als griffier van het kantongerecht
te Noordwijk. Daarin bekleedde hij achtereenvolgens alle rangen der zittende
magistratuur tot den hoogsten: in 1853 kantonrechter te Gouda, in 1855
kantonrechter te Dordrecht, in 1861 rechter in de arr. rechtbank te den Haag, in
1863 raadsheer in het Provinciaal Hof van Zuid-Holland, in 1869 raadsheer in den
Hoogen Raad, van welk college hij 21 Mrt. 1885 voorzitter werd. Die voorspoedige
promotie dankte hij aan zijn uitnemende rechtershoedanigheden en aan den naam
als kenner van het handelsrecht door zijn verschillende geschriften verworven. Ook
in andere functies diende hij de gemeenschap, zoo was hij in 1855 korten tijd lid
van den gemeenteraad te Gouda en werd hij in 1865 tot lid van dat college in den
Haag gekozen; in 1876 werd hij curator der leidsche universiteit en in 1891 voorzitter
van curatoren. Bij de instelling der staatscommissie tot herziening van het Wetboek
van Koophandel in 1879 werd hij tot voorzitter daarvan benoemd.
Zijn grooten naam als rechtsgeleerde verwierf hij zich als schrijver over
handelsrecht. De Beginselen van Wisselregt volgens het Wetboek van Koophandel
(Amsterd. 1852), later herdrukt als Het Handelspapier (1860) en in 1861 gevolgd
door een tweede stuk, vormen met zijn De Maatschap of Vennootschap (Amsterd.
1863) de monographieën, die later tot het standaardwerk: Beginselen van
Handelsregt volgens het Nederlandsche Wetboek van Koophandel zijn uitgegroeid.
Van dit boek, tot op heden het meest gezaghebbende werk over ons Wetboek van
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Koophandel verschenen achtereenvolgens 6 deelen. Het verschijnt thans in nieuwe
bewerking van M r . L.E. V i s s e r .
Afzonderlijk gaf Kist nog een verhandeling
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over De algemeene maatregelen van inwendig bestuur (Amsterd. 1879). Verder
was hij gedurende een lange reeks van jaren een der ijverigste medewerkers van
Themis, waarin geregeld kortere opstellen en boekrecensies van zijn hand
verschenen.
Hij was in 1852 gehuwd met H e n r i e t t e A l b e r t i n e v a n d e n S a n d e .
Zie: Levensber. Letterk. 1897/8, 93-120, met uitvoerige opgave zijner geschriften.
van Kuyk

[Kleyn, Hendrik Gerrit]
KLEYN (Hendrik Gerrit), geb. 7 Nov. 1859 te Leiden, zoon van den praeceptor dr.
H e r m a n A d o l f K l e y n en J o a n n a J a c o m i n a v a n d e n E s (zuster van
prof. dr. A.H.G.P. van den Es), overl. 11 Juli 1896 te Utrecht. Op zestienjarigen
leeftijd werd hij student in de theologie.
Van zijne leermeesters was het vooral prof. Acquoy, die grooten invloed op hem
oefende. 26 Juni 1882 werd hij doctor in de semietische letterkunde op proefschrift
over Het leven van Johannes van Tella door Elias, Syrische tekst en Nederlandsche
vertaling. En onmiddellijk daarna doctor in de godgeleerdheid op proefschrift: Jacobus
Baradaeus, de stichter der Syrische monophysitiesche kerk. Duidelijk bleek daaruit
de waarde der grondige kennis van het Syrisch voor de geschiedenis van het
Christendom. In Nov. 1883 werd hij toegelaten tot de evangeliebediening en in April
van het volgende jaar bevestigd als predikant te Wijngaarden, ruim twee jaren later
te Hooge Zwaluwe. Reeds in 1888 kwam de benoeming tot hoogleeraar aan de
rijksuniversiteit te Utrecht aan deze loopbaan een einde maken.
Hoewel Kleyn de gereformeerde beginselen was toegedaan, werd hij toch door
de leden der gematigd orthodoxe faculteit begeerd, omdat hij tegen de beweging
van eigen geestverwanten, de zgn. doleantie, optrad. Hij heeft deze beschreven in
de Evangelisch-Reformirte Blätter (1891) onder den titel: Die
niederländisch-reformirte Kirche der Gegenwart. Hij heeft haar bestreden in Feiten
of Verzinsels? tegen de hoogleeraren der Vrije Universiteit de Savornin Lohman en
Rutgers; gevolgd door een boek over dezelfde kwestie: Algemeene kerk en
plaatselijke gemeente. Ook gaf hij met dr. S.D. v a n V e e n Losse blaadjes over
de belangen der Ned. Herv. Kerk. Met eene rede over De Christelijke archaeologie
in harc verhouding tot de geschiedenis des Christendoms werd 25 Sept. 1888 het
hoogleeraarsambt aanvaard. Weldra verscheen het reeds te Hooge Zwaluwe gereed
gemaakte Patristisch-biografisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der
Christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-Encyclopaedie van Herzog, Plitt en
Hauch. Vroeger verscheen van zijne hand in het Archief voor Ned. kerkgeschiedenis
eene studie over De Nederlandsche Bijbels in het Britsch Museum (1884), in welk
tijdschrift ook van zijne hand verschenen De catalogus der boeken van de abdij te
Egmond (1887) en De pseudonym Baleus Carfenna Hylander. Verder gaf hij, behalve
een Zestal leerredenen, in Het eeuwig Evangelie (1889) een stuk getiteld Het rechte
begin en in De Gereformeerde kerk 22 opstellen over Het leven van Christus in den
geloovige (1890). Ook maakte hij toebereidselen tot een geheele omwerking van
G l a s i u s ' biographisch woordenboek van nederlandsche godgeleerden. Van die
voorstudiën leverde hij in de Kerk. Ct. (1895, 1896) proeven als Bijzonderheden uit
de Nederlandsche kerkgeschiedenis; als brochure uitgegeven (1896).
Zie: F. P i j p e r in Levensb. Letterk. 1897, 156 met bibliografie; V a l e t o n in Utr.
Studentenalmanak 1897.
Herderscheê
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[Klinkert, Bastiaan]
KLINKERT (Bastiaan), letterkundige, 13 Dec. 1794 te Amsterdam uit bemiddelde
ouders geb. en 12 Nov. 1854 ald. overl. Zijn vader was cargadoor en verwant aan
den dichter-hoogleeraar P i e t e r N i e u w l a n d (overl. 1794). Om aan de fransche
conscriptie te ontkomen, werd Bastiaan op 14-jarigen leeftijd naar Engeland
gezonden, waar hij bij een familie B a k e r als zoon des huizes werd opgenomen.
Met een dochter uit dat huisgezin is hij later getrouwd. Intusschen was Klinkert, na
de bevrijding van het fransche juk, naar Amsterdam teruggekeerd en, in 't bezit van
een aanzienlijk vermogen gekomen, legde hij zich met bijzondere belangstelling op
de beoefening der nederl. en buitenlandsche letterkunde toe. Begonnen met een
bijeenverzameling van P i e t e r N i e u w l a n d s dicht- en prozawerken, kwam hij
er weldra toe zulks ook van T o l l e n s ' gedichten te doen en eindelijk ook van de
geschriften van B i l d e r d i j k , waarvan hij zelf tevens een catalogus vervaardigd
heeft onder den titel: Lijst der werken van Mr. W. Bilderdijk en vrouwe K.W. Bilderdijk,
geb. Schweickhardt, opgemaakt, alphabetisch gerangschikt en van drie Bijlagen
voorzien (1853). Hij verwierf zich door dezen omvangrijken arbeid het lidmaatschap
der leidsche Maatsch. v. Letterkunde. Grondig bekend met de engelsche literatuur,
maakte Klinkert vooral ook een uitgebreide studie van Shakespeare, terwijl hij in 't
algemeen veel moeite, tijd en geld besteedde aan 't bijeenverzamelen van
letterkundige bouwstoffen.
Zie: Levensber. Letterk. 1855, 34, en Utr. Prov.- en Stadscour. van 20 Nov. 1854.
Zuidema

[Kloek, Willem Jacob]
KLOEK (Willem Jacob), te Alkmaar geboren 1733, ged. 12 Febr., overl. 3 Dec.
1811, zoon van burgemeester mr. G e r a r d K., overl. 29 Febr. 1760, en C o r n e l i a
W i t t e , begr. 10 Oct. 1761. Hij werd in 1758 te Utrecht als student ingeschreven
en voerde reeds den meestertitel toen hij voor het jaar 1759 schepen werd. Hij was
dat ook in 1760, 62 en 63, werd lid der vroedschap 26 Maart 1760, vervulde het
burgemeesterschap in 1778, 79, 82 en 86 en werd in Januari 1787 lid van Gecomm.
Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier. Reeds in de vroedschap de zijde
der patriotten houdende, bevorderde hij met 4 andere Gec. Raden, zonder
toestemming en medewerking der 2 andere, de vorming en uitrusting van het vliegend
legertje in Noord-Holland, den secretaris mr. B. Blok machtigende tot het geven van
patenten en ammunitie van oorlog. Daardoor behoorde hij tot de categorieën, die
bij het 15 Febr. 1788 door de Staten van Holland gearresteerde placaat van amnestie
waren uitgezonderd. Herhaaldelijk voor het Hof van Holland gedagvaard, bleef hij
afwezig en 23 Maart 1790 werd hij voor altijd uit de provinciën Holland, Zeeland,
Friesland en Utrecht gebannen. Ingevolge de 3 Febr. 1795 door de Provis.
Representanten van het Volk van Holland gearresteerde publicatie tot terugroeping
der verbannenen, en een denzelfden dag door de alkmaarsche municipaliteit
genomen resolutie om hem tot terugkeer uit Kampen te noodigen, kwam hij 25 Maart
weder te Alkmaar, waar hij plechtig ingehaald, naar het stadshuis geleid en zeer
gevierd werd. In Sept. tot representant der burgerij verkoren, nam hij de benoeming
niet aan; wel die tot lid van den raad 5 Januari 1803 (van 10 Jan. v.d.j. tot het einde
van 1805 was hij wethouder), tot lid der vroedschap 23 Oct. 1807 en tot lid van den
municipalen raad 19 Mei 1811. Hij huwde in het laatst van Maart 1762 te Amsterdam
Johanna Geertruid Vermeere,
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overl. begin Sept. 1771, die hem 3 kinderen schonk, waarvan de 2 jongens slechts
3 en 1 jaar leefden; 7 Mei 1775 hertrouwde hij met H e l e n a C o s t e r , overl. in
Oct. 1786.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar (Alkm. 1886), 150, 151.
Bruinvis

[Kluit, Adriaan]
KLUIT (Adriaan), zoon van W i l l e m K l u i t en C o r n e l i a L o u i s a d e l a
C o s t e , geb. te Dordrecht 9 Febr. 1735, omgekomen bij de ramp van Leiden 12
Jan. 1807. Na voorbereidend onderwijs te hebben genoten in zijn vaderstad ging
hij te Utrecht studeeren onder Wesseling en Saxe. Nog voordat hij zijn studiën had
voltooid, werd hij in 1760 benoemd tot praeceptor aan de latijnsche school te
Rotterdam, vanwaar hij reeds het volgende jaar in gelijk ambt vertrok naar Den
Haag; daar genoot hij veel van den omgang met Meerman. In 1764 werd hij benoemd
tot rector der latijnsche school te Alkmaar, waardoor hij voor Dordrecht moest
bedanken. Hij had toen reeds uitgegeven de Lijst der gebruikelijke zelfstandige
naamwoorden, beteekend door hunne geslagten door D. van Hoogstraten ....
aangevuld uit de Bijvoegselen van G. Outhof, doorgaans vermeerdert en opgeheldert
(Amst. 1759) en een Wederlegging der ontzwagtelde en gezuiverde aldervroegste
vaderlandze oudheden van J. Bent, benevens eene korte Bijlage over het
westfriesche jagtregt van den zelve ('s Gravenhage, 1761). In Alkmaar gaf hij uit
o

een Oratio pro mythica (Alcm. 1764, 4 .). In 1768 verwisselde hij het rectoraat te
Alkmaar voor dat te Middelburg; daar werd hij ook in 1769 lector en in 1776
hoogleeraar in de welsprekendheid en de grieksche letteren. In Middelburg gaf hij
uit Vindiciae articuli ὁ ἡ τὸ in Novo Testamento ofte verhandeling over Lucas II, 2
(Trajecti ad Rh. 1768-1769, 4 st. 2 dln.), vervolgens een Dissertatio de genuino
anno natali D.N. Jesu Christi ex his vindiciis dijudicando (Alcm. 1768, 1769), dan
o

zijn Oratio pro Imperatore Juliano Apostata (Mediol. 1769, 4 .; ook in ned. vert.
1772), een Vaticinium de Messia Duce primarium sive explicatio LXX hebdomadum
Danielis (Mediob. 1774; gevolgd door Addenda, 1775; ned. vert. v.h. geheel, 1775).
Over een geheel ander onderwerp, dat toen zeer actueel was, schreef hij een Oratio
de superstitione juxta atque perniciosissimo in templis et urbibus sepeliundi ritu
(Mediob. 1776; ook Ned. vert. 1777). Maar vooral zette hij te Middelburg zijn
historische studiën voort; hij vond in staats- en stadsarchief zeer gewichtige
oorkonden en strekte zijn onderzoekingen ook uit over Vlaanderen. Als eerste vrucht
van deze studiën verscheen een Conspectus historiae criticae Comitatus Hollandiae
et Zelandiae. Accedit epistola ad P.H. van de Wall de nonnullis quae in nuperis
editionibus chronici vernaculi rhytmici Aemilii Stoke occurrant (Traj. ad Rh. 1773,
o

4 .). Daarop volgde het groote standaardwerk, de Historia critica comitatus Hollandiae
et Zelandiae sistens Chronicon Hollandiae vetustissimi anonymi monachi Egmondani,
cum notis Matthaei, Douzae aliorumque nec non perpetuo editoris commentario
illustratum. Accedit codex diplomaticus et probationes (Mediob. 1777-1784, 2 t. 4
vol.). Het werk is onvoltooid gebleven. Niettemin had het groote waarde als de eerste
grondige, kritische, naar de bronnen bewerkte geschiedenis van de graafschappen
Holland en Zeeland; nog steeds kan het als grondslag voor verdere studie worden
gebruikt. Kluit was niet alleen een scherpzinnig kenner van middeleeuwsche
geschiedbronnen maar ook een juist beoordeelaar van middeleeuwsche rechts- en
maatschappelijke verhoudingen. Geen wonder,
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dat de aandacht op hem werd gevestigd, toen in 1778 te Leiden een leerstoel werd
opgericht voor oudheidkunde en geschiedenis van Nederland. Kluit werd benoemd;
18 Jan. 1779 deed hij zijn intrede met een Oratio de jure quo Belgae legitimo suo
o

Principi ac Domino Philippo imperium abrogaverint (Lugd. Bat. 1779, 4 . ook ned.
vert. 1779). Deze rede gaf heel wat aanleiding tot tegenspraak en debat; Kluit gaf
zelf Brieven over deszelfs Inwijings-Reden (Leiden, 1779) uit. Intusschen bleef de
strijd voortgaan, daar Kluit den geest des tijds tegen zich had. Hij was een beslist
tegenstander van de steeds veld winnende leer der volkssouvereiniteit en kende
de volle souvereiniteit aan den vorst toe, die van dezen na den opstand aan de
Staten was overgegaan. Deze leer is door Kluit nader ontwikkeld in de feitelijk door
hem geschreven dissertatie van R e n d o r p , De potestate Ordinum (L.B. 1782).
Daarmede in verband staat de strijd, door Kluit gevoerd met zijn ambtgenooten Cras
te Amsterdam en Trotz te Utrecht over de beteekenis en de waarde van het
Groot-Privilege; het conflict werd uitgevochten door de leidsche dissertatiën van
S i x (1779) en v a n D o o r n i n c k (1794), De magno Mariae privilegio, en de
utrechtsche van E l i a s (1778) en de G u i c h e r i t (1789), De privilegiis.
Als hoogleeraar gaf Kluit uit als leidraad bij zijn lessen Primae lineae collegii
diplomaticohistorico-politici sistentes vetus jus publicum Belgii historice enarratum
et ex antiquis monumentis et veteris aevi diplomatibus illustratum (L.B. 1780). Als
rector sprak hij in 1783 De eo quod nimium est in studio juris publiei universitatis in
omnem societatem redundantibus (L.B. 1783). Veel meer beweging en ook ergernis
gaf kort daarna zijn geschrift De souvereiniteit der Staten van Holland verdedigd
tegen de hedendaagsche leerc der volksregering (Gron. 1785; 2e dr. 1788, Pamfl.
Knuttel no. 21039.) Daarin bestreed hij voornamelijk op historische gronden zeer
degelijk het bekende De grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen (dl.
I, 1785, dl. II, 1786), waarin de Patriotten hun beginselen op staatsrechterlijk gebied
vonden uiteengezet. Daarop sloeg ook zijn Redevoering over het misbruik van het
algemeen staatsrecht (Leiden, 1787). Op wetenschappelijk gebied gaf hij in deze
jaren uit een Historiae foederum Belgii Foederati primae lineae (L.B. 1790-1791, 3
dln.), met den daarbij behoorenden Index chronologicus sive prodromus ad primas
lineas etc. (L.B. 1790). Meer polemisch waren zijn De rechten van den mensch in
Frankrijk geen gewaande rechten in Nederland (Amst. 1793) en Iets over den laatsten
Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel (Amst. 1794).
Geen wonder, dat een man van bepaald monarchale beginselen in 1795 na de
revolutie werd afgezet; wel werd hem in 1797 door Holland een pensioen toegelegd,
maar het duurde toch tot 1802, voordat hij door het gematigde Staatsbewind in zijn
ambt en waardigheid werd hersteld. In deze zeven jaren ging hij niet alleen voort
privaatcolleges te geven, maar ook met het wetenschappelijk onderzoek van het
staatsrecht van Holland. Als vrucht daarvan verscheen het nog altijd zeer
gewaardeerde en in deze materie nog onmisbare boek, de Historie der Hollandsche
staatsregering tot aan het jaar 1795 (Amst. 1802-1805, 5 dln.). Het was een
omwerking en uitbreiding van het bovengenoemde De souvereiniteit der Staten van
Holland, maar veel objectiever gehouden, nu de oude regeering onherroepelijk was
gevallen.
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Kluit was te Alkmaar 20 Sept. 1767 gehuwd met J u d i t h H e l e n a v a n d e r
S t r e n g , overl. einde Maart 1799; hij hertrouwde te Leiden 6 April 1801 met
J o h a n n a O u r s e l , wed. ds. C a r e l v a n A l s e m v a n L i n g e n , die met
hem bij de ramp van Leiden omkwam.
Zie: B i l d e r d i j k e n S i e g e n b e e k , Leidens ramp; Hand. Letterk. 1807, 2
vlg.; Alg. Konst. en Letterbode, 1807, I, 50 vlg., II, 210; Jaarb. v. wet en kunst in het
kon. Holland, II, 1, 13 vlg.; S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche hoogeschool, in
voce; S a u t i j n K l u i t in Nav., 1892, 341 vlg.; F r u i n , Gesch. der staatsinstellingen
in Nederland, passim (zie reg.). De bibliotheek der Maatsch. der Ned. Lett. bezit
eenige handschriften van Kluit (no. 88, 102, 128, 409, 630-644, 669, 672, 680, 682,
683, 685, 698, 703, 719, 720, 729, 768, 778, 779, 790, 791, 795, 844, 845, 888,
verder blz. 62 vlg., no. 944, 970, 971, 984).
Brugmans

[Kluit, Willem Pieter]
KLUIT (Willem Pieter), de eenige zoon van den voorg. geb. 9 Jan. 1769 te Alkmaar
en overl. 3 Mrt. 1837 te Leiden. Na zijn juridische studiën aan de leidsche
hoogeschool voltooid te hebben, was hij eerst voor korten tijd secretaris der
gemeente Leiderdorp, daarna (sedert 1789) directeur van het postkantoor te Leiden,
welke betrekking hij tot zijn dood met buitengewone toewijding heeft vervuld. Ook
in andere betrekkingen was hij ijverig werkzaam, o.a. als lid van den leidschen
gemeenteraad, als lid van de Maatsch. der Ned. Letterk, als lid van de leidsche
afdeeling der Hollandsche Maatsch. v. Kunsten en Wetenschappen, als lid van het
Prov. Utrechtsch Genootsch. enz. Voorts maakte hij zich verdienstelijk als voorzitter
der Commissie tot beraming en regeling van maatregelen in zake de ramp van
Leiden 12 Jan. 1807, waarvan het geschrift Algemeene rekening enz. opgemaakt
door hem en zijn vriend C.J. W e n c k e b a c h ('s Gravenh. 1833), overvloedige
bewijzen levert.
Mr. W.P. Kluit was gehuwd met A l i d a A g a t h a J o r d e n s , die hem
verscheiden kinderen schonk.
Zie: Hand. Letterk. 1837, 31.
Zuidema

[Kluit, Hendrik Provó]
KLUIT (Hendrik P r o v ó ), zoon van den volg., was een verdienstelijk rechtsgeleerde,
geb. te Utrecht 9 Sept. 1803 en overl. 27 Oct. 1860 te Amsterdam. Hij studeerde
aan het Athenaeum Illustre van laatstgenoemde stad en promoveerde 19 Dec. 1829
op een diss. de Deditione profugorum.
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te A'dam en werd hier in 1840 tot
directeur van politie benoemd, een betrekking die hij 10 jaar lang met veel lof heeft
bekleed. Hij bracht orde in den vrijwel verwaarloosden dienst, legde verschillende
registers aan en zorgde dat in 1844 de stad in zes secties, ieder met een commissaris
aan 't hoofd, verdeeld werd. In 1848 was het vooral door zijn krachtig optreden, dat
de oproerige bewegingen in de hoofdstad direct bij hun aanvang werden bedwongen.
Treffende blijken van persoonlijken moed legde hij hierbij aan den dag. Man van
orde, werkzaam van aard en begaafd zoowel met buitengewone wilskracht als met
een scherp en helder oordeel, was Provó Kluit juist de geschikte persoon om destijds
als hoofd der politie op te treden. In 1849 verscheen van zijne hand een artikel in
de Nederl. jaarboeken voor regtsgeerdheid en wetgeving, getiteld: De
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Strafvordering, zoomede afzonderlijk een geschrift: De hervorming der politie in
Nederland (1849). Kort daarna zag zijn brochure het
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licht: De zelfstandigheid der politie verdedigd (1850). In 1852 zag hij zich benoemd
tot voorzitter der commissie, ingesteld om den minister Nedermeyer van Rosenthal
in te lichten omtrent een behoorlijke regeling der rijkspolitie.
Daar het zich tegen 't eind van 1850 liet aanzien, dat de betrekking van directeur
van politie zou worden opgeheven, stelde Mr. Provó Kluit zich beschikbaar voor het
lidmaatschap der Tweede Kamer Stat.-Gen.; hij werd als zoodanig door het
kiesdistrict Amsterdam benoemd en bekleedde die betrekking nagenoeg drie jaar,
n.l. tot Mei 1853. In laatstgenoemd jaar tot burgemeestervan Amsterdam benoemd,
als opvolger van van Reenen, zei hij de parlementaire loopbaan toen vaarwel. Zeven
maanden later, nog in het zelfde jaar, werd hij tot lid van den Hoogen Raad der
Nederlanden benoemd, een betrekking die hij tot zijn dood met veel bekwaamheid
en toewijding heeft vervuld.
Mr. H. Provó Kluit was sedert 1839 gehuwd met A l i d a C h r i s t i n a A s s i n k ,
die hem vijf kinderen schonk, 3 zoons en 2 dochters.
Zie: Hand. Letterk. 1861, 11.
Zuidema

[Kluit, Pieter Willem Provó]
KLUIT (Pieter Willem P r o v ó ), zoon van H e n d r i k K. (overl. 30 Aug. 1812) en
E l i s a b e t h P r o v ó , was een bekend rechtsgeleerde, geb. te Lillo 16 Oct. 1773
en overl. 23 Juli 1851 te Naarden. Hij bezocht de latijnsche school te Vlissingen en
studeerde te Utrecht (ingeschr. 1796), waar hij tot jur. utr. Dr. bevorderd werd.
Evenals zijn vader tot de patriotsche partij behoorende, vertrok hij met Mr. Jan
Valckenaer, als diens secretaris, naar Spanje en werd door diens invloed, na zijn
terugkomst in het land, 9 Nov. 1796 beëedigd als tweede griffier bij het Hof in Utrecht.
Daarmee was zijn loopbaan bij de rechterlijke macht geopend, een loopbaan die
hij meer dan 50 jaar - als procureur generaal bij het keizerlijke Hof te 's Gravenhage,
als procureur crimineel in het departement der Zuiderzee, als president eerst der
crimineele rechtbank, daarna van het provinciaal hof van Noord-Holland - steeds
met veel onderscheiding heeft waargenomen. Bij de viering van zijn gouden jubilé
werd hij van vele zijden waardig gehuldigd en door M.C. van Hall met een kernachtig
gedicht begroet. Ook als dichter en penningkundige verwierf Mr. P.W. Provó Kluit
zich naam. Intusschen zijn slechts weinige van zijn gedichten uitgegeven, n.l. de
volgende: De Ruiter naar Chattam (1772); Lierzang op de vrede (1802); Dichterlijke
uitboezeming op den ramp der stad Leiden (1807); Lierzang uitgesproken ter eerste
zamenkomste der Leden van het Utrechtsche departement der Maatschappij Tot
Nut v. 't Alg. 30 Nov. 1808 (1809); Bij het graf van mijne vrienden. Dichtstukje
medegedeeld door M r . J.C.W. l e J e u n e in den Alg. Konst- en Letterbode (1852,
II, 363); Iets ter nagedachtenis van S.J. van Geuns, hoogleeraar te Utrecht (met Dr.
A.J. T r o e l j a , 1795), en De nagedachtenis van W. Scheidius verlevendigd (1804).
Voorts bijdragen in meer dan een jaargang van den Muzen-almanak van die dagen.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a W e n d e l i n a J a c o b a v a n G o o r , die
hem 3 kinderen schonk, waaronder Hendrik (zie boven).
Zie: S i l l e m , Leven van J. Valckenaer, reg., en Hand. Letterk. 1852, 1.
Zuidema

[Kluit, mr. Willem Pieter Sautijn]
KLUIT (mr. Willem Pieter S a u t i j n ), zoon van H e n d r i k S a u t i j n K l u i t en
M a r i a v a n L e l y v e l d , geb. te Amsterdam 29 Oct. 1838, gest. aldaar 19 Sept.
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hij op proefschrift Geschiedenis en invloed van het Continentaalstelsel op den
staatkundigen en maatschappelijken toestand van Europa (Amst. 1863), dat nog
altijd zijn waarde heeft behouden. Hij vestigde zich daarna als advocaat te
Amsterdam, maar gevoelde voor dat beroep niet veel sympathie; hij heeft zich dan
ook meestal beziggehouden met maatschappelijken arbeid en met historische studie.
Als vrucht daarvan verscheen al spoedig De Amsterdamsche beurs in 1763 en
1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel (Amst. 1865), dat deze
belangrijke stof afdoende behandelt. Een verwant onderwerp behandelde hij in De
tulpen en hyacinten-handel, 1634-1637 en 1733-1734 (Hand. en Med. der Maatsch.
der Ned. Lett. 1866, 1 vlg.). Hij had toen echter reeds de richting gevonden, waarin
hij verder zijn geheele leven zou gaan en die hem een unieke beteekenis op
historisch gebied gaf, die van den kundigen en op zijn terrein door niemand
geëvenaarden geschiedschrijver der nederlandsche dagbladpers. In 1865 begon
hij de lange reeks van studiën met een Bijdrage omtrent de Fransche Amsterdamsche
en Leidsche couranten (Nyhoffs Bijdr. v. vad. gesch. en oudh. Nieuwe Reeks IV,
28 vlg.), die eerst eindigde met het nagelaten geschrift, De geschiedenis der
Nederlandsche dagbladpers van hare opkomst tot 1813 (Bijdr. v.d. gesch. v.d. Ned.
boekh., dl. VII), waarin hij zeer veel resumeerde van hetgeen hij in vroegere studiën
had medegedeeld. Het is onmogelijk ook maar zijn voornaamste studiën te noemen;
van den omvang van Sautijn Kluit's onderzoek krijgt men een denkbeeld door de
mededeeling, dat het getal van zijn artikelen over deze materie 70 en dat der
behandelde couranten en andere periodieken niet minder dan 270 bedraagt.
Opmerking verdient evenwel, dat Kluit zich in hoofdzaak bepaalde tot de uitwendige
geschiedenis der couranten en dat haar maatschappelijke beteekenis weinig zijn
aandacht trok. Hij was ambteloos en ongehuwd,
Zie: D u R i e u in Levensb. Lett. 1896, 1 vlg. (met bibliographie); S a u t i j n K l u i t
in Nav. 1892, 341 vlg.
Brugmans

[Klijn, Barend]
KLIJN (Barend), evenals zijn broeder, die volgt, bekend suikerraffinadeur en dichter,
geb. 21 Dec. 1774 te Amsterdam en overl. 13 Jan. 1829 ald. Na een beschaafde
opvoeding genoten te hebben, zette hij met zijn broeder de suikerfabriek van den
vader voort en hield zich in zijn vrije uren gaarne met letteroefeningen bezig.
Verdienstelijk als mensch en dichter, was hij lid van vele letterkundige vereenigingen
en genootschappen van zijn tijd, gedurende vele jaren tevens voorzitter van ‘Felix
Meritis’. Zijn gedichten, meerendeels aan den godsdienst, het huisgezin en 't
vaderland gewijd, verschenen onder de volgende titels: Eerstelingen der vrijheid
(1814); Krijgliederen (1815); Aanmoediging (1815); Gedichten. 3 dln. (1821); Het
maatschappelijk leven (1823; door 't ‘Nut’ bekroond); Hulde aan de nagedachtenis
van den hoogleeraar J.H. van Swinden (in vereeniging met D.J. v a n L e n n e p ,
1824); Welkomsgroet aan Z.M. en het Vorstelijk huis in ‘Felix Meritis'’ op 13 Nov.
1825 (1825); Zangen gewijd aan de nagedachtenis van Jhr. Mr. J.M. Kemper (1825)
en De Godsdienst (1832).
Barend Klijn was gehuwd, sedert 1800, met J o a n n a E v a K a y z e r , die hem
een vijftal kinderen schonk. Zijn portret vindt men in den Ned. Muzen-almanak van
1826.
Zie: V a n K a m p e n , Gesch. Lett. en Wetensch. II, 452; Alg. Konst- en Letterb.
1829, I, 52 en 67; Levensber. Letterk. 1829, 42; K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. VII
(1912), 50, 53 en 59.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Zuidema

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

701

[Klijn, Hendrik Harmen]
KLIJN (Hendrik Harmen), geb. te Amsterdam 5 Maart 1773, overl. aldaar 24 Febr.
1856, zoon van B a r e n d K l i j n en J o h a n n a A n t o n e t t a E l i z a b e t h
S c h o l t e . Aanvankelijk oefende hij, te zamen met zijn broeder Barend, die voorgaat,
het vaderlijk beroep van suikerraffinadeur uit, op de Lauriergracht bij de Baangracht,
in de fabriek ‘de Pellikaan’. Na het overlijden zijns broeders, in 1829, heeft hij
ambteloos geleefd.
Klijn behoorde tot de voornaamste nederlandsche dichters van zijn tijd. Feith is
zijn leermeester geweest (zie: Rouwzang op Mr. R. Feith), dien hij echter op verre
na niet heeft kunnen evenaren. Het eerste oorspronkelijk dichtstuk, dat hij in druk
gaf, was hem door de studie van Kant in de pen gegeven: De mensch een
volmaakbaar wezen (1805). Ook andere gedichten zijn door de modedenkbeelden
van dien tijd geïnspireerd, als: De Mensch (1808); De Starrekunde (1809);
Deverlichting, in 2 zangen, bekroond door de Bataafsche Maatschappij van Taalen Dichtkunde en in het 5e deel harer Werken opgenomen (1810); De Driften, in
zes zangen (1812). Ook schreef hij (in prosa) eene Zielenleer, naar de beginselen
der Critische Wijsbegeerte (Amst. 1805).
Na 1813 heeft hij vele vaderlandsche zangen en eene groote menigte andere
gelegenheidsgedichten geschreven. Aan de gebeurtenissen van 1795 had hij een
werkzaam aandeel gehad; maar steeds heeft hij zoowel in het staatkundige als in
het godsdienstige buitensporigheden geschuwd. (Zie b.v. het voorbericht van zijn
dichtstuk: De Heldendood van M.A. de Ruiter, 1823).
Na een reis door Zwitserland, met zijn vriend Mr. Jan van 's Gravenweert
ondernomen, schreef hij zijn gedicht Zwitserland, in drie zangen (1828).
Hij schreef ook eenige treurspelen, waarvan Montigni (1821), in zeer gezwollen
toon, het meest bekend is geworden.
Verzamelingen zijner gedichten: Gedichten (2 dln. Haarl. 1815-19); Nieuwe Ged.
(2 dln. Amst. 1822-25); Ged. aan het Vaderl. gewijd (ib. 1830); Nagel. en verspr.
ged. en redev. (ib. 1856).
Brieven van Bilderdijk aan hem in het 3e deel van M e s s c h e r t s verzameling
Zijne afbeelding, door P. Velijn gesneden, staat in den Muzen- Almanak van 1825.
Hij huwde te Amsterdam 7 Juli 1793 met C h r i s t i n a M a r i a
S c h e n k h u y z e n , geboren ald. 1774, overleden ald. 9 Feb. 1825. Uit dit huwelijk
één kind: A n t o i n e t t a E l i s a b e t h , geb. te Amst. 13 Juni 1796, overl. ald. 16
Oct. 1817, gehuwd met G i d e o n J e r e m i e B o i s s e v a i n , reeder.
Zie: Levensber. Letterk. 1856 met lijst der geschriften; K a l f f , Gesch. Ned. Letterk.
Margadant

[Knapper, Arnoldus]
KNAPPER (Arnoldus), minderbroeder. Hij was ‘donaet oft familier’ in het klooster
van Amersfoort, zijn geboortestad. Even buiten de stad werd de grijsaard door
Geuzen overvallen, tot aan de lendenen in den grond gegraven en als doel gebruikt
voor het houden van een schietwedstrijd. Hij stierf met talrijke wonden overdekt,
volgens de meeste schrijvers in 1574, volgens v. I s s e l t , die hem in zijn jeugd zeer
goed gekend had, in 1572. D e R a i s s e vermeldt zijn naam op 25 Oct.
Zie: v. I s s e l t , Sui Temporis historia (Colon. 1602) 313; T h i e l m a n s ,
Seraphische Historie (Loven 1628), Corollarium oft By-hanck, 40 v.; B o e n e r ,
Delinealio Historica (Antv. 1635), n. X, met gravure van André Pauwels [?];
R a i s i u s , Ad natales sanctorum Belgii etc. (Duaci 1626), 230.
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[Knappert, Jan]
KNAPPERT (Jan), geb. 11 Febr. 1836 te Schiedam, overl. te Amsterdam 29 Sept.
1893, zoon van dr. L. K n a p p e r t J z ., arts aldaar, en E m i l i e C h a r l o t t e
H u y s e r , studeerde te Leiden en werd in 1858 proponent, na zijn doctoraal examen
te hebben gedaan. Het volgende jaar werd hij predikant te Grosthuizen, vier jaren
later te Harlingen, in 1866 te Deventer en in 1868 te Leiden, vanwaar hij in 1882
vertrok wegens zijne benoeming tot kerkelijk hoogleeraar te Amsterdam. In 1875
was hij door den leidschen senaat honoris causa doctor geworden.
Zoowel van den Ned. Protestantenbond als van de Vereeniging tot steun van
verwaarloosden en gevallenen was hij geruimen tijd voorzitter.
Behalve artikelen in het Theol. Tijdschr. heeft hij, met zijn collegaas Koopmans
van Boekeren, Hagen en Scheffer, catechisatieboeken geschreven; en alléén
Handleiding bij het godsdienstonderwijs voor meer ontwikkelden zoowel over de
voor-christelijke godsdiensten als over Israëls godsdienst (in het Engelsch vertaald
door R.A. A r m s t r o n g , London 1877) en den oorsprong van het christendom. Hij
was gehuwd met E m i l i e C h a r l o t t e v a n G o g h .
Zie: C h a v a n n e s in Levensb. Letterk. 1894, 261.
Herderscheê

[Kneppelhout, Cornelius Johannes]
KNEPPELHOUT (Cornelius Johannes), zoon van den volg. 31 Aug. 1778 te Naarden
geb. en 1 Nov. 1818 te Leiden overl. Na zeer vroeg de latijnsche school te Gorkum
te hebben afgeloopen (zijn vader was daar destijds predikant), werd hij reeds op
zijn 14de jaar als student aan de utrechtsche hoogeschool ingeschreven en
promoveerde hij 9 Juli 1794 ald. tot doctor in de rechten, na verdediging van
Stellingen. Als jongeling van 16 jaar was hij reeds raad en schepen te Gorkum, doch
bij de omwenteling van 1795 werd hij uit die betrekkingen ontzet. Uit afkeer van de
verplichting om deel te nemen aan de gedwongen burgerwapening, liet hij zich, om
vrijstelling van den krijgsdienst te verkrijgen, in Juli 1799 aan de leidsche hoogeschool
als student in de medicijnen inschrijven. 19 Juli 1805 promoveerde hij hier tot med.
dr. op een diss.: Sectiones cadaverum pathologicae. Hij vestigde zich te Leiden,
doch zocht geen praktijk; alleen bij ontstentenis van andere geneesheeren verleende
hij hulp. Van 1804 tot 1810 ondernam Kneppelhout, bemiddeld evenals zijn vader,
reizen naar Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en Italië, in gezelschap o.a. van Jhr.
Mr. H.M.A.J. van Asch van Wijck, Mr. A.A. Stratenus en E.R. van Nes van Meerkerk.
Voortzetting van zijn geliefkoosde studiën, natuurlijke historie, anatomie en
pathologie, was nevendoel van deze buitenlandsche reizen.
In 1814 behoorde K. tot de notabelen, die naar Amsterdam werden opgeroepen
om over de ontworpen grondwet te stemmen; hij gaf echter aan die oproeping geen
gehoor, de meening toegedaan, dat een louter stemmen met ‘ja’ of ‘neen’ een bloote
formaliteit was, waardoor bestaande bezwaren en grieven tegen de ontworpen
constitutie niet zouden worden weggenomen. Ook zijn schoonvader Mr. C. de
Gijselaar, gewezen pensionaris van Dordrecht, en vele anderen waren deze meening
toegedaan. Met een dochter van genoemden pensionaris, J o h a n n a M a r i a d e
G i j s e l a a r , was Kneppelhout, Dec. 1812, te Leiden in het huwelijk getreden. Zij
schonk hem drie kinderen: Johannes (2), G e e r t r u i d a C o r n e l i a en Karel Jan
Frederik Cornelius; de beide zoons volgen hieronder.
K.'s wetenschappelijke verdiensten werden
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algemeen erkend: zoo door het Prov. Utrechtsch Genootsch. v. Kunsten en
Wetenschappen in 1804, door de Académie de Médecine te Parijs in 1810, door
de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden in 1812, door het Zeeuwsch Genootsch.
der Wetensch. te Middelburg in 1814, door het Natuuren Scheikundig genootsch.
te Groningen in hetzelfde jaar, door de Holl. Maatsch. der Wetenschappen te Haarlem
in 1815. In 1813 was hij tot directeur der leidsche Schilder- en Teekenacademie
benoemd. In 1816 ontving hij van den leidschen hoogleeraar Bennet het voorstel
dezen in zijn professoraat in de land- en staathuishoudkunde op te volgen, maar
die aanbieding wees hij van de hand.
Bij zijn overlijden, twee jaar later, vermaakte K. zijn talrijke ontleedkundige
praeparaten, meerendeels in was en op liquor, aan verschillende museums.
In druk is er van hem niet anders verschenen dan een Beschrijving van de
Acrochordus javanicus, geplaatst in het 8ste deel van de Natuurk. verhandelingen
der Holl. Maatsch. v. Wetensch. te Haarlem.
Zie: Hand. Letterk. 1819, 3.
Zuidema

[Kneppelhout, Johannes (1)]
KNEPPELHOUT (Johannes), (1), verdienstelijk predikant, 14 Apr. 1745 te Rotterdam
uit een vermogend geslacht geb. en 31 Aug. 1803 te Leiden gestorven. De familie
stamde oorspronkelijk uit Saksen, van waar in 't begin der 17de eeuw L a u r e n s
K n e p p e l h o u t naar ons land was overgekomen.
De ouders van Johannes K. waren C o r n e l i s K. en A l i d a K l i n c k h a m e r .
Hij ontving zijn opleiding aan het Erasmiaansch gymnasium zijner geboorteplaats
en aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij 1 Juni 1768 tot theol. dr. promoveerde
op een diss. de Re cibaria veterum Hebraeorum. Na afgelegd proponentsexamen
(1770) werd hij in datzelfde jaar predikant te Doorn, en vervolgens te Barendrecht
(1772), Naarden (1775) en Gorinchem (1782). Wegens ziekte in 1794 emeritus
geworden, vestigde hij zich in 1800 metterwoon te Leiden. Ruim met aardsche
goederen bedeeld, was Kneppelhout algemeen bemind om zijn milddadigheid.
Tevens werkte hij ijverig op theologisch gebied. Hij was een der oprichters en
steunpilaren van het Haagsche Genootschap ter verdediging van den Christelijken
godsdienst, waarvan hij tot 1794 directeur was; in dat jaar kende men hem uit
erkentelijkheid den titel van oud-dirigeerend en correspondeerend lid des
genootschaps toe. Voorts was K. voorzitter van de kerkelijke synode, in 1789 te
Gouda gehouden, curator van de latijnsche school te Gorinchem (1791-95), lid van
't Prov. utrechtsch genootsch. v.K. en W. onder de zinspreuk ‘Besteed den tijd met
konst en vlijt’ en van het Rotterdamsch genootsch. ‘Studium scientiarum genetrix’.
Bij zijn dood vermaakte hij o.a. een gift van ƒ 6000 aan bovengenoemd Haagsch
genootschap.
Kneppelhout was gehuwd (in 1777) met J o h a n n a v a n R y c k e v o r s e l , die
hem in 1780 door den dood ontviel, hem nalatende een zoon (die voorgaat) en eene
dochter.
Zie: H.J. R o y a a r d s , Het Haagsch Genootschap geschiedkundig geschetst,
17, 74, 92, 157, en Y p e y , Gesch. der Christelijke kerk in de 18de eeuw, VI, 682
e.v.
Zuidema

[Kneppelhout, Johannes (2)]
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KNEPPELHOUT (Johannes), (2), smaakvol letterkundige, 8 Jan. 1814 te Leiden
geb. en 8 Nov. 1885 op den Hemelschen berg, onder Oosterbeek, gestorven. Zijn
ouders waren Cornelius Johannes en Johanna Maria de Gijselaar (kol. 702).
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De vader overleed toen Johannes nog geen 5 jaar oud was. Zijn eerste leiding had
de knaap te danken aan zijn moeder, in dezen bijgestaan door haar broeder N.C.
de Gijselaar (I kol. 1010). Op zijn 12de jaar werd hij naar de bekende kostschool
van Dr. P. de Raadt te Noorthey gezonden, waar hij tot 1831 vertoefde. In dit jaar
liet hij zich inschrijven als jur. stud. aan de leidsche hoogeschool en genoot daar
volop van het onbezorgde academieleven. Studeerende (voor zoover hij hieraan al
deed), schonk hij gedurende zijn achtjarigen studententijd meer aandacht aan de
fraaie letteren dan aan 't romeinsche of hedendaagsche recht. Toen hij dan ook in
1838 de hoogeschool verliet, was hij niet gepromoveerd, had zelfs geen enkel
examen gedaan: rijk en onafhankelijk, bekommerde hij zich noch om academischen
titel, noch om maatschappelijke betrekking.
Al vroeg, reeds op Noorthey en meer nog als student, had Kneppelhout blijk
gegeven van een buitengewoon schrijverstalent. In zijn vriendenkring, waartoe o.a.
Beets, Beynen, Drabbe, Hasebroek, van Kuffeler en Bakhuizen van den Brink
behoorden, werd gedweept vooral met Victor Hugo, Jules Janin e.a. fransche
schrijvers der romantische school. Zijn eerste pennevruchten werden dan ook in de
fransche taal geschreven. Na zijn academiejaren veranderde dit; de hollandsche
muze verkreeg den voorrang. Vol ijver bleef hij zich wijden aan kunst en letteren in
den ruimen zin - kunstliefde was zijn familie eigen; hij schreef schetsen en verhalen,
die zich kenmerkten door veel goeden smaak, door een vluggen geest en lossen
schrijftrant. Van 1839-41 schreef hij, onder het pseudoniem K l i k s p a a n , zijn
Studententypen, zijn hoofdwerk, dat getuigde van een buitengewoon talent, van
een realistischen zin en alom veel lezers vond. Wij herinneren aan de bekende
hoofdstukken: ‘de Student-Leidenaar’, de Jurist-Literator’, ‘de Klaplooper’, ‘de
Aflegger’, ‘de Student buiten de academiestad’ en ‘Flanor’.
In 1845 trad K. in 't huwelijk met zijne nicht U r s u l a M a r t h a v a n B r a a m ,
met wie hij 40 jaren in den echt verbonden is geweest, de eerste jaren veel in 't
buitenland vertoevend, bij voorkeur te Parijs. Reizen was reeds als student zijn lust
en leven. Rijk, man van kennis en goeden smaak bovendien, placht hij dezen lust
ten volle bot te vieren: heel Midden- en West-Europa werd meer dan eens door hem
bezocht. Nochtans hield hij ook enkele maanden van het jaar verblijf in zijn eigen
woning op het Rapenburg, en voor de leidsche academie behield hij ten allen tijde
een warm hart. Niet minder voor het eigen vaderland en voor vele zijner instellingen,
o.a. voor het hooger onderwijs. Tal van geschriften leggen daarvan getuigenis af.
In 1847 was K. door aankoop eigenaar geworden van het landgoed ‘den
Hemelschen berg’ onder Oosterbeek, gem. Renkum, waar hij een 20-tal jaren den
zomer placht door te brengen, terwijl hij des winters te Leiden vertoefde. Althans
tot 1867; sedert woonde hij uitsluitend op den Hemelschen berg, waar hij gaarne
zijne vrienden om zich heen verzamelde. Na een langdurig lijden is hij hier ook
gestorven (1885), kinderloos. Zijne vrouw overleefde hem vele jaren. Met
onbekrompen hand had de vermogende man steeds anderen welgedaan, zonder
ooit met zijn liefdadigheid te pronken. Vele behoeftigen waren door hem
voortgeholpen; menig kunstenaar en geleerde had aan zijn steun, zijn geld en
goeden raad zijn opkomst te danken. Geen wonder, dat de tijding
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van zijn dood in menig huisgezin met smart vernomen werd.
Van Kneppelhouts geschriften (van 1860-65 te Leiden uitgegeven, 12 dln.) zijn
verreweg 't belangrijkst de boven reeds genoemde Studententypen (1839-41). Zijn
volgend werk, Studentenleven (1841-54), staat daarbij reeds ten achter; evenzoo
de later verschenen Verhalen en schetsen op reis (1860), de Reisverhalen (1862),
de bundel Allerlei enz. Veel van 't geen hij vroeger geschreven had, zooals de
Opuscules de jeunesse (1848), was alleen voor de vrienden bestemd geweest en
niet in den handel verschenen. Van de Studententypen en het Studentenleven,
beide bij herhaling herdrukt, werden door Dr. J o h . D y s e r i n c k in zijn beneden
aangehaald werk als medewerkers genoemd: H.C. R i e h m , P.L.F. B l u s s é , F.C.
v a n d e r M e e r v a n K u f f e l e r , S.C. S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n , H.Th.
d e B l a a u w , J.B. M o l e w a t e r , G. d e C l e r c q en W.J.A. J o n c k b l o e t , allen
tijdgenooten van Kneppelhout en met hem in Leiden studeerende. Van beide
laatstgenoemde werken bestaat meer dan één fraai geïllustreerde uitgaaf, waarvan
de teekeningen ontworpen zijn door O. V e r a l b y (pseudoniem van A l e x .
V e r h u e l l ) en J o h . B r a a k e n s i e k . Afzonderlijk vermelden we hier nog als
geschriften van Kneppelhout: Aan C. Busken Huet, naar aanleidina van diens opstel
‘Een avond aan het Hof’ in de Gids van 1865; Een beroemde knaap, ter herinnering
aan Jan de Graan (1875); den Open brief aan Conviva, in de Gids van 1878, en de
Levensberichten van Dr. H. T h . d e B l a a u w (Hand. Letterk. 1858) en van N.C.
d e G i j s e l a a r (id. id. 1875).
Er bestaat van hem een door een onbekende gelithographeerd portret.
Zie over hem zelven: Levensber. Letterk. 1886, 248 (met uitvoerige bibliogr.); de
Gids 1886, II, 1; Lit. Fant. van B u s k e n H u e t XXII; P o t g i e t e r , Krit. Stud. I en
II; J a n t e n B r i n k , Gesch. Noord- Ned. lett. in de 19de eeuw III, 306; K a l f f ,
Gesch. Ned. letterk. VII, 310 e.v.; A.J. L u y t , Klikspaans Studentenschetsen. Bijdrage
tot de kennis van Kneppelhout als mensch en schrijver (1910) en D y s e r i n c k ,
Het Studentenleven in de literatuur, De Medewerkers van Klikspaan (1908).
Zuidema

[Kneppelhout van Sterkenburg, Karel Jan Frederik Cornelis]
KNEPPELHOUT VAN STERKENBURG (Karel Jan Frederik Cornelis), broeder van
den vorige, geb. 13 Sept. 1818 te Leiden en overl. 17 Sept. 1885 op het huis
‘Sterkenburg’ onder Doorn. Ook hij ontving zijn opleiding op het instituut Noorthey
en studeerde te Leiden in de rechten (ingeschr. 1837). 15 Jan. 1844 promoveerde
hij hier op Theses tot jur. utr. Dr. Door afkomst even vermogend als zijn broeder,
verschilde hij van dezen in menig ander opzicht. Eenvoudiger van aard, was hij
minder een man van vormen, deed minder aan literatuur, reisde weinig, vond meer
bevrediging in 't huiselijke leven.
Mr. Kees Kneppelhout (zoo werd hij in de wandeling genoemd) was in 1850
gehuwd met J u l i e v a n G o r k u m , de jongste dochter van een welbekende
generaalsfamilie. Na den vroegtijdigen dood van deze hertrouwde hij in 1855 met
S u s a n n e E l i s a b e t h D r a b b e , met wie hij 30 jaren in den echt verbonden is
geweest en die hem een vijftal kinderen heeft geschonken. Ook uit het eerste huwelijk
had hij eene dochter. Inmiddels was de vermogende man eigenaar geworden van
bovengenoemd huis ‘Sterkenburg’, waar hij des zomers woonde, gelijk des winters
op het Rapenburg te Leiden (tot 1870).
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De omgang met zijn oom de Gijselaar (zie bovenstaand art.) had bij Mr. Kneppelhout
veel liefde aangekweekt voor de kunst, die zich in zijn later leven op gelukkige wijze
heeft geopenbaard. Hij bezat een rijke verzameling platen en teekeningen, historische
portretten, kaarten enz., was bestuurslid van de leidsche Teekenacademie ‘Ars
Aemula Naturae’, van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie kunsten, van het
Historisch Genootsch. te Utrecht, van het Prov. Genootsch. v. kunsten en wetensch.
ald., alsmede van de leidsche Maatsch. der Ned. Letterk. Tevens was hij van 1863
tot 1869 lid van den gemeenteraad te Leiden. In 1870 besloot de kunstlievende man
zijn geboortestad metterwoon te verlaten en zich blijvend op zijn landgoed onder
Doorn te vestigen. Als bewoner der prov. Utrecht had hij o.a. zitting in 't Bestuur van
het waterschap Lekdijk Bovendams. Dat hij intusschen de stad zijner vroegere
inwoning niet uit het oog verloor, bleek o.a. in 1873, toen hij als voorzitter fungeerde
van de subcommissie voor het Gedenkteeken van Leidens ontzet.
Als schrijver is Mr. Kees Kneppelhout bekend door het werk: De gedenkteekenen
in de Pieterskerk te Leiden verzameld en beschreven. Met platen (1864-71).
Zie: Levensber. Letterk. 1888, 176.
Zuidema

[Knogh, Paulus]
KNOGH (Paulus), geb. te Dordrecht 8 Mei 1737, overl. aldaar 7 April 1802. Hij was
de zoon van A n t h o n y C n o g h en C a t h a r i n a v a n P e l t .
Hij was houtkooper, maar beoefende uit liefhebberij de wis- en natuurkunde, en
had een rijke verzameling insecten, die hij ook getrouw in kleuren wist na te teekenen.
Hij behoorde tot de partij der Patriotten en werd 29 Jan. 1795 tot schepen, en 12
Aug. 1796 tot baljuw der stad Dordrecht en de Merwede gekozen, welk ambt hij tot
zijn dood bekleedde.
Zie: v a n E y n d e n e n v a n d e r W i l l i g e n III, 111, 112.
van Dalen

[Knoop, Johann Hermann]
KNOOP (Johann Hermann), geb. omstreeks 1700 bij Cassel, waar zijn vader den
vorstelijken lusttuin Freienhagen aan de Fulda bestuurde, werd door Maria Louisa
van Hessen-Cassel, Prinses-Wed. van Oranje, tot hovenier van hare buitenplaats
Mariënburg bij Leeuwarden aangesteld. In deze betrekking bracht hij op 13 Dec.
1742 de eerste aardappelen op de tafel dezer vorstin. Hoewel zeer bekwaam in zijn
vak, werd hij na 18-jarigen diensttijd, wegens drankmisbruik, ontslagen. Om in zijn
levensonderhoud te voorzien gaf hij daarna les in de wiskunde en schreef een aantal
werken op allerlei gebied, vnl. over tuinkunst en arithmetica. Doch, zijne groote
bekwaamheden konden niet verhinderen, dat hij, aan den drank verslaafd, tot
nijpende armoede verviel en eindelijk in het diaconiehuis werd opgenomen.
Nog in functie zijnde, hield hij zich reeds met wetenschappelijke studiën bezig,
zooals blijkt uit een handschrift, aanwezig in de stedelijke Bibliotheek van
Leeuwarden, gedateerd 20 Februari 1739 en getiteld: Uytrekening van een groote
Soneclips, dewelke sal voorvallen in het jaar 1748 den 25en Julij etc., gevolgd door
een Uytrekening van de Maan-eclips op 13 Januarij 1740, - en uit de in 1744
uitgegeven bewerking van J o h . M o r g e n s t e r 's Werkdadige Meetkonst, dat hij
voor de helft vermeerderde en van 30 afbeeldingen voorzag. In 1750 hield hij zich
te Bakkeveen onledig met het maken van zonnewijzers toen hij Jouke Eduard van
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Burmania ‘in de navigatie instrueerde’. Na 1752 volgen zijne werken elkaar snel op.
Eerst verschijnt: De beknopte huis-
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houdelijke Hovenier, of verhandeling en lijsten der ooft-vruchten, van de
plantagie-gewassen, van de keuken-gewassen, veldt-vrugten enz. (Leeuw. 1752)
dat door een tweede deel: de Bloemtuin, met eene aanleyding tot de cultuur der
gewassen, alsmede een maandelijkse aanwijsing der tuinbesigheden, (Leeuw.
1760) en een derde deel: de Medicinale Planten, (Harl. 1762), wordt gevolgd.
Intusschen gaf hij uit de: Beschouwende en werkdadige Hovenier-konst of inleiding
tot de waare oeffening der planten, dienende sowel voor de veldt-als tuin-oeffenaars
(Leeuw. 1753); zijn Jongmans-onderwijzer leerende .... de arithmetica, het
boekhouden, de architecture, de astronomie etc. (Leeuw. 1756-59) 2 dln; den Pylaar
der algemeene mathesis of arithmetica (Leeuw. 1758), een Sleutel der Latijnsche
konstwoorden, welke in de botanye, pharmacye en medicyne 't meest gebruikt
worden (Leeuw. 1758), het Vermaaklijk wapenkundig-geographisch-historisch spel
(Leeuw. 1758), het Onderwijs om couranten te lezen (Leeuw. 1758), eene
Konstmatige verhandeling van de sphaerische of klootse sonnewijzers (Leeuw.
1761), een Tegenwoordige staat of historische beschrijving van Friesland (Leeuw.
1763), buiten zijne meest bekende werken: Pomologia, dat is beschrijvingen en
afbeeldingen van de beste soorten appels en peeren, welke in Neder- en
Hoogduitsland, Frankrijk, Engelland en elders geagt zijn en tot dien einde gecultiveert
worden. Beschreven, naar het leven geteikend en met de natuurlijke coleuren afgezet
(Leeuw. 1758), - Fructologia, of beschrijving der vrugtboomen en vrugten, die men
in de hoven plant en onderhoud (Leeuw. 1763), - Dendrologia, of beschrijving der
plantagie-gewassen, die men in tuinen cultiveert, (Leeuw. 1763), - Beschrijving van
de moes- en keukentuin, (Leeuw. 1769). De Pomologia, Fructologia en Dendrologia
waren zoo gezocht, dat er tweemaal een herdruk van verscheen, n.l. te Leeuwarden,
in 1770 en te Amst. in 1790.
Ook een ander zijner werken, de Nieuwe historische Beschrijving van den geheelen
Aardkloot. (Leeuw. c. 1765), werd na zijn dood opnieuw uitgegeven (Amsterdam,
1785).
Voorts deed hij zich nog als teekenaar kennen: van zijne hand is o.a. een
plattegrond van Leeuwarden, omstreeks 1760 in kleuren geteekend.
Zie: de voorrede van zijne Hovenier-konst; Fructologia, 40; Dendrologia, 35; W.
E e k h o f f , Catalogus van de Sted. Bibl. van Leeuwarden, 85 en 120-122; Cat. van
de Sled. Kunstverzameling, 147; S c h e l t e m a , Geschied- en letterk. Mengelwerk
IV, St. II, 269 en 270; Friesche Volksalmanak 1839, 33 en eenige aanteekeningen
in het archief van Leeuwarden.
Visscher

[Knoop, Willem Jan]
KNOOP (Willem Jan), zoon van W i l l e m H e n d r i k K n o o p e n H e n r i c a
W i l l e m i n a H a r t k a m p , geb. 2 Mei 1811 te Deventer, gest. 24 Jan. 1894 te 's
Gravenhage. Hij trad reeds in 1825 als volontair in dienst bij de zesde afdeeling
infanterie te Brugge, waarbij hij ook 22 Mei 1829 werd benoemd tot tweeden luitenant.
Ten gevolge van den belgischen opstand werd hij in 1830 overgeplaatst naar de
dertiende afdeeling in den Bosch en een jaar daarna tot eersten luitenant bevorderd.
In 1839 deed hij examen voor kapitein en werd het volgende jaar tot dezen rang
bevorderd. Daar hij toen bewijzen had gegeven van ernstige studie van taktiek,
strategie en krijgsgeschiedenis, werd hij in 1842 benoemd tot leeraar en hoofd van
onderwijs in de genoemde vakken aan de Kon. Mil. Academie te Breda; vooral zijn
lessen in de krijgsgeschiedenis muntten zeer uit en werden ook zeer gewaardeerd;
in deze jaren heeft hij ook uitgebreide
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studiën over zeer verschillende krijgshistorische onderwerpen gemaakt. Tijdens zijn
verblijf te Breda viel 14 Febr. 1844 het duel voor, waarin de hoogleeraar Bolhuis
den dood vond, welke zaak Knoop, die secondant was geweest, allerlei
onaangenaamheden berokkende, maar zijn eer en goeden naam geheel ongerept
liet. In 1852 werd hij tot majoor bevorderd en verliet de academie voor den actieven
dienst in het leger. In 1856 werd hij luitenant-kolonel en regimentscommandant, in
1858 kolonel, in 1861 generaal-majoor, eindelijk in 1867 luitenant-generaal en
bevelhebber eener militaire afdeeling. In 1862 bood Thorbecke hem de portefeuille
van oorlog aan; maar hij weigerde, daar hij wist, dat zijn persoon den koning niet
aangenaam was en hij dus moeilijkheden bij de vervulling van deze functie en bij
zijn militaire voorstellen voorzag. In Sept. 1869 werd hij door Alkmaar verkozen tot
lid der Tweede Kamer en kwam dus als zoodanig op non-activiteit; maar reeds in
Juli 1870 trad hij wegens de mobilisatie weer in actieven dienst en uit het
parlementaire leven. Het volgende jaar werd hij wederom op non-activiteit gesteld
en 7 Mei 1872 gepensionneerd. In 1857 was hij benoemd tot lid der Kon. Akademie
van Wetenschappen, afd. Letterkunde; daarnaast is hij bekend gebleven als voorzitter
der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap en als bestuurslid van den
Anti-dienstvervangingsbond. Hij bleef ongehuwd.
Knoop heeft zeer veel geschreven. Als kundig militair heeft hij meer dan eens zijn
meening gezegd over de organisatie van het leger en de daarin opgemerkte gebreken
helder in het licht gesteld; veel is inderdaad in den loop der jaren naar zijn inzichten
verbeterd; zoo beantwoordde de vestingwet van 1874 in menig opzicht aan hetgeen
hij jaren lang had voorgestaan. In 1849 trad hij op als hoofdredacteur van den twee
jaar vroeger door Stieltjes opgerichten Nieuwe Militaire Spectator; hij bleef dat tot
1869; voor en na dien tijd was hij ook geregeld medewerker. Sedert 1847 behoorde
hij ook tot de getrouwe medewerkers van De Gids, waarin hij tot 1882 vrij geregeld
over militaire onderwerpen schreef; daardoor ook had zijn woord grooten invloed
en werden zijn denkbeelden in ruimen kring verspreid. Het bekendst is Knoop
geworden en gebleven door zijn krijgshistorischen arbeid. De geheele nederlandsche
krijgsgeschiedenis is door hem doorvorscht, de oorlogen en belegeringen onder
Maurits en Frederik Hendrik, de strijd van Lodewijk XIV en Willem III, de spaansche
successieoorlog, de veldtocht van 1799 in Noord-Holland, de oorlog van 1815, de
tiendaagsche veldtocht, de belegering van den citadel van Antwerpen, eindelijk
eenige indische expeditiën. Maar met bijzondere voorliefde heeft hij den tijd van
Willem III en den veldtocht van 1815 behandeld, beide in een reeks van geschriften,
opgenomen in verschillende tijdschriften, soms ook afzonderlijk verschenen. Van
zijn studiën over Willem III is vooral bekend gebleven zijn polemiek met Fruin over
den slag bij St. Denis, waarin hij zegevierde en ook Fruin overtuigde (Willem III en
de slag bij St. Denis. in Versl. Kon. Ak. afd. Lett. 2e reeks, VI en VII; ook afz. uitg.
's Grav. 1881; de art. van Fruin in Verspr. Geschr. IV, 377 vlg.). Al zijn studiën over
Willem III heeft Knoop ten slotte verzameld in een groot werk, dat na zijn dood werd
uitgegeven onder den titel Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem
o

den Derde (Schiedam, 1895; 3 dln. 8 .). Zijn studiën over den veldtocht van 1815
was hij reeds begonnen in zijn bredaschen tijd, toen hij met instemming van velen
uitgaf Beschouwingen over Siborne's Geschiedenis van
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den oorlog van 1815 en wederlegging van de in dat werk voorkomende
beschuldigingen tegen het Nederlandsche leger (Breda 1846; 2e dl. 1847; ook in
Fr. en Duitsche vert.); met deze studiën is hij sedert voortgegaan in tal van
tijdschriftartikelen. Een deel zijner studiën is te vinden in zijn Krijgs- en
geschiedkundige geschriften (Schiedam, 1861-1867, 8 dln.).
Zie: d e B a s in Eigen Haard, 1877, 316 vlg.; B o o m s in Versl. der Vereen. ter
beoef. v.d. krijgswet. 1894; L o d . M u l d e r in Ned. Spect. 1894, no. 7; S n i j d e r s
in Mil. Spect. 1894, 61 vlg., 1895, 209 vlg.; N e t s c h e r in Vereen. ter beoef. der
krijgswet. Vert. II en Levensb. Lett. 1894, 276 vlg. (met bibliographie); P.L. M u l l e r
in Jaarb. Kon. Akad. 1895, 1 vlg.; d e B a s in Elseviers Maandschr. X, 193 vlg.
Brugmans

[Koch, Egbert Johannes Wernhard]
KOCH (Egbert Johannes Wernhard), geb. te Amsterdam 3 Jan 1828, overl. te
Utrecht 5 Jan. 1895, begr. te 's Gravenhage, broeder van Ds. W e r n h a r d
C h r i s t i a a n E g b e r t u s , predt. laatst te Delft, en zoon van E g b e r t J e a n en
van E l i s a b e t h C a t h a r i n a W i l l e u m i e r .
Hij studeerde in de theologie te Amsterdam en te Leiden, werd 7 Oct. 1852
proponent en tot predt. bevest. te Oyen en Megen 19 Febr. 1854, te Oisterwijk 19
Oct. 1856 en te Middelburg 4 Nov. 1860. Wegens ziekte der stemorganen emeritus
geworden 1 Jan. 1885, vestigde hij zich te Scheveningen, waar hij zich, nadat hij
het gebruik van zijn stem had teruggekregen, aan verschillende maatschappelijke
belangen wijdde. Als groot vijand van het drankmisbruik had hij daar steeds door
woord en geschrift tegen geijverd en werd in 1887 tot voorzitter der ‘Nederl.
Vereeniging tot afschaffing van sterken drank’ gekozen. Sedert 1888 nam hij geheel
belangeloos de betrekking van predikant aan de strafgevangenis te Scheveningen
waar, welk ambt hij op de meest lofwaardige wijze tot zijn dood heeft vervuld.
Behalve een aantal gelegenheidsschriften, schreef hij verscheidene artikelen in
de Kerkel. Courant, de Hervorming, de Volksvriend (orgaan der Ned. Vereen. tot
afsch. v. st. dr.) en was ook medewerker aan Het Morgenlicht, stichtelijk dagboek.
Afzonderlijk verscheen in 1857 een vertaling van R. B a x t e r , The Reformed Pastor,
onder den titel: De Evangeliedienaar, hoe hij wezen en werken moet, (met inleiding
door Prof. W. M o l l .) In 1870 kwam van hem uit: De Bijbel in het Huisgezin, en in
1886: Huiselijke godsdienstoefening.
Koch huwde den 2. Februari 1854 te Amsterdam met C a t h a r i n a J o h a n n a
D i e d e r i c a T i l a n u s , geb. te Arnhem 11 October 1827, in 1914 nog in leven,
zuster van Ds. J o h a n D i e d e r i k T. predt. te Eindhoven, - en dochter van Prof.
Christiaan Bernhard Tilanus en van diens eerste vrouw Elisabeth Margaretha van
Leeuwen (I kol. 1498).
Uit dit huwelijk bleven vier zoons en één dochter over. Een zoon D r . J.W.R.
K o c h (thans arts te Winterswijk) maakte als arts de expeditie (door het Kon. Ned.
Aardr. Gen. uitgerust) naar Nieuw-Guinea mede en promoveerde te Amsterdam 28
Jan. 1908 tot med. doctor op een proefschrift: Bijdrage tot de anthropologie der
bewoners van Z.W. Nieuw Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen
verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks.
Regt

[Koelman, Jacobus]
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KOELMAN (Jacobus), godgeleerde, in 1632 te Utrecht geb. en 6 Febr. 1695 ald.
gestorven. Hij studeerde aan de utrechtsche hoogeschool, onder G i j s b . V o e t i u s
e.a. en promoveerde hier in 1655 tot philosophiae doctor et artium magis-
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ter. Tot proponent bevorderd, werd hij in 1657 predikant bij den resident der Staten
te Brussel en in 1662 bij de herv. gemeente te Sluis in Vlaanderen. IJverig Voetiaan,
was hij rechtzinnig in de leer en heftig tegen de vrijzinnige Coccejanen zijner dagen
ingenomen. Niettemin was hij een verklaard vijand van formulierdwang, zoodat hij
weigerde zich aan de kerkelijke orde te onderwerpen, speciaal in het vieren van
feestdagen en het gebruiken der liturgische voorschriften. Voorts ontkende hij de
bevoegdheid der wereldsche overheid om in kerkelijke zaken gezag uit te oefenen,
waardoor hij zich veel vijanden berokkend heeft. In 1674 werd hij door de Staten
uit den predikdienst ontzet wegens gebrek aan eerbied jegens de overheid en in 't
bijzonder, omdat hij weigerde zich van de formulieren en formuliergebeden te
bedienen. Sedert leidde hij een zwervend leven, nu hier, dan daar predikende, doch
meest verblijf houdende te Utrecht en te Amsterdam. Over zijn verblijf in Amsterdam
en zijn beroep naar Noord-Amerika publiceerde Dr. A. E e k h o f een uitvoerige
studie, waarin vele tot heden onbekende feiten worden vermeld; zie: Ned. Archief
van Kerkgesch. N.S., X (1913), 289-327; XI (1914), 13-40.
‘Bezield met liefde voor de kerk en voor het evangelie, streed Koelman met open
vizier voor zijn persoonlijke overtuiging. Onvermoeid was hij werkzaam, zoowel als
herder en leeraar zijner gemeente als voor de wetenschap’. In 't bijzonder voerde
hij strijd tegen d e L a b a d i e en de L a b a d i s t e n , tegen de S a b b a t s m a n n e n
en tegen D e s c a r t e s en B a l t h a s a r B e k k e r . Toen deze laatste in 1691 zijn
Betooverde Wereld in 't licht gezonden had, diende Koelman, aan het hoofd van
anderen, daartegen bij de amsterdamsche regeering een request in.
Van zijn vele geschriften noemen wij: Zelfonderzoek, of regelen waarnaar een
ieder zich zelf dagelijks heeft te onderzoeken (1676); Beschouwingen over den
toestand der Nederl. kerk (1678); De praktijk des Sabbaths, of dadelijke heiliging
van den Christelijken rustdag (1682); Historisch verhaal over de Scheuring der
Labadisten enz. (1683); Formeele protestatie enz. (1683); Der Labadisten dwaling
ontdekt en wederlegd (1684); Het vergift van de Cartesiaansche philosophie enz.
(1692); Het ambt en de pligtenvan Ouderlingen en Diakenen (1694) en Wederlegging
van B a l t h . B e k k e r s Betooverde wereld (1694). Voorts een opvoedkundig werk:
De pligten der ouders om hunne kinderen voor God op te voeden. Met 20
voorbeelden van godzalige en vroeggestorven kinderen (1679). In dit en andere
geschriften bestreed Koelman de sleur in het werk der opvoeding en gaf hij
voorschriften voor een verbeterd onderwijs. Verder vertaalde hij, als bewonderaar
van het engelsche ascetisme van zijn tijd, vele geschriften over dat onderwerp uit
het engelsch in het nederlandsch.
's Mans portret, door J. Luyken en door J. Boekholt gegraveerd, vindt men in
Zelandia Illustrata I, 151, en II, 482.
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland, in voce; Navorscher IV (1854), 34; A.F. K r u l l ,
Jac. Koeleman, Kerkhist. studie (1901), en W.P.C. K n u t t e l , Balth. Bekker, de
bestrijder van het bijgeloof (1906), passim. doch vooral 260 e.v.
Zuidema

[Koenen, Mr. Hendrik Jacob]
KOENEN (Mr. Hendrik Jacob), geb. te Amsterdam 10 Juli 1864, overl. te
Laag-Soeren 23 Mei 1907, zoon van D a n i e l A d r i a a n K o e n e n en I g n a t i a
v a n N o t t e n ; kleinzoon van den vooral in de Réveil-kringen bekenden schrijver
en historicus Mr. H.J. Koenen, studeerde van
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1885-92 te Amsterdam in de Rechten, waar hij als rector van het studentencorps
en als oprichter van een nieuw studentenweekblad Propria Cures, dat zich voor 't
eerst ernstig met vraagstukken van maatschappelijken en litterairen aard bezighield,
- maar vooral door zijn buitengewone persoonlijkheid, een diepen indruk op de
studentenwereld achterliet. In 1892 gepromoveerd op een proefschrift:
Beschouwingen over rechtsgemeenschap, werd hij weldra medewerker van het
Dagblad de Telegraaf. Gedurende een tiental jaren bewerkte hij voor dit blad het
kameroverzicht, in artikelen die de aandacht trokken door de bijzondere kennis van
zaken waarvan zij getuigden; 12 April 1894 trad hij in 't huwelijk met J o h a n n a
C a r o l i n a d e G r a a f . In 1902 vestigde hij zich weer te Amsterdam, waar hij
chef van de afd. Algemeene zaken ter gemeente-secretarie werd, en waar hij met
zijn kunde en zijn regentenaanleg tot steun was, vooral in den moeilijken stakingstijd
van 1903, van den toenmaligen burgemeester, Mr. W.F. van Leeuwen. Hij maakte
zich vooral bekend door zijn juridisch-historische studiën. In 1900 verscheen bij de
firma D.A. Daamen te Rotterdam een werk van zijn hand getiteld: Het recht in den
kring van het gezin, dat door zijn diepgaande sociologische en historische studie
en zijn geprononceerd christelijk karakter zeer de aandacht trok, dit laatste te meer
daar Koenen steeds geweigerd heeft zich bij een politieke partij aan te sluiten.
Artikelen van juridischen aard, getuigend van diepgaande studie verschenen in
verschillende tijdschriften en vakbladen. Zoo verscheen als Bijvoegsel van het
Weekblad voor Notarisambt en Registratie 30 Juni 1895 No. 1331 een uitvoerige
studie getiteld: Het Stiefouderdeel. Afzonderlijke vermelding verdienen om hare
bijzondere waarde als zelfstandige studie, een tweetal artikelen verschenen in de
Economist van 1904 getiteld: Agrarische Geschiedschrijving.
Verder nam Koenen een bijzondere plaats in op het gebied der genealogie en
heraldiek, welke vakken hij op wetenschappelijke wijze beoefende. Van zijn vele
publicaties in het Maandblad de Nederlandsche Leeuw en andere genealogische
bladen (een opsomming vindt men in eerst genoemd blad No. 4/5 van 1907)
verdienen inzonderheid vermelding zijn geschiedkundige studies betreffende de
Teylingen's en Brederode's, over de opkomst der Polanens in Wapenheraut VIII
(1904), terwijl in Nov. 1900 bij D.G. van Epen te Scheveningen een belangrijk boekje
verscheen: Het huwelijk der Koningin.
Gewin

[Koetsveld, Cornelis Eliza van]
KOETSVELD (Cornelis Eliza v a n ), geb. te Rotterdam 24 Mei 1807, gest. te
Gravenhage 4 Nov. 1893, studeerde te Leiden in de theologie en werd, na ook
candidaat in de letteren te zijn geworden, in 1830 proponent. Zijn eerste standplaats
was Westmaas, geteekend in de voor het eerst in 1843 verschenen Schetsen uit
de pastorie van Mastland; negen maal herdrukt, in het Engelsch en Duitsch vertaald.
In 1835 ging hij naar Berkel en Rodenrijs, in 1838 naar Schoonhoven, in 1849 naar
's Gravenhage. Vele werken van stichtelijken en letterkundigen inhoud verschenen
van zijn hand. Behalve het populair-wetenschappelijke De gelijkenissen van Jezus
deed hij het licht zien: Het gebed der godvruchtigen in het O.T., (1e dl. in 1834, 2e
dl. in 1840); De vriend der kranken (1838, herhaaldelijk herdrukt) in het Duitsch
vertaald en aangevuld door Ernst Müller te Langenau; de Oudejaarsavond ernstige
lectuur voor de laatste dagen des jaars (1840, 6e dr. 1874): Fatsoen en Armoede,
(1841); Godsdienstige en zedelijke novellen (1841); Snippers van de schrijftafel
(1852); Het menschelijk leven in twee
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woorden (1854); Fantaisie en waarheid (1863), alle herdrukt; Verspreide
kinderverhalen (1855); De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof 1856;
Kinderpreeken (1855); Kerstvertellingen (1878); Gezellig onderhoud (1882); Uit de
Kinderwereld (1884); Sprookjes in den trant van Andersen (1858); Ideaal en
werkelijkheid, nieuwe schetsen en novellen (1868, 2e dr. 1875); Op de wandeling
en bij den haard (1870). Van zijne werken bestaat eene volksuitgave. In Nederland
en Martha en Maria leverde hij bijdragen. Als prediker maakte hij veel opgang. In
1851 verscheen Twaalftal preeken. In 1846 gaf hij tegen de inaugureele oratie van
Opzoomer over De wijsbegeerte den mensch met zichzelf verzoenende een drietal
leerredenen met belangrijke voorrede onder den titel Het geloof den mensch met
zich zelf verzoenende, in 1848 De Volksstem en in 1853, het jaar der Aprilbeweging,
Het licht op den kandelaar. Behalve andere tijdpreeken verscheen in 1864 Het
apostolisch evangelie tegen zijn collega dr. J.C. Zaalberg.
Voor het godsdienstonderwijs deed hij eerst Vier kaarten, later Groote Bijbelkaart
het licht zien. Na in 1853 een idiotenschool te hebben opgericht, schreef hij drie
jaren later over Idioten en de Idiotenschool, ‘eene eerste proeve op een nieuw veld
van geneeskundige behandeling en Christelijke philanthropie’, een eerste stoot tot
de oprichting van scholen voor achterlijke kinderen. Ook het Roode Kruis en het
Ned. Zendelinggenootschap telden hem onder zijne bestuurders; terwijl hij secretaris
was van de commissie voor de O. en W.l. kerken.
De academische senaat te Groningen benoemde hem tot doctor honoris causa
in 1864, naar aanleiding van het, ook in het buitenland geprezen, boek over De
gelijkenissen van Jezus; in meer eenvoudigen vorm verschenen als Huisboek voor
het Christelijk gezin. Daarnevens deed hij het licht zien een Christelijken huisbijbel,
bloemlezing uit O. en N.T. Van het Haagsch Genootschap was hij archivaris. Sinds
1878 was hij hofprediker, en heeft, behalve menige godsdienstoefening aan het
hof, vijf malen eene begrafenis van vorstelijke personen geleid. Ook werd door hem
aan onze Koningin de doop bediend. Voor Haar bewerkte hij De kinderen in den
bijbel en De vrouw in den bijbel.
Uit zijne nalatenschap verschenen nog Losse bladen uit mijn pastoraalboek.
Hij was in 1830 gehuwd met mej. A n n a M a r i a C r o e s , overl. 1873.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. Lange en door D.J. Sluyter.
Zie: J.J. P r i n s in Levensb. Letterk. 1894, 91, met aanvulling der opgave van
geschriften bij J. t e n B r i n k , Gesch. der N.N. Lett. in de 19e e. I, 219; d e z ., Onze
hedend. letterk. II, 7; J. d e V r i e s in Eigen Haard 1887, 220; Ned. Spect. 1893,
356; Leeskabinet 1887, 161 en 1893, 165.
Herderscheê

[Koldeweij, Bernard Marie]
KOLDEWEIJ (Bernard Marie) geb. te Dordrecht 23 Nov. 1859, overl. aldaar 17 Dec.
1898; studeerde aan de academie te Antwerpen, maar verliet die spoedig, om zich
in zijn geboortestad te vestigen en haar oude schoonheid en prachtige omstreken
in tal van diep gevoelde kunstwerken te doen bewonderen. Spoedig evenwel dwong
zijn zwakke gezondheid hem tot een langdurig verblijf in ltalië. Schijnbaar hersteld
keerde hij terug en arbeidde opnieuw, zoo te Dordrecht als te Blarieum, Heeze enz.
Maar de kwaal openbaarde zich opnieuw, en sleepte hem nog geen 40 jaren oud,
ten grave. De kunstvrienden richtten kort na zijn verscheiden een tentoonstelling
zijner werken in, die
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niet minder dan 124 schilderijen, schetsen en aquarellen omvatte. Een woord van
warme waardeering van de hand van zijn vriend H(erman) G(unneweg) gaat met
zijn portret aan de lijst vooraf. Dordrechts Museum bezit van dezen begaafden
landschapschilder een zestal werken, waarvan vier een legaat van den kunstenaar
vormen.
Zie: Cat. der Tentoonst. van nagelaten kunstw. van Bernard M. Koldeweij (Pictura).;
Cat. van Dordr. Museum.
van Dalen

[Koning, Alida Maria Catharina]
KONING (Alida Maria Catharina), geb. 9 Juni 1819 te Thamen, gem. Uithoorn, en
overl. 23 Aug. 1903 te 's Gravenhage. Zij was van 1856-66 directrice van het
jongedames-instituut van admiraal Kinsbergen te Elburg en richtte in laatstgenoemd
jaar aan den Velper-straatweg bij Arnhcm een huis van opvoeding en onderwijs op,
‘Kernheim’ geheeten, naar het bekende instituut van A n n a M a r i a M o e n s (dl.
II, kol. 930). Tot 1876 bleef zij hieraan verbonden; toen begaf zij zich metterwoon
naar Sloten, twee jaar later van hier naar Haarlem; in 1894 verwisselde zij deze
stad als woonplaats met den Haag. Mej. Koning schreef: Anna Maria Moens, eerst
verschenen in het jaarboekje Cornelia van 1871, later ook afzonderlijk uitgegeven.
Verder een Leesboek voor jonge kinderen uit den beschaafden stand (1866) en
nog enkele andere boekjes, zoomede woorden van aanbeveling voor werkjes van
anderen.
Zuidema

[Koning, Jan Jacob]
KONING (Jan Jacob), praeceptor aan het gymnasium te Amsterdam, waar hij 25
Mrt. 1848 op ruim 40-jar. leeftijd overl. Hij had aan het athenaeum illustre dezer stad
in de letteren gestudeerd, waarin hij den graad van candidaat behaalde, en schreef
o.a.: Vossianae Syntaxeos Epitome in usum tironum (2de dr. 1837) en Latijnsche
scholen. Privaatonderwijs (1844). Koning was een aantal jaren mederedacteur en
secretaris van de Symbolae Literariae.
Zie: Misc. phil. et. paedag. 1849, 199.
Zuidema

[Kooi, Willem Bartel van der]
KOOI (Willem Bartel v a n d e r ), friesch schilder, geb. te Augustinusga 13 Mei 1768,
overl. te Leeuwarden 14 Juli 1836. Reeds vroeg openbaarde zich bij hem een
bijzondere aanleg voor de schilderkunst. Zijn ouders lieten hem eerst het teekenen
leeren bij Wessel Pieters te Buitenpost, zonden hem op 12-jarigen leeftijd naar
Leeuwarden als leerling bij den behangselschilder Frans Swart, bij wien hij echter
slechts één jaar bleef. Toen kwam hij door bemiddeling van Jr. Ulbo van Burmania,
grietman van Leeuwarderadeel bij Johannes Verrier, solliciteur militair te Leeuwarden,
bekwaam liefhebber in de schilderkunst. Onder diens leiding legde hij zich drie jaar
toe op het teekenen, daarna met zijn vrienden D.J. Ploegsma en J.V. Nicolay in het
schilderen met olieverf bij Verrier, vervolgens begaf hij zich bij den schilder H.W.
Beekkerk om zich te oefenen in het landschapschilderen. De omwenteling van 1795
gaf hem aanleiding om het penseel neer te leggen. Hij werd benoemd tot
representant van het Friesche volk en tot secretaris van de grietenij Achtkarspelen.
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Van 1798-1811 bekleedde hij den post van lector in de teekenkunde aan de
academie te Franeker. In 1813 vestigde hij zich te Leeuwarden, waar hij een vrij
groot getal leerlingen heeft gekweekt, zooals T. Eernstman, C. Wester, A.G. Swart,
D. Hansma, J. de Jong, J.H. Heijmans, J.J.G. van Wicheren, S. Bonga, G. Fellinga,
C.B. Buijs, W. de Haan, Otto de Boer, Gosling Postuma, Servaas de Jong, Tjeerd
Andringa, Wilhelmina Geertruida van Idsinga, C.J.B.
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van Slangenburgh, J.H. Nicolai. Door het bezoeken en bestudeeren van de galerij
te Dusseldorf had hij zijn kunst aanmerkelijk veredeld, zoodat in 1808 een zijner
stukken op de tentoonstelling te Amsterdam den eereprijs van ƒ 2000 verwierf. In
1818 werd hem opgedragen de levensgroote portretten van het koninklijk echtpaar
te schilderen voor het stadhuis te Leeuwarden. Vele familie-portretten door hem
geschilderd zijn nog in Friesland aanwezig. Hij was gehuwd met J e t s k e H a a i j e s ,
die hij slechts kort mocht bezitten.
Zijn portret is in 1826 door hem zelven op steen geteekend en op blauw papier
gedrukt; borstbeeld met facsimilé, op steen geteekend in 1835 door T. Eernstman.
Zie: W. E e k h o f f , De Stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, (Leeuwarden
1875), register; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum
te Franeker, (Leeuwarden, 1878) I, 341; Leeuw. Courant, 1836, no. 60;
I m m e r z e e l , De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders
II, 131.
Wumkes

[Koppeschaar, Willem Frederik]
KOPPESCHAAR (Willem Frederik), geb. 5 Febr. 1831 te Leiden, overl. 7 Juni 1909
te 's Gravenhage. Door de wol- en lakenververij, in het bijzonder indigoververij, van
zijn vader, W.F. K o p p e s c h a a r Sr., voelde hij zich reeds vroeg tot
chemisch-technische processen aangetrokken. Verdienstelijk leerling van de
burgeravondschool van het genootschap ‘Mathesis Scientiarum Genitrix’, werd hij
in 1848 aan die school aangesteld als assistent-onderwijzer in het handteekenen;
in 1852 werd hij bevorderd tot onderwijzer in het handteekenen en de bouwkundige
rekenkunde. Gedurende den cursus 1865-66 heeft hij, toen hij reeds bestuurder
van genoemd genootschap was, onderwijs gegeven in de scheikunde en de
technologie ter vervanging van den leeraar in die vakken. Een achttal jaren na zijn
huwelijk (met Mej. v a n H e e m s t e d e O b e l t , 1857) kwam zijn plan tot uitvoering,
te gaan studeeren aan de leidsche universiteit (1865-67), waaraan hij reeds vroeger
eenige colleges had gevolgd. Daar minister Thorbecke hem ontheffing verleende
van de kennis der oude talen bij het toelatingsexamen en vooral de hoogleeraren
Rijke en A.H. van der Boon Mesch hem steunden, kon hij reeds 7 Juni 1867
promoveeren tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: Over de
quantitatieve bepaling van salpeterzuur.
In 1868 werd hij benoemd tot leeraar in de scheikunde en plant- en dierkunde
aan de hoogere burgerschool te 's Gravenhage, aan welke hij van 1874 tot 1895
alleen de scheikunde doceerde; ook is hij eenige jaren directeur geweest.
Zijn onderzoekingen bewogen zich voornamelijk op analytisch-chemisch gebied.
Behalve het onderwerp zijner dissertatie, mogen genoemd worden de bepaling van
phenol (Zeitschr. f. anal. Chem. XV (1876), 233), het onderzoek van indigo (ibid.
XXXVIII (1897) 1) en de scheiding en bepaling der kina-alkaloïden. Laatstgenoemd
onderzoek is, jammer genoeg, niet gepubliceerd. Wel verschenen nog
mededeelingen over de gehaltebepaling van kininesulfaat (ibid. XXIV (1885), 362)
en de bepaling van magnesiumcarbonaat in kalksteen (ibid. XLIV (1905) 185).
Zie verder de levensschets door W. S t o r t e n b e k e r in Chem. Weekbl. 1909,
641. Zijn portret is opgenomen in Chem. Jaarboekje 1909/10.
Jorissen

[Kops, Alexander Louis de Bruyn]
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KOPS (Alexander Louis d e B r u y n ), geb. te Haarlem 13 Jan. 1827, overl. te
Arnhem 4 Aug. 1892, was de zoon van C o r n e l i s J o h a n n e s d e B r u y n
K o p s , burgemeester van Haarlem,
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en C o n s t a n c e F r a n ç o i s e d e B o s s e t ; broeder der twee volgenden.
Hij werd in Sept. 1843 student aan de Koninklijke Akademie te Delft, en werd met
ingang van 1 Oct. 1847 adspirant-ingenieur-surnumerair van den waterstaat. Hij
werd toen te Haarlem geplaatst, doch reeds met 1 Jan. 1848 werd hij aan den
inspecteur Goekoop te Arnhem toegevoegd, terwijl hij na de 9e organisatie van den
waterstaat naar den nieuwen inspecteur Ferrand overging. Hier bleef hij met twee
korte tusschenpoozen (van 1 Juli tot 1 Oct. 1849 bij het kanaal Maastricht-Luik en
van 1 Oct. 1851 tot 16 Jan. 1852 bij werken aan de Zuidwillemsvaart in
Noord-Brabant) tot 1 Jan. 1853, toen hij arrondissements-ingenieur werd. Hij werd
1 Oct. 1849 adspirant-ingenieur en 1 Juli 1854 ingenieur. Als
arrondissementsingenieur diende hij: tot 1 Juli 1854 te Purmerend, tot 1 Mei 1861
te Groningen tot 1 Mei 1866 te Kampen, en verder te Breda.
Met 1 Apr. 1873 werd hij hoofdingenieur in Gelderland en dit bleef hij tot herhaalde
aanvallen van beroerte hem dwongen, eervol ontslag te vragen, dat hem met ingang
van 1 Dec. 1890 verleend werd.
Van 1874 tot 1880 was hij lid van verschillende commissiën voor kanalen tot
verbinding van Amsterdam met den Rijn.
Kops huwde 23 Sept. 1852 S.W. V e r k o u t e r e n , die 15 Nov. 1888 overleed,
en bij wie hij een zoon, leeraar aan de H.B.S. te Deventer, en eene dochter had.
Ramaer

[Kops, Cornelis Johannes de Bruyn]
KOPS (Cornelis Johannes d e B r u y n ), geb. te Haarlem 27 Mei 1830, overl. te
Hof van Delft 23 Nov. 1891, was de zoon van C o r n e l i s J o h a n n e s d e B r u y n
K o p s , burgemeester van Haarlem, en C o n s t a n c e F r a n ç o i s e d e B o s s e t ;
broeder van den voorg. en den volg.
Hij werd in 1846 student aan de Koninklijke Akademie te Delft en promoveerde
tot civiel ingenieur in 1850. Hij vertrok in het begin van 1851 naar Noord-Amerika,
waar hij eenige jaren als civiel ingenieur werkzaam was, en wel eerst als teekenaar
op het ingenieursbureau van J.W.P. Lewis, later, in 1852 en 1853, als
assistentingenieur aan het hoofd van eene opnemingsbrigade westelijk van St.
Louis, in dienst van de Pacific Railroad Co., eindelijk in 1854 en 1855 in dienst dier
maatschappij bij den bouw eener spoorwegbrug over de Mississippi. In 1855
gerepatrieerd, werd hij in hetzelfde jaar door de gemeente Delft belast met de leiding
van den bouw eener gasfabriek. Terwijl dit werk nog niet gereed was, werd hij met
ingang van 1 Jan. 1857 benoemd tot gemeente-architect van Delft, uit welke
betrekking hij om gezondheidsredenen in den zomer van 1891 eervol ontslagen
werd.
Met N.H. Henket en T.J. Stieltjes werd hem in 1867 opgedragen, een rapport uit
te brengen in zake verbetering van het grachtwater van Delft.
Hij was met J.A. Beijerinck en T.J. Stieltjes lid eener commissie, benoemd door
het bestuur der gemeente 's Gravenhage tot het doen van een onderzoek in zake
het rioolstelsel dier gemeente. Die commissie bracht in 1868 verslag uit.
Hij huwde te Delft 25 Juni 1857 J o s i n e E l i s e v a n G o e n s , die hem in het
graf voorging, en bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had. Zijn portret is gelithographeerd
door A.J. Ehnle.
Ramaer

[Kops, Jacob Leonard de Bruijn]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

KOPS (Jacob Leonard d e B r u i j n ), verdienstelijk staathuishoudkundige en
volksvertegenwoordiger, 22 Dec. 1822 te Haarlem geb. en 1 Oct. 1887 te 's
Gravenhage overl., zoon van C o r n . J o h . d e B.K. en C o n s t a n c e
Françoise
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d e B o s s e t ; broeder der twee voorgaanden. Hij studeerde te Leiden in de rechten
en promoveerde 21 Mei Mei 1847 op een diss.: de Origine ac juribus pristini concilii
urbani in civitatibus quibusdam patriae nostrae, werd in 1851 commies en later
hoofdcommies en referendaris aan 't departement van Financiën, in 1860 lid v.d.
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten en in 1864 hoogleeraar in de
Staathuishoudkunde aan de Polytechnische school te Delft, een betrekking, die hij
tot 68 bekleedde, toen hij in 't hoofdkiesdistrict Alkmaar tot afgevaardigde naar de
Tweede Kamer der Stat.-Gen. gekozen werd. Bijna 20 jaar, tot zijn dood, is K. lid
der Kamer gebleven, vele en velerlei belangen, maar inzonderheid die van handel,
scheepvaart en nijverheid trouw behartigende. In 1880 en 81 was hij tevens voorzitter
van de Tweede Kamer, waarin hij tot de vrijzinnige partij behoorde en geruimen tijd
de medestrijder van Kappeyne van de Coppello was. Buiten de Kamer was hij bij
voorkeur werkzaam op 't gebied der levensverzekering, 't bouwen van
arbeiderswoningen en andere volksbelangen. Kops was de oprichter en redacteur
van De Economist, tijdschrift voor alle standen tot bevordering van de volkswelvaart
(1852). Ook was hij een der medeoprichters van de ‘Vereeniging voor de Statistiek
in Nederland’ (1857). Naast den Economist is zijn hoofdwerk: Beginselen van
Staathuishoudkunde (1850; bij herhaling herdrukt), een der eersteleerboeken voor
deze wetenschap in ons land. Verder schreef hij: Aan Mr. I. da Costa na het lezen
van zijn dichtstuk 1648 en 1848 (1848); Stukken der grafelijke tijden uit het archief
der stad Haarlem (1850); Korte beschouwing over het Armwezen (1851); Eenvoudige
gezondheidsleer, een boekje voor allen (1856); Beknopte handleiding tot de kennis
der spoorwegen (1863) en eenige brochures over de suikerquaestie e.a.
onderwerpen.
Kops was gehuwd met A r n o l d i n e W i l h e l m i n e S t r a t e n u s (geb. 1843
te 's Gravenhage), die hem met eene dochter overleefde.
Zie: P.N. M u l l e r in De Gids 1887, IV, 349; Q u a r l e s v a n U f f o r d in De
Economist 1887, II, 861; Ned. Spectator 1887, 362; Levensber. Letterk. 1889, 29,
en Eigen Haard, 1887, 532 (met portret).
Zuidema

[Korndörffer, Johan Peter Jacobus Willem]
KORNDÖRFFER (Johan Peter Jacobus Willem), bibliothecaris der Kon. Militaire
Academie te Breda, 21 Febr. 1838 in den Haag geb., 13 Jan. 1898 te Breda overl.
Oorspronkelijk van duitsche afkomst, waren zijne ouders toch reeds Nederlanders
van geboorte. Na in den Haag tot zijn 15de jaar het gewone schoolonderwijs
ontvangen te hebben, werd hij aldaar voor den boekhandel opgeleid, bekwaamde
zich zelf in oude en nieuwe talen en beoefende met voorliefde ook de algemeene
en vaderl. geschiedenis. In 1871 werd K. onderbibliothecaris van de Kon. Mil.
Academie, op bijzondere aanbeveling van Mart. Nijhoff. Zes jaar later zag hij zich
tot bibliothecaris te Breda benoemd, en tot zijn dood toe heeft hij die betrekking met
den grootsten ijver waargenomen.
Zijn Bibliografie over het Notariaat, in het tijdschrift Regt en Wet (1875)
opgenomen, is algemeen bekend en wordt door deskundigen zeer gewaardeerd.
Eveneens zijn Militair Onderwijs in Nederlandsch-Indië (1890-92). Zijn Bibliografie
over den Atjeh-oorlog wordt in handschrift bewaard. Ook op 't gebied der genealogie
is Korndörffer geruimen tijd voor velen een ervaren raadsman geweest.
Zie: Levensb. Letterk. 1898, 397; en Milit. Spect. 1898, 75.
Zuidema
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[Kortebrant, Jacob]
KORTEBRANT (Jacob), ged. te Rotterdam 25 Aug. 1697 als zoon van J o h a n n i s
K, en
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G e e r t r u i d v a n C h a r l o i s (Sareloos), overl. aldaar 5 Aug. 1777. Den 28sten
Nov. 1718 werd hij aangesteld als eerste pandbewaarder bij de Bank van Leening
en bleef bij die instelling tot ongeveer 1760 in betrekking. In het kohier van 1743/44
wordt hij ook azijnverkooper genoemd, waarschijnlijk, omdat hij de zaak van zijn
overleden schoonvader, die een azijnmakerij bezat, had overgenomen.
Naast zijne ambtelijke bezigheden had hij tijd om zich aan de studie van de historie
zijner stad en omgeving en aan de beoefening der dichtkunst te wijden. De vrucht
van zijne historische studiën is een uitgebreid manuscript, getiteld: Beschrijving van
Schielandt en deszelfs geschiedenissen, waarvan een gedetailleerde inhoudsopgave
o

wordt gegeven in Deel II bl. XXVI, n . 68 van de Bronnen voor de geschiedenis van
Rotterdam. Het werd door Kortebrant gelegateerd aan B.A. Yzendoorn te Utrecht,
ging daarna in verschillende handen over en werd in 1860 aangekocht door de
gemeente Rotterdam, in welker archief het thans berust. Ook bevinden zich daar
een negentigtal teekeningen van zijne hand, die bij denzelfden koop aan de
gemeente kwamen. Het zijn niet minder dan 51 afbeeldingen van kasteelen en
dorpen in Schieland, 17 van gestichten van liefdadigheid en openbare gebouwen
van Rotterdam, 14 van kloosters, kapellen en poorten in die stad en enkele
teekeningen met een andere voorstelling. Ook de kaart van de Rotte achter D i r k
S m i t s ' De Rottestroom werd door hem geteekend ‘en aan deszelfs Dichter
toegeeigent’. Al de teekeningen zijn beschreven in Roterodamum Illustratum, den
catalogus van de prentverzameling in het rotterdamsche gemeente-archief.
Verder heeft Kortebrants handschrift middellijk of onmiddellijk de stof geleverd
voor een boekje, dat na zijn dood verscheen, getiteld: Beschrijving der stad
Rotterdam van haar eerste opkomst en aanleg af, en van de publyke gebouwen,
gedeeltelijk getrokken uit nagelaate geschriften van wijlen den heer Jacob
Kortebrand. Het verscheen voor het eerst waarschijnlijk in 1782 en werd herdrukt
te Rotterdam bij N. Cornel in 1786 of '87 en, met verandering van titel, te Amsterdam
bij D. en J. Tol in 1789. In dit werk komen vele fouten en onnauwkeurigheden voor,
waarom de rotterdamsche geschiedschrijver van Reijn twijfel uitspreekt of het werkje,
althans langs directen weg, uit Kortebrants geschriften getrokken is.
Kortebrants letterkundige nalatenschap bestaat in de volgende werken: Het tweede
vijftigjarig jubile der hooge schoole van Utrecht. (Utrecht, Pieter Muntendam 1736);
Lof der drukkunste .... op haer derde eeuwgetijde, met nodige aanmerkingen. (Delft,
Pieter van der Kloot 1740); Mengelpoëzij. Twee deelen (1740); De Nederlandsche
Leeuw gekwetst door den vijandelijken inval der Franschen in Staats-Vlaanderen
en hersteld door de verkiezing van Zijne Doorl. Hoogheit W.K.H.F. Prinse van Oranje
(Rotterdam 1747); Ter inhuldiginge van den weledelen heer Joan Osy en de weledele
mevrouwe Kornelia Petronella van Wevelinkhoven tot heer en vrouw van Palestein
en het ambagt van Zegwaert (1750); Oranjelente of aenvaerding der hooge
bedieningen van Zijne Doorluchtigste Hoogheit Willem den Vijfden (Rotterdam 1766);
Oranje-huwelijksvreugd te Berlijn van Willem den Vijfden en Sofia Fredrika
Wilhelmina (1767); Tweede eeuwgetijde der Rotterdamsche vrijheit wegens den
onverwachten uittogt der Spanjaerden op den XXIsten der Hooimaend des jaers
1572. (Rotterdam. Reinier Arrenberg 1772), met 132 historische aanteekeningen
achterin,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

718
die later gebruikt zijn voor de kronyk der stad Rotterdam, voorkomende in G e r r i t
M a n h e e r 's Naamlijsten der getrouwde en overleden personen.
Over de letterkundige waarde zijner gedichten wordt zeer verschillend geoordeeld.
Terwijl Witsen Geysbeek ze nog prijst als ‘fraaye en dichterlijke schilderingen, die
door haren eenvoudigen tooi en nette schikking streelen en behagen’ en ze
‘poëtische stillevens’ noemt, keurt Jonckbloet ze met een woord der vermelding
waardig. En reeds van Reyn zegt in 1832 van het Tweede eeuwgetijde, dat men
de dichterlijke waarde van het werk het best bepaalt door te zeggen, dat de meeste
verzen zonder de grondige (historische) aanteekeningen gevoeglijk achterwege
hadden kunnen blijven. De waarheid zal wel zijn, dat Kortebrants gedichten niet
beter doch ook volstrekt niet slechter genoemd mogen worden dan die van zoovele
andere 18de eeuwsche dichtsterren van lageren rang.
Kortebrant trouwde 29 Februari 1724 te Rotterdam met M a r i a v a n S w i e t e n ,
op welk huwelijk Poot een bruiloftsdicht maakte. Zijn vrouw stierf in 1759, hij zelf
was den laatsten tijd van zijn leven blind, zoodat hij zijn historisch manuscript
onvoltooid achterliet. Na zijn dood werden zijne boeken, prenten, teekeningen enz.,
waarvan een gedrukte catalogus alom te bekomen was, verkocht te Rotterdam door
Hendrik Beman 10 November 1777. Bij zijn leven werd Kortebrant in zijn vaderstad
en ook daarbuiten wel gewaardeerd. Bij de eerste steenlegging van de verbouwing
van het Weeshuis in 1762 was hij de feestdichter en ook de verzen, die thans nog
boven den hoofdingang van het weeshuis prijken, zijn van zijne hand. Voor het
Dichtkunstig gedenkteeken voor de Nederlandsche Vrijheid, op haar eerste
eeuwgetijde, opgerecht door verscheiden dichteressen en dichteren (Amsterdam
1748), werd ook zijne medewerking gevraagd.
Hoogvliet maakte een gedicht op hem en Jan Stolker teekende zijn portret. Dit
laatste is thans in het bezit van schrijver dezes.
Zie: v a n R e y n , Geschiedkundige Beschrijving van Rotterdam, Voorrede;
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam Deel II; De Navorscher VI, 58;
K r a m m e n I m m e r z e e l ; Rotterdamsch Jaarboekje 1896, 225 vlg. en 1914,
54 vlg.
Wiersum

[Kortland, Adrianus]
KORTLAND (Adrianus), geb. te Ysselstein 8 Apr. 1790, overl. te Rijsenburg 21 Apr.
1869. Hij begon zijne studiën te 's Heerenberg 1807, moest deze wegens ziekte
onderbreken en keerde in 1812 terug, werd 18 Mrt. 1813 priester gewijd, daarna
kapelaan te Utrecht (achter Twijnstraat), en in 1819 pastoor te Rijsenburg. Toen
door de oprichting van het collegium philosophicum te Leuven de seminaries gesloten
waren, leidde hij te zijnen huize meerdere jongelingen op tot het priesterschap.
Hij schreef: Uitboezeming wegens het concordaat voor het Koninkrijk der
Nederlanden (Utr. 1828).
van der Heijden

[Krabbe, Christiaan]
KRABBE (Christiaan), geb. 24 Oct. 1808 te 's Gravenhage, overl. 21 Aug. 1887 te
Leiden. Met zijn broeder ontving hij van 1818-1822 zijne opleiding in het
Hernhuttergesticht te Neuwied a. Rijn, maar studeerde te Utrecht, waar zijne
opvattingen een meer vrijzinnigen stempel kregen. In 1835, 20 April, werd hij
predikant te 's Heerenberg, in 1838 te Zutfen, in 1844 te Leiden, waar hij in 1875
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zijn eervol emeritaat verkreeg. Geruimen tijd was hij secretaris van het Prov.
kerkbestuur van Zuid-Holland, en meermalen lid der Synode. Van zijne hand
verscheen De aartsbisschop van Keulen en de Pruisische regeering. Uit het
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Hoogduitsch, met aanteekeningen en bijvoegsels vermeerderd (Utrecht, 1838);
Leerredenen (Arnhem, 1848 en 1855); vertaling van S c h w a r z ' Geschiedenis der
jongste theologie (Leiden 1857); hij vertaalde ook drie door het Haagsch Gen.
bekroonde verhandelingen uit het Duitsch (van B i t s i u s over de doodstraf, van
H o c h s t e t t e r en van O s c h w a l d over het socialevraagstuk en de kerk, Leiden,
1870 en 1874). Hij was een der medestichters van de Ned. Gustaaf Adolf Vereeniging
in 1853, en lid van de comm. voor de O. en W.-l. kerken. In 1843 trad hij in het
huwelijk met baronesse A.C. C o l l o t d'E s c u r y , gest. 1851; in 1854 hertrouwde
hij met eene zuster van prof. S c h o l t e n .
Zijn portret is gelithographeerd door F. Schröder, door L. Springer en door A.
Uytenbogaert.
Zie: J.J. P r i n s in Levensb. Letterk. 1887, 3.
Herderscheê

[Krecke, Frederik Wilhelm]
KRECKE (Frederik Wilhelm), zoon van den volg., overl. 21 Febr. 1895 op 51-jar.
leeftijd te Utrecht, ongehuwd. Geb. te Nijmegen, ontving hij zijn algeheele opleiding
in eerstgenoemde stad, waar hij in 1867 tot Dr. in de wis- en natuurkunde
promoveerde op een proefschrift: De verhouding van wijnsteenzuur tegenover
gepolariseerd licht. Gedurende twee jaar was hij leeraar aan de R.H.B. te Tilburg;
daarna assistent aan het chemisch laboratorium te Utrecht, onder prof. Kerckhoff.
Geliefd leerling van prof. G.J. Mulder, dicteerde deze hem, toen hij blind geworden
was, zijn levensschets.
Dr. F.W. Krecke schreef een Handleiding der Chemische technologie (1883; 2de
dr. 89), benevens enkele bijdragen in Petermann's Mittheilungen. De laatste jaren
van zijn leven was hij ziekelijk en buiten staat te werken.
Zuidema

[Krecke, Frederik Wilhelm Christiaan]
KRECKE (Frederik Wilhelm Christiaan), geb. 16 Dec. 1812 te Utrecht en overl. ald.
14 Aug. 1882; zoon van F r e d e r i k W i l h e l m K. en C o r n e l i a C a r o l i n a
H e s s y . Aanvankelijk bestemd voor het timmermansvak, dat ook door zijn vader
werd uitgeoefend, bekwaamde hij zich tot zijn 18de jaar practisch en theoretisch in
alles wat tot dat bedrijf behoorde, besloot toen echter zich uitsluitend op de wis- en
natuurkunde toe te leggen. In 1834, op 22-jarigen leeftijd, liet hij zich als student in
genoemde vakken aan de utrechtsche hoogeschool inschrijven en promoveerde
23 Juni 1842 tot Dr. in de wis- en natuurkunde op een proefschr. get. Spec. math.
de Photometris. Inmiddels had hij zich als student loffelijk onderscheiden. Van
1837-39 verrichtte hij voor prof. van Rees de waarnemingen aan het Astronomisch
Observatorium op den Smeetoren te Utrecht; in laatstgenoemd jaar richtte hij met
zijn vrienden Winkler Prins, Buys Ballot e.a. het natuurkundig gezelschap ‘Natura
dux nobis et auspex’ op; het volgend jaar, 26 Maart 1840, zag hij zijn antwoord op
een door de philosophische faculteit der utr. hoogeschool uitgeschreven prijsvraag
get. De verklaring van voorkomende planten en dieren in noordelijke landen, waarvan
de analogie slechts in warme landen gevonden wordt, met goud bekroond. Kort na
zijn promotie werd Krecke tot leeraar in de wis- en natuurkundige vakken aan het
gymnasium te Nijmegen benoemd, in welke betrekking hij tot 1845 gebleven is.
Toen keerde hij naar Utrecht terug. Het volgend jaar begon hij, bijgestaan door de
hoogleeraren van Rees, Mulder en Buys Ballot, een cursus voor jongelieden uit den
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werkenden stand, dien hij later alleen voortzette, tot 1866: lessen over natuur- en
werktuigkunde gedurende de winter-
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maanden voor ambachtslieden gehouden. In 1850 werd K. benoemd tot leeraar
aan de in dat jaar te Utr. opgerichte Technische school, die tot de oprichting der
R.H.B. in 1866 heeft bestaan. ln 1851 werd aan zijn antwoord op een door het
Bataafsch genootsch. der Proefonderv. wijsbegeerte te Rotterdam uitgeschreven
prijsvraag Over lichtmeters de gouden eerepenning toegekend. In 1854 werd hij tot
directeur benoemd van het Meteorologisch Observatorium op Zonnenburg, toen tot
een rijksinstelling verheven onder den naam van Koninklijk Meteorologisch Instituut.
Op velerlei wijzen was K. te Utrecht nuttig werkzaam. Jaren lang was hij er het
meest werkend lid van de Vereeniging ter bevordering van nuttige kennis, in 1850
door hem, in vereeniging met Buys Ballot, Donders, Harting, G.J. Mulder, R. van
Rees e.a. opgericht. Voorts was hij te Utrecht lid van den gemeenteraad, voorzitter,
van de commissie voor de gasfabriek, lid van de plaatselijke schoolcommissie enz.
Eveneens lid van het Prov. Utr. Genootsch. v.K. en W., van het Bataafsch Genootsch.
van Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam en van verschillende
natuurkundige vereenigingen hier te lande. De laatste jaren van zijn leven was hij
blind. Algemeen werd hij geacht als een bekwaam, nuttig en edel mensch.
K. was sedert 1842 gehuwd met C l a s i n a E l i s a b e t h t e r B r u g g e n , die
hem een drietal kinderen schonk.
Talrijk zijn de geschriften van Dr. F.W.C. Krecke. Als de voornaamste noemen
wij: Beginselen der algemeene natuurkundige aardrijkskunde (1845; 10de dr. herzien
door H. Z o n d e r v a n 1897); Déscription de l'Observatoire météorologique et
magnétique à Utrecht (1850); Handboek der algem. natuurk. aardrijkskunde (1853;
5de dr. door zijn bovengenoemden zoon herzien 1887); Handleiding tot de kennis
der meteorologie. Voornamelijk voor zelfonderricht (Haarlem, 1867); Hct klimaat
van Nederland (1861-63; 2 dln.).
Verder schreef hij een aantal opstellen in het Album der Natuur, in den Almanak
der Maatsch. Tot nut van 't Alg., in de Kunst- en Letterbode enz.
Zie: P. v a n d e r B u r g in Eigen Haard 1882, 529, met portret.
Zuidema

[Kroon, Thomas]
KROON (Thomas), JHzn., zoon van Joan Harmen en Magdalena Catharina van
Slooten (II kol. 729), geb. 19 Mei 1835 te Zutphen, overl. 13 Mei 1863 te Apeldoorn.
1 Sept. 1847 toegelaten als leerling op het gymnasium, werd hij in 1852 bevorderd
tot de lessen aan het Athenaeum te Deventer en een jaar later ingeschreven als
student in de geneeskunde aan de hoogeschool te Utrecht. Reeds gedurende zijn
studiën werd hij aangetrokken door de zenuwpathologie en psychiatrie en tijdens
een gedwongen rust na eene ernstige ziekte had hij gelegenheid om zich te Zutphen
onder leiding van den geneesheer Luchtmans in deze richting nog meer te
ontwikkelen. Na zijn terugkomst in Utrecht volgde hij speciaal de lessen van den
hoogleeraar Schröder van der Kolk in de psychiatrie en kwam daardoor in
aanmerking voor het internaat in het Buitengasthuis te Amsterdam, welke betrekking
hij in Apr. 1858 aanvaardde en tot 1 Oct. 1859 waarnam. 8 Mei 1859 promoveerde
hij op eene dissertatie, getit.: Mededeelingen aangaande epilepsie en hare
behandeling met valerianas atropini en lactas zinci, en kort daarop werd hij benoemd
tot 2den geneesheer aan het Krankzinnigengesticht te Zutphen. Hier wijdde hij zich
geheel aan de belangen zijner patienten, aan wetenschappelijke
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studiën en pathologisch-anatomische onderzoekingen. In April 1862 huwde hij met
L.J.V.B. Z i e g e n h i r t v o n R o s e n t h a l . Ongeveer een jaar later ging hij naar
Delft, waar hij benoemd was tot geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht
St. Joris, maar nauwelijks had hij deze betrekking, waarin hij hoopte zooveel nut te
kunnen stichten, omdat hij geheel naar zijn eigene inzichten de behandeling zijner
patienten kon regelen, aanvaard, of de ziekte, waaraan hij reeds gedurende langeren
tijd lijdende was, nam zoo toe, dat hij verlof moest aanvragen en daarop naar
Apeldoorn verhuisde, waar hij echter geen genezing vond.
Bibliographie: A l t h a u s , De aanwending der electriciteit als geneesmiddel enz.
Vert. uit het Hoogd.; Het vermogen van zelfbeheersching, een middel om
krankzinnigheid te voorkomen of in bedwang te houden. Naar het Engelsch (Zutphen
1861); Eenige gevallen van epilepsie met misvorming van het verlengde merg, in
Ned. Tijds. v. Geneesk. 1861, 417; Beschouwingen over de circulatiestoornissen,
die bij epileptische lijders kunnen plaats vinden, Ibid. 545; De Gheelkwestie, Ibid.
577; De applicatie van bloedzuigers aan den neus, een middel tot voorkoming van
de maniacale vlagen der epileptische lijders, Ibid. 1862, 421.
Zie het levensbericht in het Ned. Tijds. v. Geneesk. 1863, 524.
Simon Thomas

[Krijthe, Hendrikus Cornelis Josephus]
KRIJTHE (Hendrikus Cornelis Josephus), geb. 19 Sept. 1825 te Arnhem, overl. 16
Mei 1902 te Coevorden. Van beroep landbouwer, woonde hij achtereenvolgens te
Laar (Hannover), Stad Hardenberg en Coevorden; in laatstgenoemde plaats, waar
hij zich in 1892 vestigde, was hij gehuwd met J o h a n n a E v e r d i n a
B o e r r i g t e r , een Duitsche van geboorte, bij wie hij twee kinderen had. Men
noemde hem den ‘boeren-wijsgeer’. Zonder wetenschappelijk onderlegd te zijn, had
hij zich door veel lezen en nadenken veel kennis verworven. Daarbij had hij een
helder en zelfstandig oordeel en oefende gaarne critiek. Opkomende voor wat hij
als waarheid en recht beschouwde, placht hij niets of niemand te ontzien. Tal van
brochures en vlugschriften zagen van zijne hand het licht, als: Een stem uit
Duitschland aan Z.M. Willem III na zijn beëediging (Zierikzee 1849); Om der waarheid
wille. Open brief aan Mr. C.W. Opzoomer (Coevorden 1874); Een fragment. Het
Ned. Protestantenbond ten geschenke aangeboden (Zwolle 1875); Iets over de
staatsschool. Een volksstem uit Noord- Nederland (Assen 1876); Open brief aan
Z.M. Willem III (Assen 1876); Opzoomer, Rauwenhoff. Twee open brieven. I. Onze
godsdienst. II. Idealisme zonder ideaal (Haarlem 1880); Carolina of de roeping der
vrouw (1882); Philosophische overdenking over het Universum. Overdruk uit
‘Morgenrood’ (A'dam 1896), en De weg tot geluk. Eene lezing. Met een inleidend
woord van H.C. M u l l e r (Amsterd. 1899). Voorts bijdragen in de Levensbode, de
Dageraad, Recht voor allen enz. Eindelijk nog een paar bundels verzen, duitsche
en hollandsche, benevens: Dr. H.U. Meybooms en W.M. Salters ‘Waardeerende
uitspraken’ aangaande de Beginselen der Sociaaldemocratie (z.j.)
Zie: Morgenrood 1894, No. 37, met portret; Coevorder Courant 31 Mei 1902.
Zuidema

[Kuhl, Heinrich]
KUHL (Heinrich), geb. 17 Sept. 1797 te Hanau a. Main, overl. 14 Sept. 1821 te
Buitenzorg, was de tweede zoon van J o h a n n H e i n r i c h K., en M a r i a J u d i t h
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W a l t e r ; hij genoot als jongen den dagelijkschen omgang met geleerden als Leisler,
B. Meyer, K.F.v. Gaertner en K.C.v.
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Leonhard. Het plan was, dat hij, na het gymnasium te Hanau afgeloopen te hebben,
in Sept. 1816 in Heidelberg geneeskunde zou gaan studeeren, toen hij door den
groningschen hoogleeraar van Swinderen, die, op een zomerreis door Duitschland
Hanau bezocht, overgehaald werd, naar Groningen te komen, om daar als zijn
assistent zich verder in dierkundig onderzoek te bekwamen. In ons land maakte hij
kennis met de hoogleeraren S.J. Brugmans, N.C. de Fremery, M.v. Marum en C.J.
Temminck, terwijl van Swinderen hem aan den medischen student J.C. van Hasselt
voorstelde, ten einde hem de intrede in de studentenwereld gemakkelijk te maken.
Zóó ontstond een hechte vriendschapsband tusschen Kuhl en van Hasselt, een
band, die slechts door den dood verbroken kon worden. Kuhl zag zijn beantwoording
der prijsvraag: Over de geleidelijke overgangen in de klasse der zoogdieren met
goud bekroond (Ann. Acad. Gron. 1816/17) en werd 6 Aug. 1819 zonder eenig
examen tot doctor bevorderd. In 1820 publiceerde hij vier uitvoerige werken: Beiträge
zur vergleichenden Anatomie (Frankfurt) samen met v. Hasselt; Buffoni et Daubantoni
Figurarum avium coloratarum nomina systematica (Groningen), een index der vogels
in het groote gekleurde plaatwerk van Buffon en Daubanton; Beiträge zur Zoölogie
(Frankfurt) en Conspectus Psittacorum (Nov. Act. Ac. Leop. XI, 1-104). In Juli 1820
vertrok hij met van Hasselt naar Indië. Zie verder het art. J.C.v. Hasselt (kol. 548).
Zie: v. S w i n d e r e n in Almanak der Akademie van Groningen 1823; Alg. Konsten Letterbode, 1825; Hand. en Geschr. v.h. Indisch Gen. te 's Gravenh. V (1858)
66; G r e s h o f f in Album der Natuur 1903, 1 en 60.
Zijn portret is gegraveerd door F. Fleischmann. Zie verder: G r e s h o f f t.a.p. blz.
10; een kopergravure in h. bezit v.h. Koloniaal Instituut.
Sirks

[Kuipers, Christoffel]
KUIPERS (Christoffel), geb. te Dordrecht 27 Aug. 1765, overl. te Leeuwarden 24
Dec. 1837, was de zoon van A a r t K u i p e r s en E l i z a b e t h O t t o . Hij werd
opgeleid tot apotheker en vestigde zich te Leeuwarden. Hij beoefende er de
natuurkunde en was oprichter en voorzitter van het Natuurkundig Genootschap
aldaar. Tevens was hij lid van den Gemeenteraad en lid en secretaris der provinciale
commissie van geneeskundig toevoorzicht.
van Dalen

[Kuyk, Mr. Jan Daniël van]
KUYK (Mr. Jan Daniël v a n ), geb. te Delft 26 Aug. 1847, zoon van den volgende,
ongehuwd overleden te Gorinchem 14 Sept. 1897.
Hij promoveerde tot Dr. in de Rechtswetenschap te Leiden 25 Juni 1874; werd
17 Mei 1875 griffier bij den landraad te Tjandjoer (Ned.-Indië). 6 Juli 1870, griffier
bij het kantongerecht te Sommelsdijk, 2 Jan. 1879 idem te Enschede, 2 Dec. 1880
idem te Almelo. 31 Maart 1881 kantonrechter te den Helder, 13 Jan. 1890 idem te
Gorinchem.
Roelofs Heyrmans

[Kuyk, Mr. Johannes van]
KUYK (Mr. Johannes v a n ), geb. te Delft 30 Mei 1819 uit het huwelijk van J a n
v a n K u y k en C l a r a M a r g a r e t h a E l i a s , overl. te Assen 27 Mei 1885 en
30 Mei aldaar begraven. Hij genoot in zijn geboorteplaats zijn eerste opvoeding,
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bezocht aldaar het gymnasium, daarna de universiteit te Leiden en promoveerde
tot doctor in de beide rechten 30 Mei 1842 onder het rectoraat van Prof. J. van der
Hoeven op een proefschrift: De poenis pecuniariis jure civili sancitis. Hoewel hij
eerst het plan had opgevat te 's Gravenhage te komen op het kantoor van een vriend
zijns vaders, een rechtsgeleerde, verviel dit
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door diens overlijden en vestigde hij zich als advocaat te Delft. 18 Aug. 1842 hield
hij zijn eerste pleidooi voor het Hof van Holland. Twee jaren later, dus reeds op
25-jarigen leeftijd, werd hij bij K.B. van 20 Aug. 1844 benoemd tot leeraar in de
‘maatschappelijke staathuishoudkunde’ aan de Kon. Academie ter opleiding van
burgerlijke ingenieurs enz. te Delft. Hij bleef hieraan verbonden tot 25 Juni 1848;
zijn aftreden was noodzakelijk, doordat hij 4 October 1847 lid van den delftschen
gemeenteraad was geworden en deze betrekkingen onvereenigbaar waren. Bij K.B.
van 22 Januari 1851 werd hij benoemd tot wethouder en ambtenaar van den
burgerlijken stand en 1 December 1855 tot burgemeester.
Hij was intusschen 23 Juli 1845 in het huwelijk getreden met A n n a A l i d a
E l i s a b e t h v a n K o e t s v e l d , uit welk huwelijk zeven kinderen werden geboren.
Niettegenstaande de kiesgerechtigden hem in Februari 1868 tot hun afgevaardigde
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal hadden gekozen, bleef hij het
burgemeesterambt nog 4 jaren vervullen, toen hem bij K.B. van 20 October 1872
e.o. werd verleend. Bij zijn benoeming tot commissaris des Konings 12 Mei 1875
der prov. Drente, nam hij zijn ontslag als kamerlid. Na 10 jaren deze betrekking te
hebben bekleed, overleed hij te Assen 27 Mei 1885.
De heer van Kuyk is bovendien in de plaats zijner geboorte nog op verschillend
gebied werkzaam geweest. Zoo was hij: plaatsvervangend kantonrechter van 25
Maart 1849-10 October 1856; van 1851-1857 curator van het Gymnasium; in 1863
president van de groote tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden
en merkwaardigheden in de prov. Zuid-Holland voorhanden of met betrekking tot
die provincie elders bewaard, tot Maart 1883 auditeur van rekening der fundatie van
de vrijvrouwe van Renswoude, enz.
Ook al door zijn toedoen werd in 1864 te Delft opgericht de Instelling voor taal-,
land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië, aan wier bloei hij zich steeds zeer
veel liet gelegen liggen.
Ook als commissaris des Konings behartigde hij de belangen der provincie Drente.
Onder zijn bestuur zijn de veenschappen in waterschappen veranderd, werd besloten
tot het overnemen en herstellen der Coevordervaart en is het Stieltjeskanaal
gegraven en voltooid. Ook kenmerkte zich zijn bestuur door de aanvankelijke
uitvoering van de kanalisatieplannen in 't oosten van Drente en van de tractaten
met Duitschland, het oprichten der gemeente Schoonebeek en het aanbrengen van
practische verbeteringen in vele gemeenten en takken van bestuur in de provincie.
De Provinciale Drentsche en Asser Courant deelde verder over hem mede in
haar nummer van 28 Mei 1885: ‘De hoogere burgerschool te Meppel met driejarigen
cursus werd mede door zijn invloed opgericht en bewerkt, dat de hoogere
burgerschool te Assen een vijfjarigen cursus verkreeg. De verbindingen der drentsche
en friesche wateren, het nieuwe reglement op de wegen en voetpaden en dat op
de tramwegen, verschillende straatwegen, verbindingen vormende tusschen
gemeenten in Drenthe onderling en met die van naburige provinciën kwamen onder
zijn bestuur tot stand of werden aangelegd en voltooid’.
Dat men ook van hoogerhand, zijn kunde op hooge waarde wist te schatten, blijkt
o.a. hieruit, dat hem meermalen, doch tevergeefs, de portefeuille van financiën werd
aangeboden.
Hij schreef: De broodzetting onnut, schadelijk
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en ongeoorloofd (Leyd. en Amst. 1852); Hoe mogen de belastingen zijn? (Amst.
1854).
Zijn zoon Jan Daniel gaat voor; een andere zoon, Dr. D a n i e l A n n e , geb. te
Delft 17 Juni 1850, overleed 7 Febr. 1881 te Bloemendaal als geneesheer te
Meerenberg.
Behalve artikelen in de Delftsche, Nieuwe Delftsche en Provinciale Drentsche en
Asser Courant, verscheen een In memoriam (met portret) van den hand van Dr. H.
H a r t o g h H e y s v a n Z o u t e v e e n , opgenomen in den Nieuwen Drentschen
Volksalmanak voor 1888.
Roelofs Heyrmans

[Kuijper, Jacob]
KUIJPER (Jacob), verdienstelijk aardrijkskundige en cartograaf, 21 Sept. 1821 te
Rotterdam geb. en 3 Febr. 1908 in den Haag overl. Opgeleid voor de belastingen
- hij was de laatste jaren rijksontvanger in laatstgenoemde stad - legde hij reeds
van zijn jeugd af een buitengewone belangstelling en liefde voor de studie der
aardrijkskunde aan den dag. Meer dan één werk over dat vak en verschillende
goede kaarten en atlassen zagen van zijne hand het licht. Wij noemen zijn
Wereldatlas met Aardrijksbeschrijving (1857; bij herhaling herdrukt); zijn Groote
kaart van Europa voor kantoor en school, met 64 toelichtende kartons in den rand
(1861); zijn Natuuren staathuishoudkundige atlas van Nederland, met tekst (1863);
zijn Atlas van Nederland en Overzeesche bezittingen, in 16 bladen (1866); zijn
Gemeente-atlas van Nederland (1869 e.v.); voorts Onze Oost, populair beschreven
(4de dr. 1874) en zijn Handboek der natuurk. aardrijksbeschrijving (1875); voorts
zijn Oro-hydrogr. en staatk. atlas der geheele aarde, bewerkt met N.W.
P o s t h u m u s (1880) en zijn Gids voor Nederland (1898).
Verder vervaardigde hij een Wereldatlas voor het Nieuws van den Dag (1880; 2
dln.) en schreef hij Eene wetenschap in ontwikkeling, met een uitvoerige geogr.
tijdtafel (1902). Eindelijk opstellen in Onze tijd, in Perthes' Geographische
Mittheilungen enz. Met I. D o r n S e y f f e n gaf hij een uitmuntend, schoon thans
verouderd Handboek bij het onderwijs in de Aardrijkskunde (7de dr. 1874). Kuyper
was lid van de ‘Gesellschaft für Erdkunde’ te Berlijn en medeoprichter van het ‘Ned.
Aardrijksk. Genootschap’, in welks Tijdschrift tal van belangrijke opstellen van zijne
hand te vinden zijn.
Zie: A.A. B e e k m a n in Tijdschr. Ned. Aardr. Gen. 1908, 352, met portret.
Zuidema

[Kuyper, Theunis]
KUYPER (Theunis), Ez., leeraar in de wiskunde aan de latijnsche school te Haarlem,
geb. 1 Nov. 1806 te Weesp en overl. 21 Jan. 1850 in eerstgenoemde stad. Hij
schreef een Natuurlijke historie voor kinderen (1848); een Panorama der bewoonde
aarde (1849; voortgezet door W.M. L o g e m a n e n D. L u b a c h ), alsmede een
aantal wis- en natuurkundige bijdragen in Egeria, Tijdschr. voor jongelieden van
den beschaafden stand, en in het tijdschr. van 't wiskundig genootschap ‘Een
onvermoeide arbeid komt alles te boven’.
Zie: Miscellanea Phil. et Paedag. 1851, 133.
Zuidema
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[Kuypers, Frederik Hendrik Willem]
KUYPERS (Frederik Hendrik Willem), hoofdofficier bij de artillerie en
districtsschoolopziener, geb. 19 Mei 1817 te Maastricht en overl. 19 Mrt. 1892 te
St. Anna, bij Nijmegen. Het voorbeeld van zijn vader en grootvader volgend, die
ook beiden bij de artillerie werkzaam waren geweest, trad hij reeds op 14-jarigen
leeftijd in dienst, klom spoedig in rang op, werd in 1838 op zijn verzoek overgeplaatst
naar Indië en ald. in 1840 tot 1sten luitenant en in 1845 tot kapitein bij het
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wapen der artillerie bevorderd. Zes jaar later volgde zijn benoeming tot
majoor-commandant der art. op de Westkust van Sumatra, en in 1854 die tot
commandant van dat wapen in de 2de militaire afdeeling op Java. Wegens
verergerde bijziendheid met verlof naar Nederland gezonden, vroeg K. op 38-jarigen
leeftijd eervol ontslag uit den militairen dienst, en vestigde zich voorloopig te Zwolle.
In 1867 werd hij tot schoolopziener in het 10de district van Gelderland benoemd,
en na de reorganisatie van het schooltoezicht bij de nieuwe wet op 't L.O. van 1878,
tot schoolopziener in het toen gevormde district Tiel (Sept. 1880). Tot 1890 is hij
het bij onderwijs werkzaam gebleven. Toenemende gezichtsverzwak-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

726
king noopte hem in dat jaar zijn ontslag ook uit dezen dienst te vragen. Twee jaar
later overleed hij.
Het hoofdwerk van Kuypers is: Geschiedenis der Nederl. Artillerie van de vroegste
tijden tot op heden (1869-74, 4 dln.), dat in den Militairen Spectator van 1871, No.
1, 1873 No. 11 en 1875, No. 2 zeer gunstig werd beoordeeld. Verder schreef hij
verschillende opstellen in de volgende jaargangen van genoemd tijdschrift: 1855,
56, 57, 1862 en 66; alsmede een Geschiedenis der Nederl. Pontonniers van de
15de eeuw tot op onze dagen, dat in 1884 voltooid werd, doch alleen in handschrift
bewaard gebleven is.
Zie: Levensber. Letterk. 1893, 1.
Zuidema
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L.
[Laar, Bernardus van]
LAAR (Bernardus v a n ), verdienstelijk rechtsgeleerde, in 1784 te Haarlem geb. en
17 Nov. 1852 te Leiden overl. Hij studeerde aan de leidsche hoogeschool, eerst in
de letteren, en werd in 1805 als candidaat tot praeceptor aan de latijnsche school
ald. benoemd; doch reeds het volgend jaar legde hij die betrekking neer, om aan
dezelfde academie de rechtsgeleerde studie ter hand te nemen. Hij promoveerde
in deze faculteit op een diss. de Romanorum ponderibus et mensuris (1810).
Bij de fransche inlijving vestigde Mr. B. van Laar zich te Alkmaar, waar hij in 1811
substituut werd van den keizerlijken procureur bij de rechtbank van den eersten
aanleg. Later keerde hij als advocaat naar Leiden terug, waar hij zich in 1833 tot lid
der rechtbank benoemd zag.
Zie: Hand. Letterk. 1853, 22.
Zuidema

[Lacomblé, Antoine Eugène]
LACOMBLÉ (Antoine Eugène), geb. te Brussel 5 Maart 1828, overl. te Arnhem 17
Nov. 1905, zoon van J e a n F r a n ç o i s J o s e p h L a c o m b l é (1794-1838),
rechterlijk ambtenaar te Brussel en M a r i a T h é r è s e V e r e l l e n (1791-1854).
Hij huwde 5 Juni 1861 met A n n a C a t h a r i n a Y s v e l d (geb. te Scheveningen
1838, overl. te Delft 1899).
Op 14-jarigen leeftijd kwam hij in de leer bij den beeldhouwer Jacquet; 's avonds
volgde hij de lessen van Louis Jéhotte, leerling van Thorwaldsen, aan de Académie
des arts te Brussel. Twee jaar daarna kwam hij op het atelier van den beeldhouwer
P. Puyenbroeck, een leerling van G.L. Godelharle. Daar leerde hij het beeldhouwen,
het bewerken van hout en ander materiaal, waarna hij studeerde bij den medailleur
Julien Leclercq, leerling van David. In 1848 deed hij mede aan een wedstrijd ‘en
loge’ voor de académie en werd als no. 3 geplaatst. Uit dien tijd dateeren een buste
van Leopold II, welke zich in het Rijksmuseum bevindt, en een van de moeder van
Kossuth, die zich toen als uitgewekene in Brussel ophield. 1850 vertrok hij naar
Parijs en kwam op het atelier van den schilder Léon Cogniet, terwijl hij 's middags
de lessen volgde op de Ecole des Beaux-arts. In 1853 kwam hij te Brussel terug,
en kwam daar op de tentoonstelling voor den dag met een beeld ‘Calypso ne pouvant
se consoler du départ d'Ulysse’ en geraakte daardoor op de ‘liste des commandes.’
Zoo vertrok hij in 1855 na den dood zijner moeder naar Nederland, daartoe
aangespoord door Bak-
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huizen van den Brink, die in vriendschappelijke betrekking stond met zijn zwager
Alphonse Wouters, archivaris van Brussel. Hij vestigde zich in den Haag en
vervaardigde in dien tijd verschillende werken. O.a. in 1857 een groep ‘moeder met
kind’ bekroond met zilveren medaille, in 1859 een buste van Siebold. In datzelfde
jaar werd hij benoemd tot leeraar aan de Akademie van beeldende kunsten in den
Haag. Hij vervaardigt er: ‘slapend kind’ in marmer, aangekocht door koningin Sophie;
1860 wordt de Muze op het graf van Tollens onthuld, 1863 de Faam op het Loo.
Van zijn hand zijn voorts: beeldengroepen in den gevel van de kerk aan den
boschkant in den Haag; beelden in den gevel van het stadhuis te Brussel, medaljons
in den gevel van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage,
en in dien van de Universiteit te Utrecht. Ook drie monumenten, van generaal Pel
te Atjeh, van Winter te Soerakarta, van Buddingslöwen te Semarang. Hij deed mede
aan verschillende prijsvragen voor monumenten o.a. ook voor het monument 1813,
en boetseerde een aantal portretmedaljons voor hoogleeraren der Polytechnische
school en van de leidsche Universiteit. 29 Maart 1865 werd hij geroepen tot de
betrekking van leeraar aan de Polytechnische school, waaruit hij 1 April 1900 wegens
ziekte eervol werd ontslagen. Hij was inmiddels in 1899 ook reeds afgetreden als
hoofdleeraar der Akademie van beeldende kunsten in den Haag.
Van 1900-1905 was hij woonachtig te Arnhem, alwaar hij 17 November 1905
overleed en waar hij werd begraven.
Men zie verder over hem: Algemeen Handelsblad van 8 Maart 1898 een artikel
van J o h a n G r a m ; Dagblad van Zuid-Holland 8 Maart 1898 een artikel van
Haaxman.
Roelofs Heyrmans

[Lacu, Robertus de van den Poel]
LACU (Robertus d e ) v a n d e n P o e l , geb. te Gent, overl. te Leuven 26 Juni
1483. Hij was juris utriusque doctor en sinds 1463 hoogleeraar in het kanonieke
recht aan de hoogeschool te Leuven. In 1463, 1471 en 1476 was hij rector dier
school. Hier is hij te noemen als deken van het kapittel van St. Marie te Utrecht, als
hoedanig hij Herman Droem (zie I kol. 752) in 1476 opvolgde. Hij werd deken zonder
kanunnik van het kapittel te zijn, en heeft niet te Utrecht geresideerd. Als kanonist
had hij grooten naam.
Zie: S. M u l l e r F z ., Regesten van het archief
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der stad Utrecht (Utr. 1896) no. 981; G. B r o m , Archivalia in Italië, no. 1706; oudere
literatuur is opgegeven onder zijn levensbericht in Biogr. Nationale de Belgique XVII,
867-8.
van Kuyk

[La Fargue, J.T.]
LA FARGUE (J.T.), dichter en publicist uit het midden der achttiende eeuw, van
wiens lotgevallen niets bekend schijnt te zijn. Tusschen de jaren 1737 en 1757 nam
hij ijverig deel aan de politiek van den dag en heeft daarvan in tal van geschriften
blijk gegeven. De meeste zijner geschriften zijn lijvige verhandelingen, maar niet
vrij van polemiek. De geschriften zijner bestrijders deelen over zijn persoon niet veel
mede; hij wordt gekenschetst als een broodschrijver en tijdens den ‘de Witten-oorlog’
vernemen wij de beschuldiging, dat hij den huik naar den wind hing, omdat hij, die
zich vroeger als Orangist had doen kennen, thans uit een ander vaatje tapte en dat
wijl het hof hem voor zijne vroegere houding niet beloond had. De geschiedschrijver
Wagenaar, met wien hij gepolemiseerd heeft, laat zich (Vierde ... brief van den
koopman te R.) aldus over hem uit: ‘Hy leere eerst zelf verstaen, wat hy dryft en
wat beters dan schelden; anders heeft hy op zyn meest te wagten, dat ik hem een
van onze Kraenkinders toestuure, die een stem als een boevenklok heeft, en
schelden kan als een appelwyf, en die tegen hem schreeuwen zal, dat het dreunt.
De beuling is my geen prik van een speld waerdig, al kon ik 'er hem al zijn wind
door doen ontvliegen. Zulke schryvers zouden my nimmer doen antwoorden’. Rijk
is hij door zijn geschrijf niet geworden, want in 1757 wordt van zijn armoede gewaagd.
In de veertiger jaren deed hij zich kennen als zeer engelschgezind ijveraar, die
herhaaldelijk de franschgezinden te lijf ging. De meeste zijner tusschen 1742 en
1746 uitgegeven geschriften vindt men afgedrukt in zijn Staatsspiegel voor den
Nederlanderen, waarvan de eerste druk van 1743 drie stukken bevat en de tweede
van 1746 vijf.
Behalve dien Staats-spiegel schreef hij (vele zijner pennevruchten gaf hij anoniem
in het licht): Berigt van de snoode onderneming en vrouwenroof, gepleegd door den
bisschop van Roermonde aan K.A. van Hartzheim, huisvrouwe van J.F. d' Eyschen
('s Grav. 1737), in 8o.; Geslacht-schetse .. van den Huyse ... van Nassou ('s Grav.
1740), in 8o.; Beknopte verhandeling over den oorsprong ende historie van den
Huize Oostenrijk ... Uit het Hoogd. vertaald ('s Grav. 1741) in 8o. (Pamflet Knuttel
nr. 17156), ontleend aan een werk van C.L. Bilderbeck; Den Kreekel in 't vizier of
den opdragtmaeker beschaemd ('s Grav. 1741), in 8o. (Pamfl. Kn., nr. 17191); De
grootmoedigheid der Venetiaenen ('s Grav. 1742), in 8o. gedicht (Pamfl. Kn. nr.
17237); Gezang aen de Fransse Natie ('s Grav. 1742), in 8o. (Pamfl. Kn. nr. 17238);
Het waere interest van 't misleide Nederland ('s Grav. 1742), in 8o. (Pamfl. Kn. nr.
17255). Dit warme pleidooi voor een samengaan met Engeland is opgenomen in
den Staats-spiegel. De dichter W. van Haren - aan wien La Fargue zijn Staats-spiegel
opdroeg - gaf in 1742 zijn gedicht Leonidas, waarin hij warm ijverde voor krachtige
hulp aan Maria Theresia. Het regende welhaast gedichten en vlugschriften over
deze kwestie. La Fargue mengde er zich in met zijn Antwoord aan Leonidas. Uit
het Fransch vertaeld. Als mede Wederlegging van het bovengemelde Antwoord
(Delft 1742), in 8o. (Kn. nr. 17318) en met (volgens v.d. Aa) Kallistratus ontmaskerd,
en voor de voeten van Leonidas ('s Grav. 1742), in 8o. Verder: Eerzang aen... Joan
de Mauregnault,
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of deszelfs plegtige inleidinge als president van den Ed. Hove van Holland ('s Grav.
1742), in 8o. (Kn. nr. 17349); Van hier, Godtloozen! die uw Ziclen, bezoedeld om
het heilloos goud (Gedicht tegen den gelddorst) (Delft 1742), in plano. (Kn. nr.
17353); Verhandeling aangaande den oorsprong en gesteltenis van den koophandel
en scheepvaard van Grootbrittannien en van Vrankrijk ('s Grav. 1743), in 8o. (Kn.
nr. 17406), herdrukt als tweede stuk van den Staats-spiegel; Beschryvinge van het
recht en de gesteltenisse der Barrière ('s Grav. 1746), in 8o. (Kn. nr. 17533), herdrukt
als vijfde stuk van den Staats-spiegel; Onderzoek van de aanmerkingen op het
advis der Admiraliteit van Zeeland; benevens een' klaare en trouwe expositie van
't advis der Hollandse Admiraliteiten: ten redres des koophandels ('s Grav. 1753),
in 4o. (Kn. nr. 18400); Memorie consideratien en protestatie ter zaake van 't
vrugtelooz reclameeren eener erffenisse uit Suriname ('s Grav. 1754), in 8o. (Kn.
nr. 18457).
De luitenant-admiraal C. Schryver had veel ergernis gegeven door in de Boekzaal
van Juli 1755 den nederlandschen scheepsbouw achter te stellen bij dien van
Frankrijk en Engeland. La Fargue schreef toen Aanmerkingen over t plan van ... C.
Schryver tot redres in de vervallen zeediensl en zeemagt der republique ('s Grav.
1755), in 8o. (Kn. 18481) en Eerste en Tweede Vervolg van de aanmerkingen ('s
Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18538, 18539).
In 1756 is hier te lande druk gepolemiseerd over de vraag, of de Republiek tot
hulp aan Engeland verplicht was. De engelsche gezant had aangedrongen op
levering der overeengekomen 6000 man hulptroepen. In een naamloos uitgegeven
Brief van een Koopman te R. heeft J. W a g e n a a r toen het tot die hulp verplicht
zijn bestreden. Zijn brief - door drie anderen gevolgd - lokte heel wat geschrijf uit,
waaraan La Fargue deel nam met de volgende stukken: Volkoome refutatie van
den Brief van een koopman te R.... Of de Republiq gehouden is tot secours van
Grootbrittanje ('s Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18514); Consideratien over den tweeden
en derden brief van een koopman te R.... Waarin deszelfs valsche stellingen nader
ontdekt ... worden ('s Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18518); 'T Laatste Olisel van den
koopman te R.... ('s Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18522); Afscheid aan de
nagtgedrochten met de ontleding van 't zeer aanmerkelijk Antwoord op zekeren
(verdichten) brief van zijne Excellentie... ('s Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18525); Den
Brusselsen verleider onderzogt en overtuigd ... belangende 't gedrach der Engelssen
in den voorgaanden en tegenwoordigen oorlog ('s Grav. 1756), in 8o. (Kn. nr. 18529).
Door de verschijning van het naamloos uitgegeven pamflet van P. l e C l e r c q ,
Het karakter van den raad-pensionaris Jan de Witt ontbrandde de zoogenaamde
de Witten-oorlog, d.w.z. dit pamflet gaf aanleiding tot de publicatie van een breeden
stroom vlugschriften over de gebroeders de Witt. Ook La Fargue mengde zich in
den strijd en gaf Het waare karakter van den raad-pensionaris De Witt en der
Loevesteinse Factie ('s Grav. 1757), in 8o. (Kn. nr. 18597, 18598). Twee drukken
met een vervolg, nl. Twede brief aan Mevrouw, waarin het waare karakter van De
Witt... nader opgehelderd word ('s Grav. 1757), in 8o. (Kn. nr. 18607) en De triumf
van den raad-pensionaris De Witt en der Hollanderen ('s Grav. 1757), in 8o. (Kn.
nr. 18626). Het laatste mij van hem bekende geschrift is een gedicht De Verleider
Epicrisis ge-ëpicriseerd, of de wolf zijn schaapevagt ontrukt, ter staavinge
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der Hollandse vryheid, tegens den euvelmoed der vreemde ruiters ('s Grav. 1758),
in 8o. (Kn. nr. 18677). Volgens v.d. A a gaf hij nog Themistocles, Beminnaer zijn's
vaderlands. Treurspel uit het Engelsch vert. (Leiden 1770), in 8o. In een door La
Fargue zelven opgestelde lijst van zijne geschriften (Navorscher, LIX, 466) komen
nog enkele hier niet genoemde geschriften voor. Die lijst is echter zeer onnauwkeurig.
Knuttel

[Lagerwey, Hendrik]
LAGERWEY (Hendrik), geb. te Geertruidenberg in 1808, overl. te Dordrecht 23 Oct.
1859, was boekdrukker en uitgever van tal van schoolboeken en wetenschappelijke
en bellettristische werken. In 1838 stichtte hij het tijdschrift Europa, dat later eenige
malen van uitgever veranderde en in 1912 met het tijdschrift Groot-Nederland
vereenigd werd.
van Dalen

[Lagus, Jozua, Josias]
LAGUS (Jozua, Josias), wiens naam wel een vergrieksching zal zijn van H a s e of
iets dergelijks, afkomstig uit Stolp, een stad in Pommeren, liet zich 21 Febr. 1563
inschrijven als student aan de universiteit te Heidelberg. Twee jaar later werd hij
daar ter plaatse zoowel predikant als conrector aan het paedagogium, terwijl hij
tevens benoemd werd tot lid van den paltzischen Kirchenrath. Na den dood van
keurvorst Frederik III werd hij door diens lutherschen en fel anti-gereformeerden
opvolger Lodewijk VI verdreven, waarop hij naar de Nederlanden ging. Reeds het
volgende jaar kreeg hij daar een plaats als rector der latijnsche school te Deventer.
Naar het schijnt niet vrijwillig heeft hij 27 April 1580 die stad weer verlaten en zich
toen - terwijl de geldersche kerken het hunne deden om hem levensonderhoud te
verschaffen - als ambteloos burger te Zutfen gevestigd. Echter niet voor langen tijd,
want in 1581 heeft hem de nationale synode te Middelburg - op welker vergadering
hij aanwezig was als ouderling-afgevaardigde van Gelderland - ingevolge verzoek
van den kerkeraad aldaar om een predikant te zenden, aangewezen om naar Danzig
te gaan. Althans indien de Gelderschen hem loslieten. Wat deze, hoewel
schoorvoetend - omdat ze hem, met 't oog op een te stichten academie gaarne
hadden behouden (reden waarom ze in 't voorjaar van 't zelfde 1581 ook reeds
hadden verhinderd dat hij gevolg gaf aan een beroep, dat - op advies van Menso
Alting - Leeuwarden op hem had uitgebracht) ten slotte toch hebben gedaan.
Had de genoemde kerkvergadering, omdat ze Lagus niet voor den aangewezen
persoon hield, slechts noode en omdat er niemand anders beschikbaar was, tot
diens uitzending besloten, al spoedig bleek, dat haar vrees niet ongegrond was
geweest. Dra rezen er moeilijkheden. Men beweerde, dat noch in ijver noch in
onberispelijkheid van levenswandel de gezonden predikant uitmuntte. Ten slotte
liep het zelfs zoo hoog, dat ouderlingen en diakenen zich tot den kerkeraad van
Amsterdam wendden om advies en deze klaarblijkelijk de zaak hopeloos achtte,
althans den raad gaf dat Lagus zijn werk te Danzig maar zou beëindigen. Zoo is
toen ook geschied. In het voorjaar 1585 vroeg hij zijn ontslag en vóór den herfst
vertrok hij naar de Paltz, waar hij - omdat hij blijkens een brief van Arnold Cornelisz.
destijds reeds een ‘senex’ was - wel spoedig daarop zal zijn gestorven.
Lagus wordt geroemd als zeer bedreven in klassieke letterkunde. Tevens schijnt
hij rechtsstudiën te hebben gemaakt, althans hij wordt een leerling van Hugo Donellus
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afkomstige vertaling van den Catechismus, in 1563 - met het oog op de
Gereformeerden in Noord-Duitschland - verschenen, onder den titel: Catechismus
offte Christlicke underricht, alse de in kercken unde Scholen der körförstelicken
Paltz gedreven werdt. Uth dem Hochdüdschen in Sessische sprake gebracht (z.
plts. en j.) Daarna door zijn medewerking - eveneens in 1563 - aan de latijnsche
vertaling van hetzelfde werk, door Lambertus Ludolphus Pithopaeus (met
C h r i s t o f o r a S a u r b u y r , een zuster van P.'s vrouw, J o h a n n a S., was Lagus
in 1563 getrouwd). En eindelijk door een tweetal origineele geschriften: Antwort auff
Johann Marbachs und Joachim Mörlins Schrifften wider die Heidelbergischen
Theologen (Heidelb. 1565) en Kurtze Antwort auff D. Selneckers Lügenhafftiges
und lesterlichcs Tractätlein (Newstadt 1581), dat echter ook reeds van veel vroeger
was, blijkens: N. S e l n e c k e r , Bericht von der waren gegenwertigkeit des leibs
und bluts unsers Herrn Jesu Christi in seinem H. Abendmal. Samt Erklärung J.
L a g i P o m e r a n i , Item, Bedencken Ph. Melanchtonis uber der spaltung vom H.
Abendmal (1565). Lagus heeft een broeder M a r t i n u s gehad, die 5 Nov. 1566 als
predikant te Dossenheim bij Heidelberg stierf.
Zie: Werken der Marnixvereeniging S. II, D. III, 359, 363, 612; S. III, D. V, 250,
251, 342; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, 16; J.I. D o e d e s , De
Heidetbergsche Catechismus in zijn eerste levensjaren (Utr. 1867) 4-43, 61, 62;
S.A. G a b b e m a , Illustrium et Clarorum Virorum Epistol. (1664), no. 71; Catalogus
Frederik Müllerveiling Lütge (1910) no. 12; J.H. A n d r e a e , Conatus Histor.-Litt.
de Gymnasio Heidelbergensi (1762) § 8; K.F. V i e r o r d t , Geschichte der
Reformation im Groszhertogthum Baden (1847) 464; L.H. W a g e n a a r , Johannes
Fontanus (Kampen 1898) 115; I.F.A. G i l l e t , Cratovon Crafftheim II (1861) Beilagen
no. 31; Kerkhistorisch Archief 1912, 303; M.A. G o o s z e n , De Heidelbergsche
Catechismus. Textus receptus (Leiden 1890) 3 n. 1 en stukken uit het archief der
Nederl. Herv. Gemeente te Delft.
van Schelven

[Lakepren, Everardus]
LAKEPREN (Everardus), komt in 1423 als kanunnik van St. Jan te Osnabruck voor
in de matrikel der natio germanica aan de universiteit te Bologna, werd in 1425 tot
procurator der natio gekozen en verkreeg te Bologna het doctoraat in het kanonieke
recht. 9 Sept. 1429 plaatste hij zijn naam in het album academicum van Keulen. In
1431 wordt hij als getuige bij de verkiezing van een proost van St. Lebuinus te
Deventer vermeld, van welk kapittel hij zelf later deken werd.
Zie: 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. 1897) 173-5; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 242; J.
R e v i u s , Daventria Illustr. (L.B. 1650) 105; Archief Aartsb. Utrecht XXVII, 249; J.
d e H u l l u , Bijdr. t.d. gesch. v.h. Utrechtsche schisma ('s Grav. 1892) 84.
van Kuyk

[La Lau, Cornelis Hendrik]
LA LAU (Cornelis Hendrik), zoon van I s a a c L a L. en J o h a n n e M a r i a
L e e m b r u g g e , was 25 Nov. 1810 te Leiden geb. en overl. ald. 31 Mei 1843. Zijn
voorouders waren in de 17de eeuw wegens de godsdienstvervolgingen uit Frankrijk
naar Holland gekomen. Na van 1825 tot 29 het gymnasium zijner geboorteplaats
te hebben afgeloopen, studeerde hij aan de hoogeschool ald. in de medicijnen en
promoveerde in 1836 summa cum laude op een diss. de Venlriculo. Ter uitbreiding
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zijner geneeskundige studiën bezocht hij nog hetzelfde jaar de hospitalen te Weenen
en
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Parijs en vestigde zich daarna als dokter in zijn geboortestad. In zijn vrije uren hield
hij zich gaarne met letterkundige studiën bezig. Sedert 1840 was hij lid v.d. Maatsch.
der Ned. Letterk.
Zie: Hand. Letterk. 1843, 47.
Zuidema

[La Lau, Johannes Gerardus]
LA LAU (Johannes Gerardus), broeder van den voorgaande, 10 Jan. 1799 te Leiden
geb. en 10 Aug. 1857 ald. overl. Hij ontving zijn eerste onderwijs op de school van
't leidsche dep. tot Nut v. 't Alg. en was hier bij 't springen van het kruitschip 12 Jan.
1807 bijna om het leven gekomen. Van 4 uur des namiddags tot 9 uur des avonds
lag hij onder het puin van 't schoolgebouw bedolven en eerst na veel moeite gelukte
het den vader hem, met wonden overdekt, uit zijn pijnlijke positie te verlossen. Na
een gelukkig herstel bezocht de knaap de latijnsche school en Sept. 1816 werd hij
als litt. en jur. stud. aan de leidsche academie ingeschreven. 18 Mei 1822
promoveerde hij tot juris utriusque Doctor op een diss. de Re pecuniaria Imperii
Romani inde ab Augusto usque ad Constantinum Magnum. Na zich als advocaat
te Leiden gevestigd te hebben, richtte hij weinige jaren later, om beter in zijn bestaan
te voorzien, een boekdrukkerij op (1830), terwijl hij in 1844 eigenaar, uitgever en
medewerker van de Leidsche Courant werd. Menig artikel in dit blad getuigde van
zijn zin voor wetenschap, letteren en kunst.
Sedert 1830 was Mr. J.G. La Lau gehuwd met C h r i s t i n a J o h a n n a B o n t e .
In 1831 werd hij tot lid der Maatsch. v. Letterk. benoemd.
Behalve een aantal gelegenheidsgedichten en bijdragen in couranten en
tijdschriften, heeft men van hem de volgende geschriften: Verhaal van een bezoek
op Sorgvliet op 27 April 1821, in den trant van zijn ouden bewoner (1821); Heilwensch
aan de Leidsche academie bij de fcestviering van hare stigting na verloop van 250
jaren (1825); 24 Aug. 1831. Coupletten op 's konings verjaardag (1831); De zeestraat
van 's Hage naar Scheveningen door C o n s t . H u y g e n s , op nieuw uitgegeven
naar de hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen
voorzien (1838); Reis van Janus Secundus van Mechelen naar Bourges, uit 't Latijn
vertaald (1838); Geschiedkundig overzigt ter inlichting omtrent de gebeurtenissen
in betrekking staande tot den intogt van Jan van Beijeren binnen Leiden in 1420
(1839); De Leydsche weezen aan de burgerij bij den aanvang des jaars (1843); Een
woord tegen taalverbastering en bastaardwoorden (1850); Leerrede van A. Coquerel:
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Uit het Fransch vertaald; Levensbericht van
Mr. P.S. C r o m m e l i n in Hand. Lctterk., en Levensbericht van P.A. v a n d e r
W e r f f in de Leidsche Cour. v. 1850, No. 121.
Zijn portret is gelithographeerd door G.J. Bos.
Zie: Hand. Letterk. 1858 en Kunst- en Letterb. 1844, No. 48.
Zuidema

[Lambringa, Lambertus Engelbertsz.]
LAMBRINGA (Lambertus Engelbertsz.), geb. te Groningen. Hij studeerde te Leuven
en werd baccalaureus in de theologie. 4 Juni 1605 werd hij priester gewijd, waarop
hij 1606 naar Leeuwarden gezonden werd als pastoor. Ook nam hij daarbij
gedeeltelijk de herderlijke zorg in de omliggende dorpen op zich. In 1609 werd hij
aangesteld tot aartspriester van Friesland. Hij stierf 30 Aug. 1630 te Leeuwarden.
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Zie: E e k h o f , Geschiedk. beschrijving van Leeuwarden II, 172; W.v.d. H e i d e n ,
Verhaal v.d. verrichtingen der Jez. in Friesland; Archief Aartsb. Utrecht IV, 95; XIV,
126; XX, 393; Katholiek 1871, II, 71; 1883, II, 95.
Gasman

[Lamme, Arie]
LAMME (Arie), geb. te Heerjansdam 8 Jan. 1748, overl. te Dordrecht 18 Maart 1801,
vertrok
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in zijne jeugd met zijne ouders naar Dordrecht, waar hij zich onder leiding van Joris
Ponsen op de schilderkunst toelegde, en vooral gezocht was voor zaal- en
kamerschilderingen. Hij werkte in den trant van Aelbert Cuyp, wiens kunst hij ook
copieerde. Hij huwde te Dordrecht met C o r n e l i a v a n E s , uit welk huwelijk o.a.
geboren werden: Cornelia en Arnoldus die volgen.
Lamme beoefende ook de dichtkunst en schreef of vertaalde: De Advocaat Patelijn,
blijspel naar het Fr. van B r e u y s (Dordr. z.j.); De Vaderlandsche Boer, blijspel ('s
Grav. 1880); Aanspraak aan den Oudraad der stad Dordrecht, toen voor hunne Wel
Ed. Grootagtb. voor het eerst door het Genootschap Tooneelzugt, die geen moeiten
schuwt, enz. vertoond zou worden: Claudius Civilis, treurspel door W. Haverkorn,
en: De Doggersbankers, treurspel door J. Nomsz op den 29 van Grasmaand 1782
(Dordr. 1782, 4o.); De stem der Natuur, tooneelspel naar het Fr. van A r m a n d
(Dordr. 1783, 8o.); Het Arabisch poeder, opgedragen aan den dichter Petrus
Johannes van Steenbergen.
van Dalen

[Lamme, Arie Johannes]
LAMME (Arie Johannes), zoon van Arnoldus, die volgt, werd geboren te Dordrecht
27 Sept. 1812, en overl. op het landgoed Dalhof te Berg en Dal 25 Februari 1900,
taxeerde en catalogiseerde met zijn vader in 1847 en volgende jaren voor de
gemeente Rotterdam de schilderijen, teekeningen en prenten, haar door den heer
Boijmans te Utrecht gelegateerd. Hij werd 8 September 1852 benoemd tot directeur
van het toen geopende Museum Boijmans te Rotterdam. Hij was schilder en
kunsthandelaar. Als aanhanger van de toen heerschende romantische richting stond
hij in kunsthistorie en kunstcritiek ongeveer op hetzelfde peil als zijn tijdgenoot J.
Immerzeel Jr. In Januari 1859 verscheen van zijne hand de Catalogus der schilderijen
van dit museum. In Sept. 1869 kocht hij het landgoed Dalhof, te Berg en Dal bij
Nijmegen, vroeg zijn ontslag en beval zijn zoon Dirk als zijn opvolger aan. De
Gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 28 April 1870 het gevraagd eervol
ontslag te verleenen. Als hulde voor zijne verdiensten werd hem de titel aangeboden
van directeur-honorair. Hij verliet Rotterdam en woonde sindsdien op Dalhof.
Hij was gehuwd met A d r i a n a v a n G e l d e r e n .
Zijn portret werd geschilderd door J.E.J. van den Berg 1834/35 en bevindt zich
in het gemeente-museum te 's Gravenhage; een ander portret van omstreeks 1852
komt voor in de verzameling van Mr. S. van Gijn te Dordrecht (Dordracum Illustratum
nr. 3435); een geteekend portret is gereproduceerd in het werk van P. H a v e r k o r n
v a n R i j s e w i j k , Het Museum Boijmans te Rotterdam; zie aldaar bl. 56, 74 en
234 vlg.
Wiersum

[Lamme, Arnoldus]
LAMME (Arnoldus), zoon van Arie (kol. 731), geb. te Dordrecht 21 Nov. 1771, overl.
te Rotterdam 7 Maart 1856, was kunstschilder, maar meer nog kunsthandelaar. Hij
en zijn broeder Arij Johannes hebben veel bijgedragen tot de grootere waardeering
van de werken van Aelbert Cuyp, maar zijn tevens de oorzaak geweest, dat de
schoonste stalen van diens kunstpenseel zich nu buitenslands bevinden, vooral in
Engeland. Dordrechts Museum bezit van hem een copie naar Cuyp's Mosseleter
in het Museum Boijmans te Rotterdam, terwijl in het Museum Arij Scheffer zijn portret
zich bevindt.
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van Dalen

[Lamme, Cornelia]
LAMME (Cornelia), geb. te Dordrecht 23 April 1769, overl. te Reuil 4 Juli 1838,
dochter van Arie, zie hiervoor, huwde 26 Oct. 1794 met Jan Bernard Scheffer (zie
op dat art.) Zij
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vertrok na den dood van haar echtgenoot in 1809 met haar drie zonen A r y , H e n r y
en K a r e l A r n o l d u s naar Parijs, waar zij zich wijdde aan de opvoeding harer
kinderen en tevens getuige was van den roem van haren oudsten zoon. Zij beoefende
ook zelf de schilderkunst. Niet alleen copieerde zij herhaaldelijk de voortbrengselen
van het penseel van haar genialen zoon, maar zij was ook een verdienstelijke
miniatuurschilderes. Haar beeltenis in olieverf en in marmer door haar zoon Ary
bevinden zich thans in het Museum-Ary Scheffer, door haar kleindochter Cornelia
Marjolin-Scheffer aan de Vereeniging Dordrechts Museum in 1899 gelegateerd.
Zie: Cat. Mus. Ary Scheffer.
van Dalen

[Lamme, Dirk Arie]
LAMME (Dirk Arie), zoon van Aric Johannes en Adriana van Gelderen (kol. 732),
geb. te Rotterdam 13 Aug. 1839, overleden te Berg en Dal 11 Febr. 1879, werd 28
April 1870 als opvolger van zijn vader benoemd tot directeur van het Museum
Boijmans te Rotterdam. Ook hij was evenals zijn vader tevens kunstkooper. Wegens
ziekte verliet hij Rotterdam in 1878 en vestigde zich op de buitenplaats De
Engelenburg bij Berg en Dal. 19 Sept. 1878 diende hij bij den Gemeenteraad zijn
ontslag in en nog geen half jaar later bezweek hij.
Zijn portret komt voor in het werk van P. H a v e r k o r n v a n R i j s e w i j k , Het
Museum Boijmans. Zie aldaar blz. 237 vlg.
Wiersum

[Lamoot, Jan (1)]
LAMOOT (Jan) (1), L a m o t , L a m o o t i u s , L a m o t i u s , L a m o t t , L a m o t t e ,
D e l a M o t t e , D e l a M o o d t , L e a m o t e , is volgens een bericht: te Yperen,
volgens een ander: te Reyninghelst geboren, uit het huwelijk van G h e l e y n
L a m o o t en V i n c e n c e M e l n e y t s . Zijn ouders zullen eenvoudige lieden zijn
geweest, want hun zoon begon met wever te worden. Tegen 1550 schijnt hij
overgegaan te zijn tot de zijde der Hervorming. In verband daarmee zag hij zich
vermoedelijk in 1554 of 1555 genoopt de wijk te nemen naar Engeland, waar hij
den kost verdiende met knoopenmaken en in de vluchtelingenkerk der
Nederduitschers te Londen opname vond. 1562 was hij daarbij diaken; kort daarop
ouderling. In die kwaliteit werd hij toen spoedig nauw betrokken bij den twist over
het al of niet geoorloofde van het nemen van getuigen bij den Doop, die eenige
jaren die gemeente in beroering heeft gebracht, en waarbij door hem die
geoorloofdheid met kracht werd verdedigd. Toen in den zomer van 1566, in verband
met het smeekschrift der edelen, de toestand in het vaderland iets beter werd,
keerde hij naar Vlaanderen terug. 20 Sept. teekende hij de overeenkomst met den
magistraat te Yperen, waarbij den Gereformeerden daar zekere vrijheden werden
toegestaan. Omstreeks denzelfden tijd beroepen naar St. Winoxbergen, bleef hij
daar - toen de Graaf van Egmond de aangevraagde autorisatie voor de openbare
preek weigerde - maar 14 dagen, gedurende welken tijd hij logeerde bij Mahieu de
Meyninck. Omstreeks dienzelfden tijd was hij vermoedelijk ook gemengd in hetgeen
samenhing met de bekende preek op het kerkhof te Boeschepe. Hetgeen hem in
de eerstvolgende jaren wedervoer schijnt onbekend. 1569 vinden we hem echter
weer te Londen, nadat hij 21 Mei van dat jaar getroffen was (14 Mei overkwam
hetzelfde zijne ouders) door het vonnis van eeuwige verbanning met
verbeurdverklaring van goederen. Weldra was hij er ook weer kerkeraadslid. Lang
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is hij dat toen echter niet gebleven; in verband met den strijd over het goed recht
der beeldstormerij, waardoor de gemeente in die jaren
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geteisterd werd, zag hij zich reeds 1570 met al degenen die evenals hij dat recht
bestreden, eruit gezet. De teleurstelling daarover zal er wel niet vreemd aan geweest
zijn, dat de acta der volgende jaren hem herhaaldelijk doen zien in oppositie tegen
allerlei maatregelen van het consistorie, o.a. ook tegen de vervanging van den
psalmbundel van Utenhove door dien van Dathenus. Nadat hij in 1570 was
aangewezen voor het houden van propositiën, als destijds met het oog op voorziening
in den predikantennood, bij wijze van opleiding gebruikelijk waren; en er reeds in
1572 - echter voorbijgaand - sprake van was geweest dat hij in Dordrecht hulp zou
gaan verleenen, werd hij 21 Nov. 1574 te IJselmonde beroepen tegen een traktement
van 31 ponden vlaamsch per jaar. Tenzij een bericht, dat Jan Lamoot 21 Mrt. 1575
onder de kerkeraadsleden der nederduitsche vluchtelingenkerk te Colchester noemt
(J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond.-Bat. Arch. III (Cantabr. 1897) no. 327), op hem ziet,
zal hij toen wel aan dat beroep terstond gevolg gegeven hebben; in allen gevalle
treffen we hem 29 Juni 1576 te IJselmonde aan. Twec jaar later vertrok hij echter
weer vandaar, en dat naar Kortrijk, waar hij 23 Sept. 1578 reeds een poos werkzaam
schijnt te zijn geweest. Over dit vertrek is vrijwat te doen geweest, omdat het plaats
had gehad op onordelijke wijze, nl. zonder verlof der classis. Toen niettegenstaande
een schrijven der kerk van IJselmonde Lamoot weigerde terug te keeren, en zich
beriep op de eerstvolgende nationale synode, kwam de kwestie zelfs ter sprake op
de kerkvergadering van 1581 te Middelburg. Doordat hij 16 Mei van dat jaar in een
schrijven van Brugge uit, aan welke stad Kortrijk hem toen een tijd schijnt te hebben
geleend, zijn schuld betuigde, nam ze echter daar toen een einde. In 1585 preekte
Lamoot nog eenigen tijd te Oostende. Waarschijnlijk is hij vóór 1592 gestorven. Juni
1561 had hij drie kinderen.
Hij was een zwager van den londenschen predikant Gotfridus Wingius, doordat
28 Aug. 1571 zijn zuster C a t h e l i j n e met dezen in het huwelijk trad. Na Wingius'
dood hertrouwde ze achtereenvolgens 21 Nov. 1592 met G o o s e n V e r b e k e
‘wt Sticht van Aken’, 29 Nov. 1614 met P i e t e r T i e r e n t i j n van Eugene, en Oct.
1618 met D a n i e l R o b b e r t van Steenwerck. Een zekere F r a n c h o y s
L a m o o t van Reyninghelst - vermoedelijk dezelfde die, van beroep geweermaker,
tusschen 1581 en 1601 te Colchester woonde en in laatstgenoemd jaar daar moeite
kreeg met de ‘Informers’ - 17 Sept. 1594 te Londen gehuwd met E l i z a b e t h of
N e e s k e n v a n A u w e g h e m van Gent, weduwe van Jaspar Boddens, en vóór
6 Nov. 1604 gestorven, omdat voormelde Neesken toen hertrouwde met Francoys
Cogghe, zal allicht een verwant van hem zijn geweest. Wellicht is dat ook het geval
met P h i l i p p u s d e l a M o t t e . Deze, afkomstig van Doornik, te Genève als student
ingeschreven op 16 Juni 1581, 1583 geëxamineerd op de synode te Gent, eerst
een tijd werkzaam te Doornik, daarna - in 1585 - bij de waalsche kerk te Oostende,
vIuchtte in verband met een bevel tot in hechtenisneming, dat tegen hem was
uitgevaardigd, in 1586 naar Frankrijk en vandaar via St. Malo en Guernsey naar
Southampton, waar hij nog tenzelfden jare predikant werd. In het huwelijk getreden
met de van daar afkomstige J u d i t h d e s M a i s t r e s , heeft hij daar toen gestaan
tot zijn dood, 6 Mei 1617; nadat hij echter reeds van 1604, wegens
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ziekte, niet zelf zijn werk had kunnen doen. Van een in 1598 opgekomen plan, dat
hij de kerk van Aken zou gaan dienen, kwam dus niets; evenmin als van het andere
dat hem in 1601 voor Delft bestemde. Hij wordt in het begraafregister van
Southampton geroemd als een man ‘de fameuse mémoire’.
Zie: E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre
Maritime (1876-1884) I, 56, 57, 257, 341; III, 57; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat.
Arch. III (Cantabr. 1897) no. 310, 1489, 1490, 1508, 4341; Werken der
Marnixvereeniging S. I, D. I passim, S. II D. III, 368, 473 v.v.; S. III D. III, 58; H. Q.
J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnhem 1868) 121, 122, 275, 276,
342; d e S c h i c k l e r , Les églises du refuge en Angleterre I (Parijs 1892) 331, 423;
Livre Synodal des églises Wallonnes I ('s Grav. 1896) register in voce Philippe de
la Motte; W.J.C. M o e n s , The Dutch Church Registers London (Lymyngton 1884)
op de genoemde data; H.Q. J a n s s e n , Catalogus van het Oud-Synodaal Archief
der Nederlandsch Hervormde kerk ('s Grav. 1878) no. 7, 1; A.A. v a n S c h e l v e n ,
De Nederduitsche Vluchtelingen kerken der 16e eeuw ('s Grav. 1908) bijlagen
passim; Publications of the Huguenot Society Vol. X lijst 33.
van Schelven

[Lamoot, Jan of Johan (2)]
LAMOOT (Jan of Johan) (2), L a m o t i u s , L a m o t , M o t t e , was waarschijnlijk
een zoon van den voorgaande; wellicht het kind, van wien 1576 vermeld wordt dat
het te Londen op school was bij Mr. Christiaen de Ricke. 1582 en 1583 was hij, als
alumnus van de nederduitsche vluchtelingenkerk dier stad, op de hoogeschool te
Gent, en wekte reeds toen groote verwachtingen. Woonde hij toen in bij Mr
Ghyselbrecht Volckaert en diens vrouw Cateline van Ceulen, tijdens het beleg van
Gent in 1584 was hij de contubernaal van den bekenden geschiedschrijver Willem
Baudart, dien hij in 1595 te Kampen ook in het huwelijk bevestigd heeft met Barbara
Martens. 3 Juli 1588 liet hij zich als student inschrijven te Heidelberg. 1 Apr. 1591
vertrok hij weer van daar, na 15 Nov. van het vorige jaar aan den kerkeraad van
Londen de theses te hebben opgedragen, met welker verdediging hij zijn studiën
afsloot. 1592 reisde hij via Londen naar Giessen-Nieuwkerk; bij wijze van leening
door den kerkeraad, die zijn opleiding had bekostigd, aan de kerk daar ter plaatse
als predikant afgestaan. Veel lokte die plaats hem niet aan. Een pastorie was er
niet, zoodat hij te Gorinchem moest wonen en zijn moeder niet bij hem kon wezen.
't Was er ook niet heel veilig voor spaansche invallen van uit het Zuiden. En (wat
hij aan den kerkeraad er niet bijschreef, maar wat later uitkwam) zijn meisje - een
dochter van den bekenden predikant C o r n e l i s v a n H i l l e , met wie hij Sept.
1592 in 't huwelijk trad, - woonde te Rotterdam. Hij voelde veel meer voor IJselmonde,
dat hem ook beroepen had. Maar toch ging hij ten slotte naar Giessen-Nieuwkerk
en stond er van Aug. 1592-1593. Vervolgens dien de hij van 1593-1595 's
Gravezande. Daarna werd hij predikant te Kampen. 16 Mei 1595 droeg men hem
op daar een waalsche kerk te institueeren en in twee talen te preeken. Nadat in
1598 de vluchtelingenkerk te Colchester een vergeefsche poging had gedaan hem
aan zich te verbinden, bracht 6 April 1604 de haagsche gemeente een beroep op
hem uit. 22 Sept. werd hij bij haar bevestigd met opdracht in de hollandsche en
waalsche kerk te preeken. Van 1610 of 1611 tot zijn dood op 9 Oct. 1627 stond hij
nog alleen in de hollandsche. Lamoot was een zeer
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begaafd man. Wat zijn denkbeelden in den arminiaanschen strijd betreft: hij noemde
zich contraremonstrant, maar had daarbij toch geen bezwaar zich te onderwerpen
aan de Statenresoluties tot onderlinge verdraagzaamheid. In het kerkelijk leven van
zijn tijd was hij niet ongezien; zoo was hij in 1618 secundus-afgevaardigde van de
Zuid-Hollandsche Synode naar de bekende dordtsche kerkvergadering en werd in
1620 met Henricus Arnoldi aangewezen om de bezwaren der kerken tegen de
geschiedbeschrijving van Emanuel van Meteren bekend te maken. Bij de
terechtstelling van Oldenbarnevelt was hij het die den advocaat naar het schavot
begeleidde. Eindelijk trad hij op als schrijver en vertaler van verschillende werken,
n.l.: als schrijver van Een verkloringhe op de klaechliederen Jeremiae ('s Grav.
1623) en Pathmos ofte een uytlegginghe op de openbaringhe Johannis; en als
vertaler van: Goede tijdinghe uyt Canaän vol hemelsche vertroostinghe voor alle
die in lichaem ofte ziele ghequell zijn ... Door W i l l e m C o u p e r dien. d. godd.
woords ende b. van Golloway in de eng. sprake beschreven (Delft 1618); Een
spieghel der barmhertigheydt ofte de bekeeringhe des overdadighen soons ... Door
W. C o u p e r (Delft 1618); De eerste Prophecye vervat in 't 4e, 5e, 6e en 7e
capittelen ... Door Mr. W i l l e m C o u p e r in de schotsche spraecke beschreven
(Delft 1621); De verborghentheyt van selfs-bedrieghlickheydt: ofte een tractaet ende
ontdeckinghe van de bedrieghlickheyd van 's menschen herte. Beschreven in de
engh. spraecke door D a n i e l D y k e , bed. des godd. Woords; Michaël ende de
Draecke: ofte Christus getempteert, ende de Sathan overwonnen ... door D a n i e l
D y c k e ... inde engelsche spraecke (Amst. 1626; Pamflet Knuttel no. 3722); De
Acta ... des Nationalen Synodi ... tot Dordrecht, Anno 1618 ende 1619 (Dordrecht
1621); De geestelicke wapenen, waermede een christen gerustet zijnde, staende
kan blijven in den boosen dagh ... Beschreven door P a u l u s B a i n e , in sijn leven
prediker ... in S. Andries in Cambridge ('s Grav. 1624); N. B i f i e l d , Formulier der
gesonde woorden (Amst. 1657); terwijl ik ook nog vermeld vond W. C o u p e r , Opera
Omnia, uit het Engelsch door J. L a m o t i u s , verbetert door G u l i e l m u s
H a t z f e l d (Amst. 1650).
G o d e f r i d u s L a m o t i u s Hagiensis, die - toen 22 jaar oud - 17 Mei 1639 als
theologisch student te Leiden werd ingeschreven, nog in 't zelfde jaar in de classe
Leiden praeparatoir werd geëxamineerd, en later predikant is geweest,
achtereenvolgens te Zaandam West (1641-1645), Edam (1645-1647), Rotterdam
(1647-1656) en 's Gravenhage (1656 tot zijn dood, 16 Dec. 1674), zal wel zijn zoon
zijn geweest. Hij publiceerde Afscheyd-predikatie, gedaen ... tot Sardam op zijn
vertrek naar Edam, den 16 van Hoymaand 1645 (Amst. 1648). Een tijdlang was hij
ordinaris gedeputeerde van de particuliere synode van Zuid-Holland. Zijn overgang
van Rotterdam naar den Haag had plaats mede naar aanleiding van een eigenhandig
schrijven van de Douairière Prinses van Oranje, om bij zijn kerkeraad erop aan te
dringen dat men hem zou laten vertrekken.
Zie: H.C. R o g g e , Beschrijvende Catalogus der Pamfletten-verzameling van de
boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam St. II Afd. I (Amst. 1865) 148,
149; d e z ., Brieven ... van Joh. Wtenbogaert II: 1, (Utrecht 1869) 189; II: 2 (Utr.
1871) 343; Bulletin de la Commission de l'hist. des églises Wallonnes S. II T. II
(1899) 337, 338; T. III, 51; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum
II, 755; III register in voce; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 316, 424;
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W.P.C. K n u t t e l , Acta der Zuid- Hollandsche Synoden I ('s Grav. 1908) 4, 48, 75,
102, 136, 166, 285; II en III reg. in voce Godefridus Lamotius; P.J. W y m i n g a ,
Festus Hommius (Leiden 1899) 228, 229, 306; Livre Synodal des églises Wallonnes
I ('s Grav. 1896) register in voce; P a u l F r e d e r i c q , L'enseignement public des
Calvinistes à Gand in Travaux du cours pratique d'histoire nationale 1er fascicule
(Gand-la Haye 1883) 98, 99 cf. Kroniek Hist. Gen. 1849, 225-249; Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XII (1889) 182 vv.; Navorscher IX (1859) 79; Kerkhistorisch Archief 1838,
528, 529; 1852, 347, 353; J a c . T r i g l a n d , Kerckelijcke Geschiedenissen (Leiden
1650) 884; K.J.R. v a n H a r d e r w i j k , Naamlijst ... der predikanten ... te Rotterdam
(Rotterd. 1850) 35; Nieuw kerkelijk Handboek, 1890, Suppl. 29.
van Schelven

[Landt, Jacobus]
LANDT (Jacobus), geb. 6 Jan. 1796 te Rotterdam, overl. 31 Oct. 1830 te Amsterdam.
3 Nov. 1814 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de geneeskunde en
reeds gedurende zijn studietijd trok hem de ontleed- en natuurkunde van den mensch
met de vergelijkende ontleedkunde bijzonder aan.
In 1815 onderbrak hij zijne studiën om de wapenen op te nemen ter verdediging
van zijn vaderland. In 1818 werd hij met goud bekroond voor zijn antwoord op de
prijsvraag: Quaenam est vera doctrina indicationum, uitgeschreven door de
geneeskundige faculteit te Leiden, en in 1819 kreeg hij voor de beantwoording van
de prijsvraag: Quaeritur sententiarum, quae anatomicis, tam antiquoribus, quam
recentioribus, de arteriarum structura fuerunt, historia critica, etc. eveneens te Leiden
uitgeschreven, eene gelijke belooning. In 1819 werd hij bevorderd tot doctor in de
geneeskunde na verdediging van een Specimen medicum inaugurale de aetate
puerili (L.B. 1819). Hij vestigde zich te Rotterdam en dank zij zijne kennis en zijne
karaktereigenschappen werd hij als geneesheer algemeen geacht en verkreeg hij
weldra eene uitgebreide praktijk. Bij de oprichting van de geneeskundige school te
Rotterdam (1828) werd hij benoemd tot lector in de ontleed- en natuurkunde van
den mensch en in Sept. van dat jaar aanvaardde hij deze betrekking door het houden
van eene openbare les, terwijl hij tevens optrad als secretaris van het college van
lectoren.
Het bleek hem echter spoedig, dat hij te gelijk met het uitoefenen eener uitgebreide
medische praktijk geen voldoenden tijd kon besteden aan de voorbereiding zijner
lessen, vooral die in de physiologie, zoodat hij de benoeming tot hoogleeraar aan
de geneeskundige school te Amsterdam aannam, niettegenstaande het hem moeite
kostte zijne eervolle positie te Rotterdam op te geven. Hij hoopte echter zich in
Amsterdam meer aan de studie te kunnen wijden en toch als consultatief geneesheer
op medisch gebied nog voldoende nut te kunnen stichten.
Slechts enkele weken was hij in zijne nieuwe betrekking werkzaam, toen hij werd
aangetast door eene ernstige ziekte, waaraan hij overleed daags vóór hij zijn ambt
officieel zou aanvaarden, met het houden eener inaugureele rede: Over de
rechtmatige uitoefening der geneeskunde, een rijke bron van geluk (Rott. 1831).
Gedurende den korten tijd van zijn lectorschap te Rotterdam verscheen van hem:
Verslag wegens den staat der genees-, heel-, vroed- en artsenijbereidkundige school
te Rotterdam, uitgebracht ter gelegenheid van het eerste examen der kweekelingen
aan dezelve op 15 Sept. 1829. (Rott. 1829).
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Zie over hem: G.J. M u l d e r , Herinneringen omtrent Jacobus Landt (Rott. 1830).
Simon Thomas

[Lange, Samuel de]
LANGE (Samuel d e ), geb. 9 Juni 1811 te Rotterdam, overl. aldaar 15 Mei 1884,
was een zoon van S a m u e l d e L a n g e en A l i d a B e r g e r s . Hij ontving
muziekonderwijs van Bremer en Mühlenfeldt en werd in 1827 aangesteld tot organist
der Fransche kerk; daarna bespeelde hij het orgel in de Zuiderkerk en van 1864 tot
zijn dood nam hij deze betrekking waar in de Groote kerk. Tevens was hij
stadsklokkenist, welke functie pas na zijn dood gescheiden is van het organistschap.
Sinds 1844 was hij ook leeraar voor koorzang en orgel aan de nieuw opgerichte
muziekschool der Mij. tot bevordering der Toonkunst. Hij wordt een verdienstelijk
componist genoemd van werken voor piano en orgel, één- en meerstemmige liederen
en een koorzangmethode. Hij was 15 Aug. 1838 te Rotterdam gehuwd met
J o h a n n a M o l i j n . Zijn zonen Samuel en Daniël hebben als musici grooten naam
verworven.
Zie: M e l c h i o r Woordenb. der Toonk.; S i b m a c h e r Z i j n e n , Rotterdam in
den loop der eeuwen IIIde ged. 7; Caecilia 1884, 107; V i o t t a Toonk. afl. 6; Elsevier
XX, 527.
Moquette

[Langeveld, Rutger van]
LANGEVELD (Rutger v a n ), geb. te Nijmegen 15 Feb. 1635, overl. te Berlijn, 15
Mrt. 1695, kunstschilder en bouwkundige. Volgens de Allgem. deutsche Biographie
zou hij zijn vak in Holland en Frankrijk bestudeerd, en zich grondig ontwikkeld hebben
op theoretisch en practisch kunstgebied. Na van 1667 af enkele kleinere werken te
hebben verricht ter versiering der nieuwe zalen van het raadhuis zijner vaderstad,
ontving hij in 1669 de opdracht van den magistraat een schoorsteenstuk voor de
Landschapkamer aldaar te schilderen. Dit werk, voluit geteekend, gedateerd 1670,
is ten stadhuize nog aanwezig, en vertoont een allegorische voorstelling der
vereeniging van het graafschap Zutphen met Gelderland, in 1078. De kunstwaarde
is gering. In 1678 nam Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg, bij zijn bezoek
aan Nederland, Langeveld mede naar Berlijn, als hofschilder en architect. Hij schijnt
daar meer beteekenis gehad te hebben als bouwkundige dan als schilder. Geen
enkel schilderstuk van zijn hand is bewaard gebleven, doch het oude koninklijke
slot te Köpenick werd gebouwd naar zijn ontwerp. Hoewel eenvoudig van stijl, werd
het door tijdgenooten geroemd. Ook van de in 1860 grootendeels verbouwde
Dorotheënstadtischekirche, te Berlijn, was hij de ontwerper. Dat Langeveld directeur
der berlijnsche schildersacademie geweest zou zijn, zooals wel beweerd wordt, is
onjuist. Deze inrichting kwam eerst in het jaar van zijn overlijden tot stand. Langeveld
werd begraven in de Dorotheënkirche, waar zijn nagedachtenis wordt verheerlijkt
in een latijnsch grafschrift, van niet minder dan 28 regels.
Hij was gehuwd met N a l e t t a d e M a n , dochter van een bekend nijmeegsch
geslacht, en liet een zoon na, W i l h e l m , die als een niet onverdienstelijk schilder
en ‘castellan’ der berlijnsche schildersacademie geboekt staat.
Van de kerk- en historiestukken, die men wil dat Langeveld geschilderd zou
hebben, schijnt behalve het bovengenoemde werk, weinig of niets meer in wezen
te zijn. Het Friesche Museum te Leeuwarden bezit eenige portretten van zijn hand,
hoofdzakelijk leden der familie Camminga.
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uit Nijm. Verl., I, 91.
van Schevichaven
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[Lansberge, Mr. Johan Wilhelm van]
LANSBERGE (Mr. Johan Wilhelm v a n ), geb. 16 Nov. 1830 te Santa-Fé de Bogotá
(Ver. Staten van Columbia), overl. te Mentone 17 Dec. 1905, zoon van R e i n h a r d
F r a n s C o r n e l i s v a n L a n s h e r g e , gouverneur van Suriname, en van
V i c t o r i a M a r i a R o d r i g u e z , werd, na zijne eerste opleiding aan het
gymnasium te Zutfen ontvangen te hebben, 25 Sept. 1848 student aan de universiteit
te Leiden, promoveerde 3 Nov. 1854 aldaar tot Doctor in de beide rechten na
verdediging zijner dissertatie: de Doli et culpae discrimine servato in codice poenali,
werd 1 April 1856 benoemd tot attaché bij het ned. corps diplomatique en 2 Aug.
1856 bij het gezantschap te Parijs geplaatst. Na 31 Jan. 1857 overgeplaatst te zijn
naar Madrid, werd hij 28 Mei d.a.v. bevorderd tot gezantschapssecretaris; 28 Dec.
van hetzelfde jaar volgde zijne overplaatsing naar St. Petersburg en 17 Mei 1860
die naar Brussel. 10 Juli 1864 werd v.L. bevorderd tot raad van legatie en als
zoodanig toegevoegd aan het gezantschap te Parijs; 9 Mei 1866 trad hij op als tijd.
secretaris-gen. bij het dep. van buitenlandsche zaken; 11 Juni d.a.v. werd hij
benoemd tot zaakgelastigde en als zoodanig toegevoegd aan gen. departement.
Na 17 Apr. 1868 bevorderd te zijn tot minister-resident, trad hij 2 Febr. 1871 op als
tijdelijk min.-res. te Londen; hij werd 8 April d.a.v. benoemd tot buitengew. gezant
en gevolm. minister bij het hof van België.
Toen de voorgenomen afdamming der Ooster-Schelde, in verband met den aanleg
van een spoorweg van Vlissingen naar Duitschland, voor Antwerpen zware
concurrentie deed vreezen en er van belgische zijde allerlei bezwaren tegen die
afdamming werden opgeworpen, maakte v.L. zich verdienstelijk door de uitgave
eener brochure, getiteld: A propos du barrage de l' Escaut (la Haye 1867), waarin
hij op geschiedkundige, volkenrechtelijke en technische gronden betoogde, dat
Nederland alleszins bevoegd was, tot die afdamming over te gaan. Daarop volgde
nog zijn: Réponse à un diplomate belge (la Haye 1867).
Op de internationale conferentie, in 1874 te Brussel gehouden, ten doel hebbende
de tot standbrenging eener internationale regeling betr. de wetten en gebruiken van
den oorlog, was v.L. de eerste afgevaardigde der ned. regeering en nam hij een
werkzaam aandeel aan de debatten.
17 Dec. 1874 benoemd tot Gouv.-Gen. van Ned.-Indië, vertrok hij 23 Febr. d.a.v.
daarheen; 25 Maart te Batavia aangekomen, aanvaardde hij den volgenden dag
het bestuur. Gedurende dit bestuur werden op Java het districts-bestuur in de
Preanger-Regentsch. (zie bij ‘Loudon’ kol. 791) en de verkiezing van de hoofden
der inlandsche gemeenten geregeld, terwijl in 1880 de eerste vijfjarige volkstelling
op Java en Madoera plaats had. In 1879 werd eene personeele en patentbelasting
ingevoerd. Op de buitenbezittingen had eene reorganisatie van het bestuur plaats
in 1877 in de Z. en O. afdeeling van Borneo en in 1878 in de gewesten Palembang
en Benkoelen, waarbij dit laatste tot eene residentie werd verheven. Verschillende
bataksche en andere landschappen werden bij het gouvernement Sumatra's
Westkust ingelijfd. Eene regeling van de persoonlijke diensten in dat gouvernement
en in Palembang kwam tot stand. De slaven in het gouvern. Sumatra's-Westkust,
in Djembrana op Bali en in de rijken Batjane, Ternate en Tidore (met uitzondering
van Nieuw-Guinea) werden vrijverklaard. Regeling van het rechtswezen had plaats
in het gouvern. van Sumatra's Westkust en in de residentiën Palembang,
Lampongsche distric-
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ten, Benkoelen en Z. en O. afdeeling van Borneo. Als gevolg van de wederinvoering
van goud als wettig betaalmiddel in Nederland, trad ook in 1877 eene wijziging van
het muntwezen in werking. Hoogere burgerscholen met driejarigen cursus werden
in 1875 te Soerabaja en in 1877 te Semarang geopend; beide werden in 1879 in
scholen met vijfjarigen cursus veranderd. Te Buitenzorg kwam in 1876 een
landbouwschool tot stand. In datzelfde jaar werd te Makassar eene kweekschool
voor inl. onderwijzers en tolken ingesteld, terwijl in 1878 scholen voor zonen van
inlandsche hoofden te Bandoeng, Magelang, Probolingo en Tondano verrezen en
ambtenaren voor de beoefening van inl. talen in dienst gesteld werden. In 1876
werden algem. bepalingen omtrent het beheer van den post- en telegraafdienst
uitgevaardigd en in 1877 een reglement op het beheer en toezicht over de burg.
openbare werken vastgesteld. In Mei 1877 werd met den aanleg der haven te
Tandjong-Priok een begin gemaakt. In de jaren 1878-1881 kwamen achtereenvolgens
de spoorwegen Soerabaja-Passoeroean, Bangil-Malang,
Sidoardjo-Modjokerto-Semboeng in exploitatie.
Door verschillende ziekten werd Java geteisterd; terwijl door eene aardbeving
Tjandjoer in 1879 gedeeltelijk werd verwoest.
Op Java bleef het gedurende het bestuur van v.L., behoudens eenige
ongeregeldheden in Bagelen (1880), rustig. In de buitenbezittingen moest hier en
daar met de wapenen worden opgetreden; zoo in 1875 op Ceram; in het volgende
jaar in Kota Intas (Sumatra) en op Halmaheira. In 1877 onderwierp zich de
opstandeling Kraeng Bonto Bonto, die sedert verscheidene jaren onrust in de
Noorder-districten van het gouvernements-gebied op Celebes had verwekt. In 1878
moest eene expeditie naar Silindoeng en de aan Tapanoeli grenzende onafhankelijke
Bataklanden worden gezonden. In datzelfde jaar werd ook het rooversnest
Maoenoera (Zuidkust van Flores) getuchtigd. Maar verreweg de moeilijkste taak,
waarvoor v.L. stond, was den in 1873 begonnen Atjeh-oorlog zoo mogelijk tot een
bevredigend einde te brengen. Toen hij het bestuur over Ned.-Indië aanvaardde,
was het den kol. Pel (II kol. 1080) civiel en mil. gezaghebber in Atjeh gelukt, na het
vertrek van de hoofdmacht der 2de expeditie onder gen. v. Swieten (II kol. 1407),
onze positie aldaar zoodanig uit te breiden, dat de gemeenschap tusschen
Kota-Radja en de zee, zoowel langs de Atjeh-rivier, als over Oleleh beveiligd was
(zie bij ‘Loudon’ kol. 790) en achtte hij de door hem in April aangevangen taak
afgeloopen, maar weldra werd het duidelijk, dat de uitbreiding aan onze stelling
gegeven, niet leidde tot betere verhouding met de Atjehers.
Toen de gen. Pel zich dan ook in Juli 1875 te Buitenzorg bevond, ten einde zijne
geschokte gezondheid te herstellen, wist hij v.L. te overtuigen, dat het noodig was
den oorlog op doortastende wijze voort te zetten en de troepenmacht belangrijk te
versterken. Voortdurend bleef de houding van den vijand het karakter dragen van
ernstig verzet tegen onze macht en weldra trad hij op verschillende punten weder
aanvallend op. Na de terugkomst van gen. Pel te Atjeh (8 Nov.) werd een begin
gemaakt met de reeks aanvallende bewegingen, welke ten doel hadden het
kustgebied van geheel Groot-Atjeh van Kroeng Raba tot Kwala Gigiëng onder onze
macht te brengen. Pel overl. in Febr. 1876 plotseling in het bivak te Tongah alvorens
zijn programma was afgewerkt; zijn opvolger gen. Wiggers van Kerchem bepaalde
zich tot consolideering van den reeds verkregen
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toestand en werd in Nov. 1876 door gen. Diemont vervangen. Tijdens diens bestuur
werd het plan van gen. Pel geheel uitgevoerd en ook tegen enkele kuststaten
Tandjong Semantoh en Simpang Olim op de oostkust en Kampong Raja op de
noordkust optreden.
Intusschen had v.L. zich naar Atjeh begeven, waar hij 14 Maart 1877 aankwam,
ten einde na persoonlijke aanschouwing van den toestand de verdere gedragslijn
in overleg met de autoriteiten ter plaatse te kunnen vaststellen. Daar door de hoofden
neiging tot toenadering werd betoond, werd door v.L. tot eene politiek van verzoening
besloten; hij gelastte het opbouwen van de groote missigit, reeds door van Swieten
toegezegd, en organiseerde het bestuur in de XXV Moekims; tegen de weerspannige
onderhoorigheden zou echter met de wapens worden opgetreden. Op de Westkust
werd in April 1877 Loöng, de verzamelplaats van vele ons vijandig gezinde personen,
wegens zeerooverij getuchtigd en te Malaboeh een post gevestigd; ter Oostkust
werden Langsar en Modjohapit onderworpen. Nadat gen. Diemont wegens ziekte
Atjeh had verlaten en voorloopig als mil. en civ. bevelhebber door kol. van der
Heyden (I kol. 1104) was vervangen, werd (Juli) de rust in Simpang-Olim hersteld
en in Aug. een expeditie gezonden naar Samalanga. Na hevigen strijd, waarbij ook
v.d. Heyden gewond werd, moest dit landschap zich onderwerpen. In het door ons
bezette gebied van Groot-Atjeh was het vrij rustig, maar de XXII en XXVI Moekims
bleven vijandig en de vijand trad zoo actief op, dat in Juni 78 onze post te Kroeng
Raba werd ingesloten. Daar kort daarna echter Habib Abdoerrahman met een groote
macht te Montassik stond, trad v.d. Heyden, die in Jan. 1878 tot gouverneur van
Atjeh en O. en mil. bevelhebber was benoemd, in Juli tegen de XXII Moekims op.
Senelop, Analagoeng en Montassik werden genomen. Nadat nog op verschillende
punten in de XXII en XXVI Moekims strijd was gevoerd, kwam Habib Abd. Oct. 1878
in onderwerping. Intusschen was v.L. tot de overtuiging gekomen, dat een geheele
onderwerping der XXII en XXVI Moekims noodig was om den vijand van onze
overmacht te overtuigen; daarna zouden de troepen weder binnen de bezette liniën
terugkeeren. In Maart 1879 werd de militaire actie dan ook hervat. Indrapoeri werd,
door onze troepen ernstig bedreigd, door den vijand verlaten; einde Mei werden
tochten naar het Zuiden en Oosten ondernomen en in Juni Gleïeng, de woonplaats
van Panglima Polim, hoofd der XXII Moekims, getuchtigd. Alsnu werd (Juli) tegen
de XXVI Moekims opgetreden en deze in enkele dagen tijds veroverd. Nadat (15
Aug.) Selimoen zich had onderworpen, en nog eenige tochten in het binnenland
waren gemaakt, waarbij weinig verzet werd ondervonden, werd in Sept. het
aanvallend optreden gestaakt en in Oct. een gedeelte der troepenmacht
teruggezonden. v.L. was van meening dat de Atjeh-oorlog nu als geëindigd kon
worden beschouwd en benoemde den gen. v.d. Heyden en den resid. Pruys van
der Hoeven (I kol. 1131) als regeerings-commissarissen om het noodige voor te
stellen ter voorbereiding van de regelmatige uitoefening van het burgerlijk gezag.
Nadat deze voorstellen in 1880 waren ingekomen, werden de beschikkingen
genomen tot invoering der definitieve organisatie van het bestuur. In Groot-Atjeh
bleef het sedert Sept. 1879 volkomen rustig. In den zomer van 1880 moest echter
tegen Samalanga herhaaldelijk met de wapens worden opgetreden. In Maart 1881
meende v.L. dat de tijd gekomen was om den mil. door een burgerlijk
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gouverneur te vervangen. Als zoodanig trad in April 1881 de heer Pruys van der
Hoeven op, terwijl aan kol. Haus het mil. commando werd opgedragen. De toekomst
zou leeren, dat deze splitsing van burgerlijk en mil. gezag ontijdig plaats had.
v.L. werd 24 Nov. 1880 op zijn verzoek eervol ontslagen; 12 April 1881 trad hij
als gouv.-gen. af en vertrok hij naar Nederland, waar hij 21 Mei 1881 aankwam. Hij
vestigde zich metterwoon op de Havezathe de Rees nabij Brummen; later woonde
hij afwisselend te Mentone en op de Duno bij Oosterbeek, om zich ten slotte in 's
Gravenhage te vestigen.
Van Lansberge huwde 20 Nov. 1857 te Madrid met R a f a e l a d e l V i l l a r , geb.
te Madrid 7 Febr. 1838, dochter van R a f a e l d e l V i l l a r y S a l a m a n c a , kolonel,
afdeelingschef bij het min. v. oorlog te Madrid en van A n n a B a t t l e y S e g u i .
Zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouvers.-Gen. en Commiss.-Gen.
van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven bronnen. Verder E.B.
K i e l s t r a , Beschrijving van den Atjeh-oorlog II ('s Gravenhage 1884) 148 v.v.; III
('s Gravenhage 1885) 1 v.v.
Rooseboom

[Lansbergen, Martinus]
LANSBERGEN (Martinus), geb. te Goes of Middelburg, zoon van den apotheker
Daniel L. (II kol. 772), kwam, wonende in de Spanjaardstraat te Middelburg, daar
met belijdenis ten avondmaal 5 Jan. 1642, huwde te Hulst met C o r n e l i a d e
V r i e s e en werd burgemeester van Hulst en Hulsterambacht, waar nog 23 Febr.
1653 van hem een dochter M a g d a l e n a L. is gedoopt (get. o.a. E m e r e n t i a L.,
wed. van den burgemeester d e V r i e s e ). Niet lang daarna trok hij evenals zijn
ooms Jacob (II kol. 773) en Pieter (II kol. 782) naar 's Gravenhage, waar 22 Febr.
1656 van hem een zoon J a c o b L. is gedoopt. Een naamgenoot van dezen was
in 1678 notaris te Zierikzee; hijzelf werd echter evenals zijn vader burgemeester
van Hulst, liet zich in 1688 inschrijven als student te Utrecht, waar hij ook
promoveerde, en wordt oud-burgemeester en schepen genoemd bij zijn ondertrouw
te Hulst op 10 Sept. 1688 (getr. te Aardenburg 27 Sept.) met G e e r t r u i d a v a n
W o u , jd. van 's Gravenhage, waaruit 31 Aug. 1689 te Hulst een zoon M a r t i n u s
L. is gedoopt. Burgemeester van Hulsterambacht wordt hij nog genoemd bij de
begrafenis van een zijner kinderen te Hulst op 5 Oct. 1691, terwijl er 4 Aug. 1692
zijn moeder C o r n e l i a d e V r i e s e begraven is. Maar ook hij vertrok weder naar
den Haag, waar 3 Mrt. 1705 een zoon J a c o b F r a n ç o i s L. van hem is gedoopt.
De destijds gevierde dichteres Geertruida Gordon de Graauw, die woonde te
Bergen-op-Zoom, doch wier familie ten tijde van Jacob L. mede te Hulst in de
regeering zat, schreef een gedicht voor J a c o b L.'s Beschrijving van de stad Hulst
('s Grav. 1687) een werkje, dat vele bruikbare bizonderheden bevat.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893) 36-37; Algem.
Nederl. Familieblad VI (1889) reg.
de Waard

[Lantschot, Hendrik van]
LANTSCHOT (Hendrik v a n ), ged. te Middelburg 14 Mei 1656, zoon van H e n d r i k
v a n L. uit die stad, en diens tweede vrouw (ondertrouwd 4 Mei 1647) J a n n e k e n
C o u t r e e l s van Belle, (wiens broeder P h i l i p s v a n L. 24 Apr. 1649 ondertrouwde
met P i e r i j n t j e C o u t r e e l s van Belle). Met zijn broeder J o h a n n e s (geb.
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1651) en zuster J a n n e k e n (1654) wees geworden door het overlijden van zijn
vader (begr. 5 Aug. 1661) vestigde hij zich op den Dam als horloge-
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maker en geadmitteerd landmeter. Reeds toen kon hij instrumenten maken om de
vaart van een schip correct te vinden, hoe snel de stroom loopt en waarheen,
benevens een astrolabium om nauwkeurig op 1 sec. de hoogten te meten. Vooral
is hij echter bekend geworden door zijne beweerde uitvinding van het lang en overal
gezochte vraagstuk van het vinden der lengten op zee, waarvoor hij 11 April 1682
octrooi had gekregen van de Staten van Zeeland, gelijk ook blijkt uit twee zijner
bewaard gebleven brieven aan den bekenden zeevaartkundige Dirck Rembrandts
van Nierop dd. 23 Apr. 1682 en 15 Aug. 1682 (Mathematische liefhebberije X (1762)
297-300, 351-53, zie ook 165). Met G i l l e s v a n d e G i l d e verzocht hij aan
dezelfden nogmaals, 28 Jan. 1683, octrooi om ‘een seecker curieus tin ovael werck
alleen te mogen maken. Hij huwde 9 Mei 1688 met B e a t r i x d e S c h m i d t , d.v.
W i l l e m en C a t h a r i n a v a n d e r H e y d e n , uit een deftige koopmansfamilie.
Hij gaf uit: Redeneering (dienende als voorlooper) over de mogelijkheid der twee
(onder de wiskundigen) zoo lang betwiste wetenschappen, namelijk 't perpetuum
mobile artificiale oft konstig gedurig bewegen en de vinding der lengte (Midd. z.j.).
De Mr. L a n d s c h o t , die in 1712 met Roggeveen e.a. genoemd wordt als aanhanger
van Pontiaan van Hattem en op wiens buitenplaats bij Middelburg Mar. Booms (I
kol. 408) een toevlucht vond (Archief kerkgeschiedenis XIX (1848) 130, 133; Arch.
Nederl. kerkgesch. I (1885) 101) is ongetwijfeld een andere: de predikant Petrus
Immens (kol. 631), ijverig vervolger van Booms, was gehuwd met Catharina de
Smidt en Hendrik van L.'s zwager.
de Waard

[Lauwers, Jacobus Johan]
LAUWERS (Jacobus Johan), zoon van den kuiper G e r a r d L a u w e r s , geb. te
Brugge in 1753, ging aldaar op de Academie. Zonder middelen en vol verlangen
om Italië te bezoeken, kleedden hij en een zijner kameraden zich als pelgrims en
togen zoo op weg en kwamen berooid te Rome aan. Met eene aanbeveling van
prof. Paul de Cock wendden zij zich tot den in Rome gevestigden historieschilder
Suveè. Deze en een ander schilder de Muijnck waren hun behulpzaam, en bezorgden
hun een plaats op het atelier van een schilder, die dozijnsgewijs portretten van paus
en kardinalen voor de buitenlui schilderde. Niet lang bleven zij daar, doch trokken
naar Parijs, waar Lauwers zijn makker verloor. Een Hollander nam hem mede naar
Amsterdam. Hier trouwde hij met M a r i a d e F r e y . Hij schilderde landschappen
en binnenhuizen, copiëerde ook veel naar oude meesters. o.a. naar Dou. Ook als
restaurateur was hij werkzaam. Op het einde van 1799 verrichtte hij talrijke
restauraties voor het in voorbereiding zijnde museum, de Nationale Kunstgalerij in
den Haag. Spoedig daarna stierf hij te Amsterdam aan eene slepende ziekte. Hij
was de leermeester van den broeder zijner vrouw, J o h a n n e s d e F r e y , een
knap graveur en van haar zuster A n n a d e F r e y , eene goede teekenares.
van Biema

[Lebret, Frans]
LEBRET (Frans), geb. te Dordrecht 7 Nov. 1820, overl. aldaar 25 Juli 1909, was
een zoon van J a c o b u s L e b r i t en G e e r t j e v a n d e r Z a l m . Hij werd in de
kunst onderwezen door W. de Klerk en maakte als schilder van schapen, teekenaar
en etser veel naam. Als bestuurslid en voorzitter van het teekengenootschap Pictura
oefende hij veel invloed op de ontwikkeling der jongere leden. Met stalen geheugen
wist hij nog op hoogen leeftijd toestanden van jaren her in fraaie teekeningen op
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het papier te brengen, waarvan talrijke bewijzen zich bevinden in Dordracum
Illustratum van Mr. S. van Gijn.
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Bij verschillende gelegenheden werden zijn verdiensten als kunstenaar gehuldigd.
Dordrechts Museum bezit van dezen meester een kapitaal stuk: stal met schapen,
door hem aan het Museum geschonken in 1889, benevens twee van den meester
aangekochte stukken van kleinere afmeting.
Zie: Cat. Dordr. Museum; Dordr. Crt. van 26 Juli 1909.
van Dalen

[Ledeboer, Abraham]
LEDEBOER (Abraham), rechtzinnig predikant, broeder van Bernardus L. (zie onder),
geb. 10 Juni 1780, overl. te Apeldoorn 25 Febr. 1860. Men vindt hem in het leidsche
album stud. in 1799 als litt. stud ingeschreven. Hij werd predikant te Meethuizen
(1804), te Hellum (1805), te 's Gravezande (1808), te Oud-Beyerland (1809), en te
Steenwijk. Hij publiceerde: Leerredenen over de opwekking van Lazarus, met een
voorrede van G.B. R e d d i n g i u s , predikant te Schildwolde (Groningen, 1807).
(Zie de recensie in Algem. Vaderl. Letteroefen. 1807, II, 465 v.; De recensent 1807,
698 v.; Hedend. Vaderl. Bibl. v. Wetensch. Kunst en Smaak, 1807, 534, v.)
Hij huwde 18 Oct. 1802 de predikantsdochter F r e d e r i c a C h a r l o t t e L o u i s e
Verster.
Gewin

[Ledeboer, Dr. Adrianus Marinus]
LEDEBOER (Dr. Adrianus Marinus), geb. te Rotterdam 31 Mrt. 1797, overl. te
Deventer 19 Jan. 1887; zoon van den volg. en A.C. van den Ende. Hij werd 14 Mei
1816 als med. et litt. stud. te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar 19 Sept.
1822 in de geneeskunde op een diss. De usu cantharidum interno (Lugd. Bat. 1822)
en in 1823 in de verloskunde.
In 1830 werd hij te Rotterdam lector in de ontleed- en natuurkunde van den mensch
en in 1838 lid van de Prov. Geneesk. commissie van Z.-Holland. Toen zijne
echtgenoote, J a c o b a M a r t h a v a n O o r d t , met wie hij in 1830 te Rotterdam
gehuwd was, in Febr. 1850 was overleden, legde hij, geschokt door smart, zijne
uitgebreide geneeskundige praktijk neer en vestigde zich in 1854 te Deventer, na
inmiddels eenige jaren deels buiten gewoond te hebben, deels in 't buitenland te
hebben getoefd. In Deventer maakte hij zich met Mr. Cost Jordens verdienstelijk
voor de Athenaeum-bibliotheek, terwijl hij eene belangrijke boekerij aanlegde waarvan
de auctie-catalogus in 1887 bij Brill te Leiden verscheen.
L., die als bibliograaf en bibliofiel, zoowel als om karaktereigenschappen, achting
genoot, was curator van het deventer gymnasium en eerelid der Vereeniging voor
den boekhandel.
Hij schreef: Mijn verblijf aan het bad bij Bentheim (Rotterdam, 1850); Het geslacht
van Waesberghe. Eene bijdrage tot de gesch. der boekdrukkunst en van den
boekhandel in Nederland (Rotterdam, 1859); Bernardus Ledeboer, Eene
levensschets (Deventer, 1865; niet in den handel); Notices Bibliographiques des
Livres imprimés avant 1525, conservés dans la Bibliothèque publique de Deventer
(Deventer, 1867); De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in N. Nederland,
sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der 19e eeuw. Eene
proeve. (Deventer, 1872). Dit laatste werk, dat niet in den handel kwam, maar op
royale wijze door den auteur werd verspreid, werd later gewijzigd en aangevuld tot
eene Alphabetische lijst (Utrecht, 1875).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Zie: K r u s e m a m , Bouwstoffen voor een Gesch. v.d. Ned. Boekh. II, 520/21;
Ned. Spectator 1887, 43.
Gewin

[Ledeboer, Bernardus]
LEDEBOER (Bernardus), geb. te Rotterdam 26 Febr. 1764, overl. aldaar 6 Mei
1848, zn. van L a m b e r t u s V i n c e n t i u s L., hoofdman van het lakenkoopersgilde,
regent van het Wees-
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huis te Rotterd’ die zich aldaar in 't midden van de 18e eeuw gevestigd had, en van
Aletta Drost.
L. was lakenkoopman en wolhandelaar in zijn geboortestad, eerst lid der fa.
Baartmans en Ledeboer, na 1813 van de fa. L.V. Ledeboer & zonen. Hij was diaken
(1785) later ouderling der Schotsche gemeente, regent van het diaconie-huis dier
gemeente; medeoprichter en secretaris van het Ned. Zendelinggenootschap (1797);
(zie in dit verband E.F. K r u y f , Gesch. van het Ned. Zendelinggen., register),
luitenant van de burgerij (1788); medeoprichter van het Ned. Bijbelgenootschap
(1814), van de rotterd. afdeeling van welk genootschap hij eerst secretaris, later
voorzitter (tot 1846) was; van de Mij. tot Nut van 't Algemeen was hij bestuurlid,
eenige malen voorzitter; regent van het Burgerlijk Gereformeerd Weeshuis (1817);
lid der commissie tot beoordeeling van de voortbrengselen van Kunst en Nijverheid
te Gent (1820), te Haarlem (1825) (Algem. Kunst- en Letterb. Juli 1820, 55; Mei
1825, 324); lid der centrale commissie inzake de Grieken (1825-28).
Met G.K. van Hogendorp stond hij in de jaren 1802-4 in schriftelijke betrekking
aangaande plannen van kolonisatie van de Kaap de Goede Hoop. Belangstellend
in onderwijsaangelegenheden (hij was o.a. president van de plaatsel. schoolcomm.
te Rotterdam) verscheen van zijn hand, anoniem: Iets over de noodzakelijkheid van
het godsdienstig onderwijs in de scholen (Rotterd. 1822).
Hij huwde 2 Oct. 1787 A n n a C h r i s t i n a v a n d e n E n d e . Van hem en zijn
vrouw (die tegelijk met hem tot regentes van het Weeshuis was benoemd) vindt
men de geschilderde portretten vermeld bij v. S o m e r e n , no. 3167 en 3168.
L. was een man van veelzijdige kennis en groote werkzaamheid; milddadig en
goed van hart.
Zie: A.M. L e d e b o e r , Bernardus Ledeboer. Een levensschets (familie-uitgave);
Leven en Karakter van C.H. graaf Verhuell II, 412.
Gewin

[Ledeboer, Isaac]
LEDEBOER (Isaac), graveur, zn. van E r n s t J a n L., koopman te Amst., van wien
een aantal hs. godsdienstige verhandelingen en penteekeningen betreffende de
bijbelsche geschiedenis bestaan (onuitgegeven) en van M a r i a V o g e l a a r , werd
geb. 23 Dec. 1692, overl. 30 Nov. 1745, waarschijnlijk ongehuwd.
Van hem zijn bekend de portretten zijner ouders (zie M u l l e r , Catal. portretten
nos. 3131 en 3132 en voor 't portret der moeder ook van S o m e r e n , n. 5925); het
portret van Ds. J. Basnage (M u l l e r no. 232), voorkomende in 't vervolg van diens
werk over Flavius Josephus (Amst. 1726); de begraveerde portretten van eenige
gouverneursgeneraal in dl. IV van V a l e n t i j n 's Oud- en Nieuw Oost- Indië (Amst.,
Dordt., 1724-26) (M u l l e r no. 756, 2059 en 4490; Oud-Holland 1894, 194); gravures
in het Dwergentooneel (M u l l e r , Ned. Historieplaten, II, 133.) Verder wordt hem
toegeschreven de gravure naar het zelfportret van den schilder J.M. Quinckhard
(M u l l e r , Portretten no. 4342).
Gewin

[Ledeboer, Jan Hendrik]
LEDEBOER (Jan Hendrik), geb. 4 Juni 1660, overl. te Nijkerk 3 Nov. 1697, zoon
van J o h a n n e s L. predikant te Weerselo, later te Almelo (op wiens instantie de
drost van Raesfeld op straffe van zware boete beval, dat van ieder roomsch gezin
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telken zondag minstens één lid de gereformeerde godsdienstoefening moest
bijwonen) en van J o s i n a v a n R a c h v e l d .
L. studeerde te Deventer (ingeschr. 22 Febr. 1677) en te Utrecht (ingeschr. 1680),
werd proponent 10 Aug. 1681, predikant te Almelo (waar zijn
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vader toen ook stond) 18 Febr. 1683, te Nijkerk 21 April 1689. Als curieus bewijs
van zijn praemature godsdienstige belangstelling vindt men van hem aangeteekend,
dat hij op achtjarigen leeftijd reeds zevenmaal den Bijbel geheel had gelezen (Bijdr.
Gesch. van Overijsel 1888, 359.)
Hij was gehuwd met S u s a n n a v a n L o o .
Van hem verschenen in druk twee predicaties op rijm, de eene van Febr. 1691
bij den terugkeer van den koning-stadhouder was naar aanleiding van Psalm 118
v. 22-26 en is in evengemeld jaar te Deventer verschenen onder den titel: Neerlands
dank- en liefdegejuijg over de komste van Sijn Doorl. Majesteit Willem III, etc.
(H e r i n g a , Bijdrage tot de Naaml. van Ned. Dicht., 59). De andere preek, naar
aanleiding van het overlijden van Maria II Stuart (zie Pamflet Knuttel no. 14092) is
getiteld: De algemeene Rouw over het .... overlijden van .... Maria Stuart .... Bijwege
van een Lijk-Oratie, uitgeboezemt op .... den 5 Martii O.S. 1695 voor de gemeinte
van Nieukerk (Harderwijk, 1695).
Gewin

[Ledeboer, Johannes]
LEDEBOER (Johannes), zoon van A b r a h a m L. brouwer en burgemeester te
Schüttorf (Westph.) en van H e n r i c a P o t t , geb. 15 Jan. 1754, studeerde met lof
te Groningen in de theologie en was een half jaar lang een gevierd plaatsvervangend
predikant te Groningen; zijn kunde, begaafdheid en geloofskracht deed veel van
hem verwachten. Hij werd beroepen tot predikant te Hornhuizen en Kloosterburen
(Gr.), terwijl hij 12 Sept. 1780 te Winsum zijn peremtoir examen had afgelegd. Twee
dagen later, toen hij te paard een reis deed, werd hij in 't veld tusschen Anlo en
Zuidlaren door een als jager vermomd individu, die voorgaf hem den weg te zullen
wijzen, doodgeschoten en geplunderd; de moordenaar werd eenige maanden later
geradbraakt en zijn hoofd op een staak ten toon gesteld.
Zie: Omstandig verhaal betreffende den moord gepleegd aan Ds. Johs. Ledeboer,
in Alm. ter bevorder. van kennis en goede smaak, 1840, 28 v.; verder Boekzaal,
Oct. 1780.
Gewin

[Ledeboer, Lambertus Vincentius]
LEDEBOER (Lambertus Vincentius), geb. te Rotterdam 18 Juni 1795, overl. aldaar
4 Jan. 1891, was een zoon van Bernardus Ledeboer, en Anna Christina van den
Ende (kol. 744). In de voetstappen zijns vaders tredende heeft hij veel gedaan voor
het Ned. Zendelinggenootschap, waarvan hij in 1824 derde secretaris en
medebestuurder werd. Door hem is de stoot gegeven tot het oprichten van
plaatselijke afdeelingen daarvan en vrouwelijke hulpgenootschappen en hij mag
wel de bouwmeester heeten van het Zendelinghuis aan de Rottekade, dat in 1840
werd in gebruik genomen. In 1855 werd op zijn initiatief een kostschool voor indische
kinderen geopend, die echter opgehouden heeft te bestaan; in 1864 werd hij
thesaurier van het genootschap. Zijn naam mag ook genoemd worden als
beschermer van schoone kunsten en wetenschappen. Van die liefde getuigde de
kostbare en belangrijke bibliotheek, waarvan in 1878 een catalogus verscheen,
waarin vooral schilderkunst, architectuur en beeldhouwkunst benevens topographie
van buiten- en binnenland buitengewoon vertegenwoordigd waren. Ook bezat hij
een kabinet met schilderijen van moderne meesters. Lange jaren had hij zitting voor
de burgerij in de Commissie voor het Museum Boijmans, waarvoor hij zijn
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belangstelling ook deed blijken door meer dan één waardevol geschenk. Ook van
andere besturen over inrichtingen voor kunst was hij lid. Hij huwde 2 Juli 1817 te
Rotterdam met J o h a n n a F r e d e r i c a v a n O o r d t .
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Zie: Maandbericht v./h. Ned. Zendelinggen. Febr. 1891; Cat. raisonné de la Bibl. de
Lamb. Vinc. Ledeboer Bzn. Rotterdam, van Hengel en Eeltjes 1878 (niet in den
handel).
Moquette

[Leek, Henricus Joannes van]
LEEK (Henricus Joannes v a n ), geb. te Utrecht 17 Aug. 1791 uit T h o m a s v a n
L. en H e n r i c a W e y m a n , overl. te Bodegraven 7 Febr. 1857. In 1811 begon hij
zijne hoogere studien te 's Heerenberg en werd 30 Juli 1815 priester gewijd.
Achtereenvolgens was hij als kapelaan werkzaam te Utrecht, Hoogland en Laren
(N.H.), werd in 1824 pastoor te Vreeswijk, op 1 Sept. 1830 te Mijdrecht, in 1842 te
Gellicum en in 1846 te Bodegraven. Van zijn hand verschenen: Gesprekken van
Krillon met eenige vrijgeesten ('s Grav. 1823); Gebedenboek voor Roomsch
Katholieke Militairen (Utr. 1825).
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XXIII, 257.
van der Heijden

[Leersum, Hendrik Pieter van]
LEERSUM (Hendrik Pieter v a n ), directeur der brievenposterij te Eindhoven, waar
hij 9 Dec. 1763 geboren werd en 5 Jan. 1854 overleed. 10 Apr. 1786, dus op den
leeftijd van 23 jaren, tot burgemeester van zijn geboorteplaats benoemd, moest hij
onder den drang der moeilijke tijdsomstandigheden al spoedig die betrekking
nederleggen. Nochtans bleef hij tot 17 Apr. 1846 lid van het stedelijk bestuur dier
plaats en bewees hij als zoodanig aan de stad zijner inwoning menigvuldige diensten.
16 Oct. 1794 werd hij door de regeering der fransche republiek aangesteld tot
directeur van het postkantoor te Eindhoven, in welke betrekking hij vervolgens door
de elkaar snel afwisselende staatsbesturen bevestigd werd. In 1844 op zijn verzoek
eervol ontslagen, overleed hij tien jaar later.
Zie: Alg. Handelsbl. van 10 Jan. 1854.
Zuidema

[Leeuw, Willem de]
LEEUW (Willem d e ), L e o n i u s , geb. te Dordrecht Juli 1559, Jezuïet 20 Jan 1580,
priester 1588, gest. te Utrecht 27 Juli 1612. In 1592 werd hij met pater Duyst (kol.
315) van Antwerpen uit naar de noordelijke Nederlanden gezonden om de
katholieken bij te staan. Onderweg werd hij door straatroovers overvallen, die hem
uitplunderden, aan den staart van een paard bonden en voortsleurden tot zij hem
voor dood lieten liggen. Te Dordrecht in het ouderlijk huis aangekomen werd hij,
zoozeer was hij toegetakeld, door zijn moeder slechts met moeite herkend. Toen
hij hersteld was, ving de L. zijn apostolischen arbeid aan, reisde door Utrecht,
Overijssel en Gelderland, waar hij voornamelijk de Veluwe en de Betuwe bezocht,
en zette zijn tocht voort tot in Friesland, waar hij te Leeuwarden en te Dokkum, onder
de edelen van het platteland en de burgerij der steden, met veel vrucht werkzaam
was. Op het kasteel van den frieschen edelman Beyma te Dokkum sprak hij voor
zooveel toehoorders en maakte zooveel indruk, dat de calvinisten zeiden: men
moest dien priester uit de stad jagen of binnenkort zouden alle burgers papist zijn.’
6 Jan. 1597 werd de L. ten huize van Beyma overvallen en naar Leeuwarden
gevoerd, waar hij tot 22 Febr. 1598 gevangen zat en ten laatste zonder losgeld werd
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vrijgelaten. Van Leeuwarden keerde de L. naar Utrecht, dat hij als zijn standplaats
koos, maar van waar uit hij verschillende plaatsen bezocht: o.a. Gorkum en in 1602
Goes. Herhaaldelijk had hij vervolging te doorstaan, maar de meeste malen kon hij
nog bijtijds door de vlucht zich redden. De L. stond bekend als een man van vurigen
ijver, die gedurende de twintig jaren van zijn verblijf in de noordelijke Nederlanden,
ondanks de moeilijkheden van allerlei aard welke hem overkwamen, veel gedaan
heeft tot bevestiging van het katholiek geloof en tot verspreiding der kennis van de
Societeit van Jezus in deze
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gewesten. Hij overleed in het nonnenklooster ‘Jeruzalem’ te Utrecht en werd er
begraven. De nonnen zelf beschouwden hem als een heilige en stelden een groot
vertrouwen op hun ‘St. Wilhelmus’, zooals zij hem noemden.
Zie: W.v.d. H e i j d e n , Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland,
(Leeuwarden, 1842) register; Archief Bisd. Utrecht IV, 94, 97; VI, 405-410; Annales
F r . D u s s e l d o r p , 315, 380, 429; R. F r u i n , De wederopluiking van het
Katholicisme in Verspreide Geschriften, III, 323; O l . M a n a r a e i , De Rebus
Societatis Jesus Commentarius (Florentiae 1886) 196.
Derks

[Leeuwen, Johannes van]
LEEUWEN (Johannes v a n ), zoon van M a t t h i j s v.L. en E l i s a b e t h I s a b e l l e
V e r h u l s t , 23 Mrt. 1806 te Leiden geb. en 20 Dec. 1883 in de Rijp (N. Holl.) overl.
Eerst bij 't lager onderwijs werkzaam, studeerde hij later aan de hoogeschool zijner
geboortestad in de theologie (ingeschr. Sept. 1824) en werd in 1830 beroepen tot
predikant te Vrouwenpolder op Walcheren, vanwaar hij in 1846 als zoodanig naar
Colijnsplaat (N. Beveland) vertrok. Hier is de begaafde en veelzijdig ontwikkelde
man tot zijn dood werkzaam gebleven.
Behalve preeken en opstellen in theologische tijdschriften heeft men van hem:
De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het Armwezen (1842); Bedenkingen
op het ontwerp van wet tot ondersteuning van behoeftigen (1846); De Armenwet in
haar ontstaan, zin en strekking geschiedkundig toegelicht (1847); Het ontwerp van
wet tot ondersteuning der behoeftigen, getoetst aan recht en heil (1847) en De
zelfstandigheid der gemeenten; Scheiding van kerk en staat. Grondslagen ter
reorganisatie van de Ned. Herv. kerk (1864).
Van Leeuwen was lid van het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen (sed.
1845) en van de leidsche Maatsch. der Letterk. (sed. 1851). Hij was gehuwd, sed.
1833, met M e n g i n a M a r g a r e t h a S i v e r t , die hem elf kinderen schonk.
Zie: Levensb. Letterk. 1884, 31; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen, II, 57.
Zuidema

[Leeuwenson]
LEEUWENSON, Joannes, onderkoopman, secretaris van Rijkloff van Goens, ‘raad
ordinaris van Indië, superintendant, admiraal, krijgs- en veldoverste, soo te water
als te lande, dienende tot bescherming van 't eiland Ceylon, de kusten van
Coromandel, Mallebaar, Mature etc.’ werd door dezen 13 Febr. 1674 met een soldaat
uit Ceilon naar Nederland gezonden, om aan de bewindhebbers der O.I.C. belangrijke
brieven over te brengen, betrekking hebbende op den oorlog, tegen de Franschen
en Engelschen in Indië gevoerd. Hij maakte de reis over Wingurla (Suratte). Gamron,
Shiraz, Bender-Rig (Perzië), Bassorah en verder door het Euphraatdal naar Aleppo,
dat hij 20 Juli d.a.v. bereikte. Na 47 dagen toevens zette hij de reis over Alexandrette
naar Livorno voort, waar hij een maand in quarantaine bleef. Van hier vertrok hij
naar Florence, waar hij den groothertog van Toscane ontmoette en verder door
Italië, Tyrol en Beieren, via Frankfort naar Mainz, van waar hij den Rijn naar het
vaderland afzakte. Den 5en Januari 1675 kwam hij te Amsterdam aan, waar hij aan
zijn last voldeed. Ter belooning voor zijn moeilijken tocht, die bijna elf maanden
geduurd had en waarvan de 36 dagen, in de arabische woestijn doorgebracht, vooral
vol gevaren waren, werd hij in hetzelfde jaar als koopman naar O.I. gezonden. In
1684 was hij als commandeur van 4 schepen in China, waar hij te voren reeds drie
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jaren had doorgebracht. In 1687 loste hij als opperkoopman Jacob le Sage te Bantam
af, waar hij als
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bevelhebber gehandhaafd bleef, tot hij als schoutbij-nacht van de retourvloot
huiswaarts stevende. In 1691 woonde hij te Delft.
Zie: P.A. L e u p e , Een overlandreis uit Indië naar Nederland in 1674-75, in: Bijdr.
tot de T. en V. van Ned. Indië, 2, X (1863); N i c o l a a s d e G r a a f , Reizen na
devier gedeelten des werelts (van 1640-1687), (Hoorn, 1701 en 1703 of 1704);
Verhand. en berichten betr. het Zeewezen 1856 Afd. 4 no. 2; Berichten Histor.
Genootschap V, 2e st. 28-48; P.A. L e u p e . Brievenvervoer over land naar Indië
door de O.I.C. in de 17e eeuw, in Nijhoff's Bijdragen, Nieuwe Reeks, VI, 54 vlg.
Mulert

[Legebeke, Dr. Gerrit Jan]
LEGEBEKE (Dr. Gerrit Jan), 1 April 1847 geb. op Schokland, waar zijn vader de
betrekking van hoofdonderwijzer bekleedde, overl. 18 Mei 1893 te Delft. Op
Schokland bracht hij de eerste jaren van zijn leven door. Te Kampen, waar zijne
familie zich in 1859 ves tigde, bezocht hij een school van meer uitgebreid lager
onderwijs. Reeds in 1865 trad hij als hulponderwijzer te Deventer op, maar legde
zich daar tevens ook toe op de studie van wis-, natuur-, en scheikunde, waarvoor
hij verschillende lessen in die vakken aan de Hoogere Burgerschool volgde. In 1867,
na een akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de
wiskunde te hebben verkregen, werd hij benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere
Burgerschool te Roermond. Terwijl hij eerst te Roermond, later te 's Hertogenbosch
als leeraar werkzaam was, gebruikte hij den tijd, die hem overbleef, voor allerlei
studie. Nagenoeg geheel zonder hulp verrichtte hij daar den moeilijken arbeid aan
de voorbereiding voor de verschillende academische examens verbonden, zoodat
hij doctorandus in de wis- en natuurkunde was, toen hij in 1878 tot leeraar aan de
Rijks-Hoogere Burgerschool te Utrecht benoemd werd. 13 Juni 1879 promoveerde
hij tot doctor in de wis- en natuurkunde na verdediging van een proefschrift: Over
de functie van Green. Te Utrecht bleef hij niet lang; reeds in September 1881 werd
hij naar Delft geroepen, om aan de Polytechnische school eenige lessen in de
wiskunde te geven ter verlichting van de taak van den ongesteld geworden prof.
Schols; zijn benoeming tot hoogleeraar 23 Febr. 1882 verbond hem voor goed aan
die inrichting. Na het eervol ontslag in 1885 aan den hoogleeraar Dr. G.F.W. Baehr
verleend, werd aan Legebeke behalve een deel van het onderwijs in de wiskunde
(analyse) ook dat in de theoretische en toegepaste mechanica opgedragen. Hij was
een uitstekend docent, en bezat in hooge mate de gaaf, datgene, wat hij wist, helder
en in uitstekenden vorm aan anderen mede te deelen. Hij was een vraagbaak voor
allen. Maar ook nog op ander gebied maakte hij zich bekend. Sinds 1882 was hij
opgetreden als wiskundig adviseur van de toen juist opgerichte Eerste Nederlandsche
Verzekeringmaatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken te 's
Gravenhage. Daardoor had hij zich langzamerhand vertrouwd gemaakt met alles,
wat het verzekeringswezen betrof. Daarom ook werd in 1888 aan Legebeke en Mr.
W.L.P.A. Molengraaff, hoogleeraar, te Utrecht aan welke heeren later de heer J.L.
Huisinga als secretaris werd toegevoegd, door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen opgedragen een onderzoek in te stellen naar den toestand en de werking
van de begrafenis- en ziekenfondsen in Nederland. Het rapport, alleen over de
begrafenisfondsen, verscheen in 1891 en getuigde van zooveel zaakkennis en
verspreidde over dit onderwerp een
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zoo volledig licht, dat toen in 1892 op voordracht van minister Tak van Poortvliet
een staatscommissie werd benoemd tot voorbereiding der wettelijke regeling van
begrafenisfondsen en soortgelijke instellingen, aan Legebeke het voorzitterschap
dier commissie werd opgedragen. Een aantal vergaderingen der commissie heeft
hij nog geleid.
Bovendien was hij in de laatste jaren adviseur van den Min. van Oorlog voor het
pensioenfonds voor weduwen en weezen der officieren van de landmacht, terwijl
talrijk de adviezen zijn geweest door hem aan gemeentebesturen en particulieren
verstrekt bij het oprichten of hervormen van reeds vroeger opgerichte
pensioenfondsen voor ambtenaren en werklieden, hun weduwen en weezen.
Hij overleed plotseling in een vergadering van den Raad van Bestuur der
Polytechnische school 18 Mei 1893.
Zijn geschriften bestaan uit: De Begrafenisfondsen in Nederland. Rapport
uitgebracht door de comm. v. onderzoek bestaande uit de heeren W.L.P.A.
Molengraaff, G.J. Legebeke en J.L. Huisinga. Uitgeg. door de Mij. tot nut v. 't
Algemeen (Ouderkerk 1891), 80.; in Archiv. Néerland. Propriétés génér. d'une
couche matérielle qui a le méme potentiel qu'une masse dounée (XV, 1880);
Propriété d. racines d'une équation dérivée (XVI, 1881); in Wied. Ann. Phys., Satz
von R. Clausius üb. elektr. Influenz. (X, 1880); J. Liouville, Mathém.: Formule relative
à l'électrisat. par influence de R. Clausius (X, 1884).
Roelofs Heyrmans

[Le Jeune, mr. Jacob Carel Willem]
LE JEUNE (mr. Jacob Carel Willem), geb. te 's Gravenhage 30 Aug. 1775, gest. te
Wageningen in 1864. Hij genoot huisonderwijs en studeerde daarna te Utrecht
(1793-1795). Met de revolutie verloor hij al zijn vooruitzichten en staakte zijn studie.
Na in Duitschland en Denemarken gereisd te hebben, promoveerde hij nog in den
zomer van 1802 te Utrecht; hij liet zich daarna inschrijven als advocaat voor het
hooggerechtshof. In 1806 werd hij commies bij het departement van financiën in
1808 bij dat van binnenlandsche zaken. In 1810 werd hij ambteloos; in 1814 werd
hij wederom aan het ministerie van financiën geplaatst. In verschillende ambten
bleef hij werkzaam, totdat hij in 1842 zich in het ambteloos leven terugtrok. Van zijn
verschillende geschriften heeft waarde gehouden Het brievenpost-wezen in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, eene bijdrage tot de staathuishoudelijke
geschiedenis van dat tijdvak (Utrecht, 1851), waarvoor familiepapieren zijn gebruikt.
Zie: Levensb. Lett. 1865, 1 vlg. (autobiographie met bibliographie).
Brugmans

[Lemmers, Matthaeus]
LEMMERS (Matthaeus), minderbroeder, geb. te Megen 4 Oct. 1739, aldaar overl.
29 Oct. 1818. Hij studeerde aan het gymnasium zijner geboorteplaats, trad 1757 te
Erkelenz in de orde der minderbroeders, werd 30 Oct. 1758 geprofest en 26 Febr.
1760 te Mechelen priester gewijd. In Mei 1764 werd hij leeraar der godgeleerdheid
te Maeseyck, in 1767 lector der wijsbegeerte te Turnhout, 14 Jan. 1771 lector der
schriftuur te Roermond, 1779 gardiaan te Halle, in Juni 1782 lector der
godgeleerdheid te Venlo en April 1785 gardiaan te Maastricht. Van 1786-1789 en
van 1792 tot 1796 was hij definitor der provincie, van 1789-1792 gardiaan van Venlo
en in 1796 als zoodanig opnieuw benoemd. 23 Febr. 1797 door de invallende
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Franschen met al zijn medebroeders gewapenderhand uit het venlosche klooster
gezet, vluchtte hij naar Megen en wijdde
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zich daar weder aan het onderwijs. Aan het in 1797 opgerichte seminarie van 's
Heerenberg was hij zes jaren de ‘professor primarius’. 1803 nam hij ontslag en sleet
voorts zijn laatste dagen te Megen.
Hij is de schrijver van het anonieme werkje: Jus ecclesiae primarium in
constituendis matrimonii impedimentis dirimentibus, waarin hij aantoont, dat alleen
de Kerk het recht heeft huwelijksbeletselen te stellen, die het huwelijkscontract
ongeldig maken. Van dit werkje zijn 2 drukken bekend: Trudonopoli, J. Michel, 1789
(84 blz. 8o.) en Trudonopoli, J.B. Smits, z.j.; achteraan ... ‘etiam prostat Amstelodami,
Apud C. Romyn’ (92 blz. 80.). Beide zijn: ‘Editio altera auctior, qua ab objectionibus
vindicatur prima.’ De eerste uitgave schijnt ook in 1789 te zijn verschenen, daar de
approbaties in beide bovengenoemde drukken gedateerd zijn 9 Mei 1789 en blijkbaar
behooren bij de eerste editie.
Een ander werk in 2 deelen: Divinitas Religionis Christianae et Librorum
Canonicorum probata et defensa contra modernos oppugnatores berust in handschrift
in het Minderbroedersklooster te Megen.
Zie: V. H u l s h o f , O.F.M. in De Maasgouw, XIX, Jg. 24 (1902) 57 vv.; H e s s e ,
Het voormalige minderbroedersklooster te Venlo (Venlo 1911), vooral 54; D i r k s ,
Hist. littér. et bibliogr. des Frères Mineurs ... Pays-Bas, 406 s.
Hesse

[Lendt, Stephanus van]
LENDT (Stephanus v a n ), geb. te Huissen 20 Dec. 1665 uit T h o m a s v.L. en
S t e p h a n i a B e r g h s ; overl. te Arnhem 12 Jan. 1717. Zijne voorbereidende en
philosophische studiën deed hij bij de Jezuïeten te Emmerik, en 29 Aug. 1693 trad
hij in het Urbanus-college te Rome. In 1696 werd hij Theologiae et Philosophiae
doctor en in hetzelfde jaar nog priester gewijd. In 1697 keerde hij naar het vaderland
terug en werd in Nov. van dat jaar aangesteld tot pastoor van Horst en Eerbeek en
in Jan. 1703 te Arnhem (St. Jan), toen hij tevens aartspriester werd van Gelderland.
Ook was hij Protonotarius Apostolicus. Hij werd te Huissen begraven.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XVII, 48; XIX, 314; De Katholieke Gids 1903, 579, 583.
van der Heijden

[Lennep, Gerrit van (1)]
LENNEP (Gerrit v a n ) (1) wordt vermeld op het gericht van Heerde 1544-1552. Hij
heeft een proces over ‘zanden in den IJssel’ (1554). Hij komt voor als broeder van
de weduwe Muylickom, die gehuwd was geweest met W i l l e m v a n M u y l i c k o m
en eigenlijk J o h a n n a heette en eene dochter was van Warner v. Lennep,
Hendriksz. (zie kol. 755).
Kooperberg

[Lennep, Gerrit van (2)]
LENNEP (Gerrit v a n ) (2). We vermelden nog een tweeden van Lennep van dien
naam. Hij is gerichtsman, vermoedelijk van Hattem en komt in tal van schepenakten
voor. Hij wordt een bastaard genoemd en is sinds Nov. 1524 gehuwd met B a t h a
G e e r l i c h s . Hij overleed tusschen 15 Febr. 1557 en 1560; zij na 1560. Men
vereenzelvige hem niet met Gerrit v.L., die, in dienst van hertog Karel (1528; vgl.
P o n t a n u s 784), rentmeester was van Coevorden en Drenthe (1531/32).
Dit en voorg. art. naar F r a n k K. v a n L e n n e p , Verz. van Oork.
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[Lennep, Joris Jurrien, George van (1)]
LENNEP (Joris (Jurrien, George) v a n ) (1), zoon van W e r n e r (W e r n e r s z ., niet
W o l t e r s z o o n , gelijk Her. Bibl. V. 143) v a n L e n n e p en M a r g r i e t M o m ,
weduwe van H e n d r i k v. Z u y l e n , overl. 1482. Na den dood zijns vaders, 1474,
werd hij beleend met het Hessensche goed en met Vinckwijk te Didam. Ook in 1479
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ontmoeten we zijn naam tegelijk met dien van H e n d r i k en G e u r t v a n L e n n e p
H e n d r i k s z o o n ; het blijkt, dat hij behoorde tot den adel, gelijk trouwens al kan
worden afgeleid uit eene verkoops- of ruilakte van 1451. Ook in arnhemsche
schepenakten (1469-1474) komt hij voor, als aan zekeren G i j s b e r t v a n
W a g e n f e l t geld schuldig. In dien tijd was hij gerichtsman van Loel en Milster.
Joris van Lennep was gehuwd met B e l i e v a n H o e n s e l a e r . Zij en haar zoon
Werner van Lennep worden door den hertog van Kleef beleend met eene rente, die
Joris verzuimd had te verheffen na zijns vaders dood (1487). Behalve dezen Werner
(zie beneden) was nog een zoon uit het huwelijk gesproten, Joris, (2) die volgt.
Beiden kwamen aanvankelijk onder voogdij van W a l r a v e n , die uit zijn huwelijk,
1o. met een jkvr., v a n K e m n a d e , dochter van S t e v e n en S o p h i a v a n
O y e en 2o. met A n n a v a n K a m p h u s e n zelf geen zoons had, en na zijn dood
(ongeveer 1487), onder die van diens broeder H e n d r i k (zie boven), eens in dienst
van Everwijn van Bentheim voorkomende (omstr. 1490) als rechter te Epe.
Kooperberg

[Lennep, Joris van (2)]
LENNEP (Joris v a n ) (2), zoon van bovengenoemden Joris en Belie van Hoenselaer,
overl. 1537. In 1506 komt hij voor, en wel met zijn broeder Werner als deelhebber
in Loelreholt (Loel en Milsterlo in de gemeente Didam). Doch weldra ontmoeten we
hem in dienst van hertog Karel van Gelre, aanvankelijk als ritmeester. Zoo wordt
zijn naam genoemd in een brief van Everwijn van Bentheim van hertog Karel als
mede overbrenger van geruchten betreffende vijandelijke plannen van den hertog
van Saksen (7 Juni 1514), zoo hij al niet die van Lennep is, vermeld in een schrijven
van Reinier, bastaard van Gelre, aan Hendrik van Gent over betaling van krijgsvolk
(van 19 Juni 1507), wat waarschijnlijk is. Verder in een uitvoerig verslag van Hendrik
de Groiff aan hertog Karel over de krijgsverrichtingen in Friesland (8 Mei 1515). In
verband met eerstgenoemde wordt hij ook genoemd in 1521, waarin hem
achterstallige soldij namens hertog Karel moet worden uitbetaald en eveneens als
onderteekenaar van een verzoekschrift ten believe van den niet-schrijfkundigen
Johan Spies. Tenzelfden jare komt hij voor als gerechtigd in Waverloholt, nadat hij
drie jaar vroeger van hertog Karel de goederen te ter Cluyse in Overbetuwe gepand
had. In 1522 ontving hij voor zich en zijne erven eene rente uit de heerengoederen
te Nijkerk. In 1523 moeten, op last van hertog Karel, de bevelhebbers te Berg hem
den graaf van Berg tot ‘tochtmeister’ (= paedagogus) toevoegen (vgl. Nijhoff's Bijdr.
V, 9), nl. Oswald II. In 1528 wilde hij den hertog van Gelre met twee paarden dienen
en in 1532 wordt hij diens huishofmeester en drost te Middelaer genoemd.
In 1521 was hij gehuwd met A n n a v a n G a l e n , dochter van J a n (Otto?) en
W a l b u r g v a n d e r H o v e l i c k , die, na zijn dood in 1537 hertrouwd is met J a n
v a n L y n d e n t o t M u s s e n b e r g . Deze Joris van Lennep en Anna hadden
één zoon, W e r n e r , die later richter, schepen en burgemeester van Nijmegen
geworden is en tweemaal gehuwd is geweest, het laatst (sinds 1560) met
C a t h a r i n a v. R e n e s s e , dochter van G e r r i t t o t W u l v e n en G e e r t r u i d
v a n d e r H a e r (overl. te Utrecht 1 Sept. 1626).
Kooperberg

[Lennep, Joris van (3)]
LENNEP (Joris v a n ) (3), zoon van den 1474 gest. R o e l o f v a n L e n n e p en
I s a b e e l of I s a b e l l a v a n C a m p h u i s e n , dochter
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van R i k w i j n v a n C a m p h u i s e n , ervin tot Bovendorp te Biljoen en daarmede
beleend door den Bisschop v. Utrecht 1457, 67 (met haren man 1462, 67); overleden
in 1507. Zijn naam wordt genoemd bij eene leenoverdracht in 1490, in welken tijd
hij richter te Gendringen was. Het leen, waarom het ging, gelegen te Holthuizen, ‘in
der buerscap van Aerdt’, kwam na zijn dood aan zijn broeder J o h a n en daarna
aan diens zoon R o e l o f , drost te Middelaer (over wien beneden); zoo ging het ook
met het goed ‘die Hage’ te Didam, niet dus met een ander goed te Didam, dat nl.
door zijne ouders reeds in 1467 aldaar verkocht was aan Jan van Linne.
Van den heer van Wisch had Joris een leen ontvangen voor Hadewich van der
Hoeve(n), vrouw van Ernst Momm. En van Gerlich von Kell een leengoed, genaamd
‘klein Aschebroch’ voor 25 goudgulden (1489). De bij F a h n e , I, 312 op het jaar
1516 als zijn zoon genoemde J o h a n is waarschijnlijk diens broeder, doch komt
als zoodanig ook voor Her. Bibl. V, 139.
Lit.: A. F a h n e , Urkundenbuch des Geschlechts Momm oder Mumm (Cöln 1876);
H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de Genealogie van het Geslacht Mom in Her. Bibl. V,
91-247; d e z ., De Mussenberg in Geld. Volks-Alm. 1888, 18-56; N i j h o f f ,
Gedenkwaardigheden VI; W.J. d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , De Ridderschap
van Veluwe (den Haag 1859); vooral: F r a n k K. v a n L e n n e p , Verzameling van
Oorkonden betrekking hebbende op het geslacht van Lennep (1093-1900) (Amst.
1900). Zie verder de Kronieken en Nav. IV (1854), Bijblad; Nav. XXXVIII (1888) 478:
L.A.J.W. S l o e t in Nijhoffs Bijdragen V, 92; Geneal. Her. Bl. X, 322.
Kooperberg

[Lennep, Roelof, Rudolf van]
LENNEP (Roelof, Rudolf v a n ), zoon van J o h a n v a n L e n n e p en een jonkvr.
v a n H y r d t , overl. 1546, voerde als ritmeester het bevel over eene afdeeling
krijgsvolk, door Karel van Gelre in 1514 naar graaf Edzard I van Oostfriesland
gezonden; aan het hoofd van 250 geldersche ruiters reed hij Groningen binnen.
Volgens verschillende schrijvers werd hij, op aandringen van eenige aanzienlijken
uit die stad, naar hertog Karel gezonden om hem de stad (voorloopig in het geheim)
aan te bieden, maar volgens anderen was dat een jongere broeder, dien zij dan
meerendeels H e n d r i k noemen, waarschijnlijk op voetspoor van E. B e n i n g a
(Anal. IV, 529 vlg.; daar meermalen vermeld). Zeker komt in dien tijd een overigens
weinig bekende H e n d r i k van Lennep voor, wiens vrouw Z w e e n e in 1558
weduwe was. Maar hoogstwaarschijnlijk was het niet Hendrik, gelijk Nijhoff en
Zuidema meenen, maar Roelof, die (6 Febr.) 1519 de Ommelanden
vertegenwoordigde op de bruiloft van den hertog van Gelre en Elisabeth van
Brunswijk. Hij schijnt daarna niet lang meer in Groningen vertoefd te hebben. We
ontmoeten hem eerst weer in 1523, toen (12 Jan.) de landdrost Berend van Hackfort
van den hertog eene aanmaning kreeg om hem met 7 paarden te onderhouden.
Vier jaar later vinden we hem aangesteld tot drost van Middelaar (kwartier
Roermond).
In dezen tijd komt hij ook als gerichtsman en hofmeester voor, in het algemeen
als leenman van belangrijke goederen, o.a. van ‘die Hage’ te Didam. Daar, op
Middelaar, leidde hij den bouw van het huis en heeft daarvoor den hertog zelfs een
groot bedrag voorgeschoten, die hem daarvoor, in 1532, huis en ambt Middelaar
in pand gaf. En hiermede zal de hoofdsom nog niet eens in haar geheel afgelost
zijn en er is grond voor het ver-
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moeden, dat er verband bestaat tusschen deze zaak en het verkoopen, drie jaar
later, van het huis Biljoen aan Roelof van Lennep, die van den hertog reeds in 1529
Oud-Keppel gekregen had en in 1531 tot diens huishofmeester benoemd werd. Nog
verschillende keeren komt de naam van dezen Roelof voor, dien we als drost te
Middelaar op het laatstgenoemd jaar vermeld vinden (in Kron. Hist. Gen. 1861, 106).
Verder als hofmeester (nogmaals in 1538); bij de regeling van het bestuur te
Harderwijk in hetzelfde jaar (Kron. Hist. Gen. 1861, 111; vgl. ook T a d a m a ); als
getuige in eene schepenakte (1542). Iets gewichtiger is zijne rol in 1539, waar hij
vermeld wordt onder degenen, die een landdag te Arnhem bijwonen, en wel als een
der leden van de ridderschap van de Veluwe; en ook in 1540 als gedeputeerde tot
de schatting. Drie jaar later zien we hem genoemd onder de vertegenwoordigers
der standen, die door Willem van Gulik werden ontslagen van den eed van trouw,
hem gedaan. Zijn naam komt dan nog voor op de eerste Riddercedul van het Hof.
Nog wordt hij geldersch leenman genoemd in het leenregister der Baronie van Lahr
en Lathum, doch in 1546 is hij dood.
Zeer belangrijk was dus zijn rol niet geweest, sinds hertog Karel hem (kort vóór
of in 1527) uit Drente had teruggeroepen.
Zijn zoon C a r e l , na hem heer van Biljoen geworden en verder burgemeester
o

o

van Arnhem, en geh. 1 . met M a r t h a v a n d e r L a w i j c k en 2 . met de reeds
in 1567 weduwe geworden C u n e r a v a n d e r L a w i j c k , (overl. 1604), dochter
van E r n s t en H e s s e l M a r t e n a 's dochter, J e l l a , (overl. 1560) was geboren
uit het in 1528 gesloten huwelijk met J o h a n n a d e C o c k v a n N e e r i j n e n ,
dochter van G i j s b e r t en J o h a n n a v a n H e e m s k e r c k .
Uit dat huwelijk is ook een dochter E l i s a b e t h geboren, die optreedt als lid van
een in Bommel opgerichte vereeniging, de Sinte Cecilia zusterschap, een
damesetensgild, en die gehuwd was (1548) (?) met D i r k v a n M a l b u r g , sinds
1555 lid van de Ridderschap v. Nijmegen. Ook nog eene andere dochter, J o a n n a
of J o h a n n a , vinden we vermeld, gehuwd met J a c o b S p i e r i n c k t o e
W i j c k e n s t e i n (Nav. XIII, 529). Bij het huwelijk van Roelof wordt als een zijner
huwelijksvrienden genoemd, E v e r t v a n L e n n e p , die baljuw van Naarden en
Gooiland was en drost van Muiden en later, van 1514 af, van Elten en kort vóór of
in 1530 schijnt overleden te zijn. Deze Roelof moet niet verward worden met een
gelijknamigen en gelijktijdigen zoon van W o l t e r , vermoedelijk den gerichtsman
van Salland (1491) en te Hardenberg (1499) en echtgenoot van M e c h t e l t v a n
S t e e n w i j k , die land koopt van het klooster Agnetenberg bij Zwolle, leen van die
van Steenwijk en door den Hertog van Gelre beleend wordt met Lutteschaar en
Coevorden (18 Mei 1534).
Litt. Vgl., behalve de kronieken van den tijd, U b b o E m m i u s (720); P o n t a n u s ;
S l i c h t e n h o r s t ; N i j h o f f , Gedenkwaardigheden; Teg. staat van Stad en Lande
XXX, 308, 326; W i a r d i , Ostfr. Gesch. II, 263; Z u i d e m a , Willem Frederici 111,
112, 116; F a h n e , Urkundenbuch des Geschlechts Momm (Cöln 1876) I, 347; Alg.
Ned. Familieblad 1905, 269, 453; R.W. T a d a m a , Tijdrekenkundig Reg. van alle
Oorkonden in het stedelijk Archief te Zutphen berustend (Zutphen 1854). Zie verder
nog: Nav. IV (Bijblad XX); XXXV, 601; XXXVIII, 352, 478, 597; LII, 333; Ned. Heraut
(1889), 24. Doch vóór alles: F r a n k K. v a n L e n n e p ,
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Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het geslacht van Lennep
(1093-1900) (Amsterdam 1900); E.W. M o e s e n K. S l u y t e r m a n , Nederl.
Kasteelen en hun historie (Amsterdam 1912) I, 111-112; d'A b l a i n g v a n
G i e s s e n b u r g , De Ridderschap van Veluwe (den Haag 1859) 42, 43, 167.
Kooperberg

[Lennep, Warner soms ook Werner van (1)]
LENNEP (Warner soms ook Werner v a n ) (1), zoon van H e n (d)r i c k v a n
L e n n e p , komt als leenman voor op het leenregister Bahr en Lathum; hij wordt
n.l., in 1484, beleend met ‘die Kolckslach an die Leygrave in die Yssel gelegen te
Lathum in den Kerspel van Rede’; ook zien we zijn naam als getuige of anderszins
in leenen schepenakten, eenmaal (tusschen 1526 en 1532), met zijn zoon H e n d r i k .
O.a. geschiedde zulks te Heerde, waar hij op de jaren 1500, 1502 als gerichtsman
voorkomt.
Hij was gehuwd met G e e r t r u i d v a n D o o r n , dochter van J a n en
G e e r t r u i d v a n W i j c k , die enkele jaren na 1540 gestorven is.
Het echtpaar, dat te Arnhem schijnt te hebben gewoond en ook in Didam goederen
moet bezeten hebben, had, behalve den bovengenoemden G e r r i t , volgens van
Spaen, nog een zoon A n t o n y en eene dochter J o h a n n a , gehuwd 1o. met
W i l l e m v a n M u y l i c k o m , secretaris van hertog Karel (N i j h o f f , Gedenkw.
VI, 2, LII); 2o. met G i j s b r e c h t v a n D o m p s e l a e r .
Kooperberg

[Lennep, Werner van (2)]
LENNEP (Werner v a n ) (2), evenals Joris (2), zoon van Joris (1) van Lennep en
Belie van Hoenselaer. Hoe ook hij in 1506 optrad als deelhebber in Loelreholt, bleek
in het art. Joris (2). Werner, die trouwens iets ouder was, komt echter al wat vroeger
voor, n.l. in 1503 en eerstvolgende jaren, waarin hij genoemd wordt gerichtsman in
het ambt Ede; in 1518 vinden we hem te Heerde en te Barneveld, in de laatste plaats
als getuige in een proces. Doch tot 1526 komt hij daar voor onder de gerichtsluiden,
in 1525 trouwens ook een Gerrit van Lennep, wellicht de eerstgenoemde. Ook in
1531 verschijnt Werners naam in eene rechtszaak te Epe. Doch behalve als
gerichtsman van de Veluwe diende Werner zijn heer, hertog Karel van Gelre, als
krijgsman en genoot diens gunst, blijkens de positie die hij onder diens hofluiden
innam (1523). Evenwel hij woonde meestal te Hattem, en vertegenwoordigde die
plaats, waarvan hij sinds 1523 bevelhebber was, op een kwartiersdag van Veluwe
in 1520. Het volgend jaar was hij dingmeester van den hertog te Elburg en
vertegenwoordigde dien vorst bij het sluiten van het verdrag met Zwolle van 1524.
Pontanus (646) vermeldt nog van dezen Werner, dat hij in 1512 eene overwinning
van de Gelderschen op de Brabanders mededeelde aan die van Erkelens en wel
in de Bommelerwaard, die deze verwoestend waren binnengedrongen.
Van zijne vrouw kennen we alleen den familienaam: v a n M u n s t e r , zij was
een dochter van J a n t o t M e i n k o v e l en v a n A s s c h e n b r o e c k . Hun huwelijk
was gesloten in 1492, vijf jaar nadat hij met zijne moeder eene rente te leen
ontvangen had, die zijn grootvader gehad had, maar zijn vader verzuimde (zie art.
Joris (1)). Eene dochter vind ik vermeld (Gen. en Her. Bladen 1906, 257) nl.
J u r r i a n a , eerst gehuwd met H e n d r i k (of J u r r i e n ) v a n d e r H ö v e l i c k ,
na diens dood in 1530 met H e n d r i k v a n S c h e r p e n s e e l .
Lit. Dezelfde als onder Joris (2) v. Lennep.
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[Leoninus, Elbertus]
LEONINUS (Elbertus), eigenlijk A l b e r t of E l b e r t d e L e e u w , maar uitsluitend
onder zijn gelatiniseerden naam bekend, geb. te Bommel in 1519 of 1520, overl. te
Arnhem 6 Dec. 1598. Zoon van eenvoudige ouders, genoot hij een zorgvuldige
opleiding, aanvankelijk te Utrecht onder leiding van den bekenden George
Macropedius, daarna te Emmerik, waar hij een viertal jaren het onderwijs van
Bredenbachius genoot. Zijn hoogere studie volbracht hij aan de universiteit te Leuven.
Hier was Petrus Nannius zijn leermeester in de klassieken. In 1547 verkreeg hij den
graad van licentiaat in de rechten. Daarna verliet hij Leuven om zich gedurende een
jaar te Atrecht aan de studie van het fransch te wijden. Te Leuven teruggekeerd,
huwde hij 7 Juni 1548 met B a r b a r a H a s i a , de dochter van den overleden
rechtsleeraar te Leuven Johannes Hasius. Spoedig volgde zijne benoeming tot
professor in het canonieke recht aan de leuvensche hoogeschool; in Juni 1550
verkreeg hij den doctorstitel en in 1560 volgde hij Gabriel Mudaeus als professor
primarius juris civilis op. ‘Celebritatem aliquam nominis consecutus fui’, schrijft hij
in zijn autobiografie, doch sedert 1560 ‘majorem nominis ac famae celebritatem
consecutus in universum fere et ab omnibus principibus et magistratibus Belgii
honoratus fui’. Raadsman en vertrouwde van privaatpersonen en van besturen,
wordt hij veelvuldig geraadpleegd en voor tal van zendingen gebruikt.
Reeds in 1553 geeft hij een advies betreffende geschillen tusschen de Hanze en
Engeland over handelsprivilegiën (zie: G.W. K e r n k a m p , Baltische Archivalia,
255) en sedert wordt zijn werkkracht door politieke bemoeiingen meer en meer in
beslag genomen. In hooge mate genoot hij daarbij het vertrouwen der landsregeering
en in tal van belangrijke gezantschappen werd van zijn kennis partij getrokken. In
1563 behartigde hij de belangen van Nijmegen te Brussel ten aanzien der tollen te
Antwerpen; in 1567 begroette hij namens diezelfde stad den hertog van Alva.
Een zeer beteekenisvolle rol speelde hij gedurende het begin van den
tachtigjarigen oorlog. Man van libertijnsche gematigdheid ten opzichte van den
godsdienst, was zijn streven in de politieke verwikkelingen om zijn land rust en vrede
te hergeven. Zijn gematigdheid gaf aan Franciscus Dusseldorp aanleiding tot het
onverdiende verwijt: ‘sine religione vixit et mortuus est’. Ook van de andere uiterste
zijde vond zijn weinige ‘precysheid’ afkeuring. Bekend is hoe Marnix van St.
Aldegonde aan hem schreef: ‘Nihil est in te quod non sit suavissimum, si hoc unum
demas, quod nimium es atheologus’. Herhaalde malen waarschuwde hij (in 1578)
graaf Jan van Nassau om als stadhouder van Gelderland met gematigdheid ook
tegenover de katholieken op te treden. Naast dezen trek staat zijn voortdurend
pogen om door raad en daad rust en vrede te doen wederkeeren: ‘réduire le tout à
une bonne union et tranquillité durable’ luidt zijn raad aan den Prins van Oranje. De
pogingen tot verzoening tusschen de Nederlanden en Spanje te Breda (1575), te
Geertruidenberg (1577) en te Keulen (1579), alle mislukt door Filips' godsdienstige
onverdraagzaamheid, hebben voor een goed deel onder zijn invloed gestaan. In
Dec. 1574 bezocht Leoninus in opdracht van den landvoogd Requesens den Prins
van Oranje om tot onderhandelingen te geraken. Toen de Prins zich bereid toonde
en met de Staten van Holland en Zeeland afgevaardigden aanwees, waarvan de
landsadvocaat Paulus Buys de meest invloedrijke rol speelde, werden Leoninus,
Arnold Sasbout, Rassenghem en Cornelis Suys als commissarissen
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van Spanje benoemd en in Maart 1575 de onderhandelingen te Breda geopend.
De instructie der spaansche commissarissen van 14 Febr. 1575 was door L.
ontworpen (ze werd herzien door Viglius) en door hem werd de hoofdrol gespeeld.
Na de mislukking der verzoeningsonderhandelingen begint hij zich reeds van de
spaansche regeering door haar onverdraagzaamheid te vervreemden; na den dood
van Requesens in 1576 gaan zijn oogen meer en meer voor het antinationale karakter
van Filips' regeering open en nadert hij als van zelf en geleidelijk tot Oranje, zooals
andere libertijnen, die aanvankelijk Spanje trouw gebleven waren, als reactie tegen
godsdienstig fanatisme en politieke willekeur. Hij werkte mede tot de pacificatie van
Gent (8 Nov. 1576), hetgeen Dusseldorp de opmerking in de pen geeft: ‘ex eo
tempore ad partes regias redire ausus non est, Auraico deinceps adherens’. In Dec.
daaraanvolgende vervulde hij een zending namens de Staten-Generaal naar Utrecht
ten einde maatregelen te treffen met de spaansche troepen, die Utrecht bedreigden.
De Unie van Brussel (9 Jan. 1577), die de gentsche pacificatie bevestigde, werd
door hem als gevolmachtigde van Gelderland geteekend. In Mei 1577 begonnen
de onderhandelingen te Geertruidenberg, voorbereid door een samenkomst van
Leoninus met den Prins, waar de Staten-Generaal door hem en Caspar Schetz
vertegenwoordigd waren. Ook dit liep ten slotte op niets uit. Tijdens de
onderhandelingen over de satisfactie van Utrecht, die 9 Oct. 1577 eindelijk te Brussel
werd gesloten, vervulde hij eenige zendingen naar Oranje. In 1578 reisde hij namens
de Generale Staten naar Rome.
Het optreden van den landvoogd Don Juan, diens aan verraad grenzende
onbetrouwbaarheid en het mislukken van den vredehandel te Geertruidenberg
bereidden zijn beslisten overgang tot de staatsche zijde voor. Tijdens het bestuur
van den aartshertog Matthias van Oostenrijk was hij lid van diens Raad van State.
In Mei 1579 werden onder bemiddeling van den duitschen keizer op het congres te
Keulen de vredesonderhandelingen opnieuw geopend. In den tijd der daarop
volgende politieke onzekerheid en onrust hield Leoninus 25 Nov. 1579 in de
vergadering der Algemeene Staten te Antwerpen zijn bekende redevoering ‘de bello,
de religione et pace per Belgium’, die meermalen gedrukt is (zie hieronder). Ook nu
weder was mislukking het eenig resultaat der gevoerde besprekingen. Zijn functie
als hoogleeraar te Leuven, in de laatste jaren toch reeds door zijn veelvuldige
politieke bemoeiingen zeer in het gedrang gekomen, verliet hij en sinds vindt men
hem onomwonden aan de zijde van Noord-Nederland. Ondanks zijn reeds
gevorderden leeftijd heeft hij na dien aan de afgescheiden gewesten nog ontelbare
diensten bewezen, ook vóór de afscheiding van Spanje officiëel werd voltooid door
de afzwering van Filips als souverein. In 1580 vervulde hij gewichtige zendingen
naar Overijssel en de noordelijke provinciën. Reeds vóór de afzwering werd hij
geroepen tot de invloedrijke plaats van kanselier van Gelderland en Zutphen (3 Juni
1581). Deze benoeming bevestigde den nauwen band, die steeds tusschen hem
en zijn geboorteland was blijven bestaan; zij was van dubbel belang door de nog
eenigszins dubbelzinnige plaats, die Gelderland onder de staatsche gewesten innam
en die een tegenwicht tegen mogelijke spaansche invloeden maar al te gewenscht
maakte. 19 Juni 1581 deed hij den eed als kanselier. In het voorjaar van 1581 was
hij aangezocht voor een professoraat te Leiden, waarvoor hij in het landsbelang
meende te
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moeten bedanken. Sedert 1582 vertegenwoordigde hij Gelderland in de Algemeene
Staten, van welk college hij sedert meermalen als voorzitter optrad. In 1585 maakte
hij namens Gelderland deel uit van het gezantschap naar Frankrijk, dat den franschen
koning de souvereiniteit der Nederlanden ging aanbieden. Toen de koning het hem
aangebodene weigerde, wendden de Staten zich tot koningin Elisabeth van
Engeland. Toen de komst van den graaf van Leicester het gevolg was, behoorde
Leoninus tot het gezantschap, dat Leicester welkom heette. Deze benoemde hem
in den Raad van State. Ook na Leicesters vertrek behield hij daarin zitting. Bij
resolutie van 5 Dec. 1586 werd hij aangesteld tot zegelbewaarder van den Raad
van State; bij resolutie van 4 Mrt. 1587 werd hem daarvoor een jaarwedde van 500
gulden toegelegd. In 1587 en 1588 was hij namens dien Raad te Utrecht werkzaam
bij de geschillen over de samenstelling der provinciale Staten. In 1594 werd hij, na
de verovering van Groningen (welks beleg hij had bijgewoond) door de
Staten-Generaal aangewezen om met den raadsheer Sebastiaan van Loosen en
den staatsraad Johannes Witten de oude geschillen tusschen Groningen en de
Ommelanden te beslechten en de provincie van Stad en Lande te organiseeren.
Ingevolge deze opdracht werd de staat en vorm der regeering van Groningen en
Ommelanden door Willem Lodewijk van Nassau en de drie gezanten bij besluit van
17 Febr. 1595 vastgesteld. Toen de Ommelanden zich door deze uitspraak bezwaard
gevoelden en op de Staten-Generaal appelleerden (17 Juni 1595), wezen deze 9
Nov. 1595 een drietal commissarissen aan om in de zaak te beslissen. In hetzelfde
jaar was Leoninus met Sebastiaan van Loosen en Dirk van der Does naar Friesland
afgevaardigd namens de Staten-Generaal inzake de over 1594 onbetaald gebleven
quota ten behoeve van de naar Frankrijk gezonden hulptroepen (instructie der
gezanten dd. 31 Jan. 1595). In Sept. 1596 vertrok hij met anderen als gezant naar
Engeland, maar hield ziekte hem in Zeeland achter, en kon hij aan de gevoerde
onderhandelingen geen deel nemen. Een aanbod om nogmaals met Spanje te
onderhandelen (in 1598) sloeg hij af. Spoedig daarop eindigde zijn werkzaam en
tot het einde in dienst des lands gestelde leven.
Leoninus was de vertrouwde raadsman van velen. In nauwe persoonlijke
betrekking stond hij tot Willem van Oranje; de spaansche regeering heeft hem tal
van malen benut om met dezen voeling te krijgen. Na des prinsen dood in 1584
was L. behulpzaam aan de bereddering van den boedel. Een blijk van vertrouwen
gaf Viglius van Aytta hem door hem tot een zijner executeurs-testamentair te
benoemen. Verder blijkt meermalen van het vertrouwen, dat de hertog van Aerschot
in hem stelde. Uit tal van brieven-edities blijkt van zijn omvangrijke briefwisseling.
Aan zijn figuur ontleende hij den bijnaam L o n g o l i u s . Dusseldorp schrijft: ‘Homo
statura oblongus, unde etiam Longolius dictus est’. Uit zijn huwelijk met B a r b a r a
H a s i a had hij verscheidene kinderen. Een zoon G i j s b e r t sneuvelde als kapitein
in 1584 bij Lier. Deze bezat de proosdij van Oldenzaal en een prebende in het
kapittel van St. Lebuinus te Deventer. Willem van Oranje schreef 3 Febr. 1584 aan
den magistraat te Deventer om deze aan den broeder van den gesneuvelde,
C o e n r a a d , te geven (zie: De Navorscher VI (1856) 89, waarmede echter te
vergel. Archief Aartsb. Utrecht XIX, 381 v. en 402). Deze Coenraad studeerde te
Leiden (ingeschreven 25 Maart 1584) en gaf een deel adviezen
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zijns vaders uit. Blijkens opdracht daarvan aan de Staten-Generaal, gedateerd te
Utrecht 1 Aug. 1583, was hij de jongste zoon. Een dochter huwde met T h o m a s
Z o e s i u s en was de moeder van E l b e r t u s Z o e s i u s , later raad in den Hove
van Utrecht.
Zijn beteekenis als rechtsgeleerde treedt aan het licht door verschillende
geschriften van zijn hand. Zijn zoon Coenraad bezorgde een Centuria Consiliorum
clarissimi Jurisconsulti E l b e r t i L e o n i n i .... Adiecta est eiusdem Auctoris Oratio
in Ordinibus generalibus habita, tempore Colloquii Coloniensis, de bello, de religione
et pace, per Belgium (Antv. 1584). E l b e r t u s Z o e s i u s bezorgde zijn
Emendationum sive observationum libri septem. In quibus praeter innumeros iuris
locos cum emendatos tum illustratos, pleraeque utilissimae et in praxi usitatissimae
materiae, nova ac concinna methodo pertractantur (Arnh. 1610), opgedragen aan
Quirinus Leoninus, protonotarius en proost te Regensburg, broederszoon van
Elbertus (zie II kol. 810). Het werk is een omvangrijk historisch-critisch
bronnenonderzoek, dat den schrijver als leerling der humanistenschool aanwijst.
Dusseldorp noemt hem bijzonder navolger van Corasius. R u t g e r R u l a n d t gaf
uit zijn handschriften uit: Praelectiones in titulum Codicis de iure emphyteutico. In
quibus mira perspicuitate omnes pene, quae hic incidunt controversiae, in utramq(ue)
partem disputantur et deciduntur (Franc. ad M. 1606). Enkele weinig of niet bekende
rechtsgeleerde verhandelingen van zijn hand, die na zijn dood nog zijn uitgegeven,
vindt men in de hieronder genoemde literatuur. Ook uit zijn autobiografie blijkt, dat
hij nog een reeks van juridische commentaren naliet. Een deel zijner handschriften
berustte later onder zijn kleinzoon Zoesius. Eenige adviezen van hem vindt men
onder de Hollandsche Consultatiën. In de bibliotheek van het genootschap Pro
Excolendo Jure Patrio te Groningen (hs. no. 93) berusten historische aanteekeningen
van zijn hand over 1559 tot 1580.
Dat Leoninus veel tot de samenstelling van het Veluwsche landrecht, dat na tal
van wederwaardigheden in 1593 tot stand kwam, heeft bijgedragen, blijkt uit
verschillende stukken van 1565 (zie: J.L. B e r n s , Het Landrecht van Veluwe en
Veluwezoom van 1593 (Arh. 1884) IX en XI). Bij de invoering in Gelderland in 1570
van de Crimineele Ordonnantie van Filips II diende hij dit gewest van advies (zie:
Verhandeling over de crim. ord..... in Gelderland (Arnh. 1794). De stad Middelburg
verleende hem voor de haar bewezen diensten een jaarlijksch pensioen.
Hoofdbron voor de kennis van zijn leven is zijn in zijn laatste levensjaren
samengestelde autobiografie, waarvan eene vertaling in de univ. bibliotheek te
Utrecht (T i e l e , Catalogus Cod. MS. I. no. 1171); uitgave daarvan door G.H.M.
D e l p r a t in Nijhoff's Bijdragen VI (1848) 162-180. Verder een uitvoerige levensen karakterschets met afdruk zijner Oratie van 1579 door J.P. v a n C a p p e l l e in
diens Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1827) 1-204 en naar
aanleiding van de verkrijging voor het Alg. Rijksarchief van een deel zijner papieren:
R.C. B a k h u i z e n v.d. B r i n k , Studiën en Schetsen V (1913) 387-399.
Zijn portret is gegraveerd door G.v. Couwenbergh, P.W.v. Megen, en J.A.
Demannez.
Zie verder: Nijhoffs Bijdragen X (1856) 102; Kronijk Hist. Gen. VI (1850); XIV
(1858) 161, 185; XXI (1865) 64, 106, 108, 301, 430; XXII (1866) 317-320; Bijdr. en
Meded. Hist. Gen. XXV (1903) 190 v.v.; Gelre, Bijdr. en Meded. III, 311.; R.
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F r u i n , Uittreksel uit F. Dusseldorpii Annales ('s Grav. 1893) 140, 203-204; d e z .,
Verspr. Geschriften, II, 353 v.v.; P.J. B l o k , Gesch. van het Ned. volk, III register;
A. v a n B u c h e l l , Diarium, 118, 371, 451; Geldersche Volksalmanak 1890, 17-20
(over zijn grafsteen); J.H. de S t o p p e l a a r , Inventaris oud archief der stad
Middelburg (Midd. 1883) no. 2253; T h . v a n R i e m s d i j k , De griffie van H.H.M.
('s Gravenh. 1885) 150-3; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen gesch. der Leidsche
Universiteit I ('s Gravenh. 1913) 25-6.
Brieven van hem en berichten over zijn diplomatieke loopbaan in G r o e n 's
Archives; G a c h a r d , Correspondance de Philippe II, vooral III, 567 v.v.
van Kuyk

[Lescaille, Jacob]
LESCAILLE (Jacob), geboren uit, om den geloove, hierheen gevluchte geneefsche
ouders, 22 Aug. 1611. 7 Nov. 1634 ondertr. hij, ‘lettersetter’ zijnde, en van Dordrecht
afkomstig, wonende te Amsterdam op den O.Z. Achterburgwal met G e e r t r u i j t
R o g a e r t s , van Amsterdam (geb. 1612); uit dit huwelijk waren twee zoons, J a c o b
(geb. 1640) en A n t h o n i (geb. 1643), die 1 Mrt. 1645 van hun moeder samen ƒ
600 erfden. Hij was als uitgever te Amsterdam op den Middeldam naast de
Vischmarkt gevestigd, zijn adres komt voor op een groot aantal letterkundige werken
uit zijn tijd, vooral van tooneelstukken. Hij huwde in 1645, voor de tweede maal, met
A l i d a V e r w o u , (geb. 1612), wed. van B a l t e s v a n D o r s t e n die op den
Middeldam woonde. Blijkbaar trok hij dus bij zijn 2e vrouw in. Uit dit huwelijk werden
drie dochters geboren: B a r b a r a (overl. 1677), gehuwd met M a t t h i a s d e
W r e e d ; de middelste, de dichteres Katharina (die volgt) en de jongste A l e t t a ,
bleven ongehuwd. Als zijn sterfjaar wordt 1679 algemeen aangenomen, hoewel
L e d e b o e r (De drukkers, Boekverkoopers enz. Dev. 1872) hem werkzaam noemt
van 1644-1680, zijn naam zelfs nog in 1685 vindt. Waarschijnlijk is dit de jongere
Jacob L. want 16 Apr. 1685 zijn de Erven van Lescailje in 't gilde opgenomen. Zelf
was hij ook een, schoon weinigbeteekenend dichter, die blijkbaar in zijn tijd eenigen
naam maakte, gemerkt het feit dat keizer Leopold hem tot poëta laureatus maakte
en hem met een wapen begiftigde. De meeste zijner letterkundige voortbrengselen
schijnen verloren gedaan te zijn bij den bekenden brand in 1673 van de drukkerij
van Blaeu achter de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Daar toch was hij, gelijk een
notarieele akte hem noemt (7 Nov. 1672) ‘opsiender’. Enkele gedichten vinden we
nog van hem terug in bundels, b.v. op pag. 138 en 139 van den Bloem krans van
verscheiden Gedichten (Amst. 1659), in den Amsterdamsche Pegasus (Amst. 1627,
44, 115, 199) en de Hollantsche Parnas (Amst. 1660 pag. 161, 164, 329, 404, 506,
592, 596), een van welke gedichten is ‘Op d' atlas en drukkery van Dr. Johan Blaeu’
(p. 404), terwijl dat op pag. 506 aan Mr. Willem Blaeu is gewijd. Misschien zijn de
‘Liedjens’ door J.L. in Apollo's Harp (Amst. 1658) ook van zijn hand. Met die initialen
onderteekende hij vaker, evenals met zijn devies ‘Perseveranter’ en ‘Mijn glas loopt
ras’. In 1602 verzamelde hij Alle de Gedichten van den Poeet J a n V o s en gaf ze
o

in twee deelen uit (Amst. 1662, 1671, 4 .), voorzien van een gedicht op Jan V. en
een opdracht aan Joan Huydecoper; aan dezen droeg hij ook de door hem in 1660
uitgegeven Hollantsche Parnas op. K n u t t e l , Pamfletcatalogus II, no. 9133 noemt
van J.L.: Gestelecke gedachten in 't oeffenen van het .... Avondmael .... Jesu Christi
(1665?), terwijl
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v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers, I, 289 als in de
haarlemsche biblioth. als afzonderlijk gedicht vermeldt: Geluk en heyl aen de Princes
Douariere van Orangie op haer verjaerdag, 28 Aug. 1665.
Zie: K a t h . L e s c a i l j e , Mengelpoezy, I, (Amst. 1731) pass.; Navorscher XXI
(1871) 17; De Boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17de eeuw, verzameld
door M.M. K l e e r k o o p e r , 2de ged. ('s Grav. 1914).
Ruys

[Lescaille, Katharina]
LESCAILLE (Katharina), L e s c a i l j e , dochter van bovenstaanden Jacob L. en
Alida Verwou, was een gevierde dichteres, geb. te Amsterdam 26 Sept. 1649 en
overl. ald., ongehuwd, 8 Juni 1711. Bij den dood haars vaders zette zij diens
boekhandel voort en bleef zij zich, naar diens voorbeeld, met ijver op de beoefening
der fraaie letteren toeleggen, vooral der dichtkunst. Zij slaagde hierin zóó wel, dat
zij van haar tijdgenooten den naam van de ‘Nederlandsche Sappho’ ontving, en
toen zij op 62-jarigen ouderdom overleed, werd zij door tal van vrienden met
lijkzangen en grafschriften vereerd. Latere tijden hebben een iets minder gunstig
oordeel over haar uitgesproken. Katharina L. maakte vooral gelegenheidsgedichten
en treurspelen, te zamen onder den titel: Mengelen tooneelpoezie uitgegeven (3
dln., 1731). De treurspelen, alle uit het Fransch vert. of bew., verschenen ook
afzonderlijk: Kassandra (1684); Genserik (1685); Herodes en Marianne (1685);
Wenceslaus, koning van Polen (1686); Hercules en Dianira (1688); Nicomedes
(1692); Ariadne (1693) en Geta of de Broedermoord van Antoninus (1713).
Zie: Leven Nederl. mannen en vrouwen I, 287; v a n K a m p e n , Gesch. Nederl.
Lett. en Wetensch. I, 365; S i e g e n b e e k , Beknopte gesch. Ned. Letterk., 186, en
t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang Ned. Letterk. III (1910), 84 e.v.
Zuidema

[Levoir, Louis Charles]
LEVOIR (Louis Charles), geb. te Leiden 8 Sept. 1832, overl. te Bennekom 16 Maart
1908. Zijn technische aanleg, die zich al vroeg uitte in het vervaardigen en verbeteren
van toestellen, deed hem de delftsche akademie bezoeken. Hij bleef daar echter
slechts een of twee jaren en werd in Sept. 1851 aan de leidsche universiteit als
student ingeschreven, waar hij hoofdzakelijk de chemie beoefende. In verband met
den onvoldoenden toestand van het chemisch universiteitslaboratorium (zie W.P.
J o r i s s e n , Het Chem. Laboratorium te Leiden (1909)), werkte hij eerst praktisch
op zijn studentenkamer, terwijl hij later (1854) ten huize zijner ouders een
laboratorium inrichtte, waar hij o.a. zijn dissertatie over den natronmeter van Pesier
bewerkte. Hij promoveerde 8 Mei 1856. Na sedert Jan. 1858 assistent te zijn geweest
van prof. E.H. van Baumhauer te Amsterdam (zie W.P. J o r i s s e n , Chem. Weekblad
1911, 536) trad hij 19 November 1859 als assistent op van prof. A.H. van der Boon
Mesch in het nieuwe chemisch laboratorium te Leiden.
Reeds 1 Oct. 1860 echter verwisselde hij deze betrekking met die van assistent
van prof. Rijke aan het natuurkundig laboratorium aldaar, welke hij bleef vervullen
tot 1864, toen hij tot leeraar in de technische chemie aan de juist gestichte
Polytechnische school te Delft werd benoemd. Daar hield hij zich vooral bezig met
onderzoekingen voor de praktijk. De ongunstige toestand zijner gezondheid deed
hem in het begin van 1891 Delft met verlof verlaten; zijn eervol ontslag volgde op
1 Sept. van dat jaar.
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Levoir is vooral bekend geworden door zijn ventilatie-stelsel, gewijzigd door en in
overleg met J.M. van Bemmelen. Zie over dit stelsel o.a. het artikel door
laatstgenoemde over Levoir gepubliceerd in Chem. Weekblad 1908, 275, waarin
ook eenige literatuur over het stelsel Levoir-van Bemmelen is aangegeven (zie ook
Gedenkboek aangeboden aan J.M. van Bemmelen, 1910).
Jorissen

[Lewe, Joncker Abel]
LEWE (Joncker Abel), heer tot Bracke te Obergum, zoon van Z e i n o en T e t e k e
v a n V e r v o u ; schepper tot Obergum 2 April 1635, gedeputeerde van Groningen
24 Febr. 1635, lid van de admiraliteit van Amsterdam 1638. Hij huwde M a r i a
R i p p e r d a , dochter van A d o l f R i p p e r d a t o P e i z e en M a r g a r e t h a
Lewe.
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Frederik Willem]
LEWE (Joncker Frederik Willem), geb. te Middelstum 1 Jan. 1693, zoon van Reint
Jan (1) en Helena Clant van Stedum (kol. 762). Hij was majoor in het regiment Prins
van Oranje, overl. als kolonel Aug. 1728. Hij huwde 9 Dec. 1719 W i l l e m i n a
R e n g e r s v a n F a r m s u m , dochter van E d z a r d en C a t h a r i n a v a n d e r
Noot-Risoir.
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Harmen]
LEWE (Joncker Harmen), vrijheer van Ulrum, zoon van Wigbolt en W o b b e t e n
G r a v e (kol. 762), was hoofdman in de justitiekamer te Groningen 1481-1498,
burgemeester 1501-1515, gecommitt. raad 1505; hij voerde op 1 Nov. 1514 namens
Groningen het woord tot graaf Edzard van Oost-Friesland, toen deze Groningen
van den eed ontsloeg in het verbond tot bescherming van den hertog van Gelre. Hij
was gehuwd met A n n a J a r g e s .
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Joost Jan]
LEWE (Joncker Joost Jan), heer van Matenesse, Warfum, Bafloo en Rasquert,
zoon van J a n en W i l l e m i n a L e w e v a n C a n t e n s ; was luitenant-generaal
12 Mei 1717, schepper van Bafloo. Hij huwde 19 Maart 1717 A n n a barones van
I n n - und K n i p h a u s e n , dochter van baron H e n d r i k F e r d i n a n d en A u r e l i a
Jarges.
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Reint Jan (1)]
LEWE (Joncker Reint Jan) (1), heer van Middelstum, geb. te Middelstum 21 Maart
1656, zoon van J o h a n en G e e r t r u i d a A l b e r d a . Hij was curator der groninger
hoogeschool, 1685, lid der Staten-Generaal 1687, gecommitteerde raad ter
admiraliteit van Amsterdam 1695 en overl. 9 Sept. 1704. Hij huwde in 1682 H e l e n a
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C l a n t t o t S t e d u m , dochter van J o h a n en A n n a C o e n d e r s
Dunebroek.
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Reint Jan (2)]
LEWE (Joncker Reint Jan) (2), heer van Middelstum, zoon van Edzard Jacob en
Allegonda Maria Rengers (kol. 763), geb. in 1740; gecommitteerde raad der
Ommelanden 1766, gecommitteerd in de provinciale Rekenkamer, monsterheer
1778, arbiter 1788-92, kanunnik van St. Marie te Utrecht 1783, gecommitteerde
raad der admiraliteit van Amsterdam 1792, lid der Gedep. Staten en der
Staten-Generaal 1786-1791, lid van den Raad van State 1778. Hij overl. 1801 en
was 1771 gehuwd met P e t r o n e l l a S a r a G e e r t r u i d a N a h u y s , dochter
van Mr. H e n d r i k J a n en E v a T e e n g s .
Wittert van Hoogland

[Lewe, Joncker Wigbolt]
LEWE (Joncker Wigbolt), vrijheer van Ulrum, zoon van G e e r t , vrijheer van Ulrum,
burgemeester van Groningen, en A l y t S c h a f f e r . Hij was burgemeester van
Groningen 1465, hoofdman van de justitiekamer aldaar 1461-1464 en huwde
W o b b e t e n G r a v e , dochter van J u s t t e n G r a v e en E l t e k e
Schluchting.
Wittert van Hoogland
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[Lewe van Aduard, Joncker Berend]
LEWE VAN ADUARD (Joncker Berend), geb. in 1710, zoon van E v e r t J o o s t
en C h r i s t i n a E m e r e n t i a v a n B e r u m ; broeder van den volg.; hij was
generaal en chef, gouverneur en kastelein van Sluis in Vlaanderen en overl. 1791.
Hij was gehuwd in 1730 met C a t h a r i n a v a n W i j h e v a n E c k e n W i e l ,
dochter van baron E v e r h a r d J a n en H e n d r i n a B e n t i n c k .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Aduard, Joncker Evert Joost]
LEWE VAN ADUARD (Joncker Evert Joost), heer van Hoogkerk en Aduard, zoon
van E v e r t J o o s t en C h r i s t i n a E m m e r e n t i a v a n B e r u m ; broeder van
den voorg.; hij was lid van Gedeputeerde Staten van Groningen in 1759, curator
der groninger hoogeschool, lid der Staten-Generaal en overl. 14 Jan. 1768. Hij was
gehuwd met W i l l e m i n a A l b e r d a v a n D i j k s t e r h u i s , dochter van
G e r h a r d en S u s a n n a E l i s a b e t h A l b e r d a v a n M e n k e m a . Hunne
dochter S u s a n n a E l i s a b e t h huwde 22 Jan. 1791 J a s p a r H e n d r i k baron
v a n Z u y l e n v a n N i e v e l t , heer van Glinthorst, Brieler en Schaffelaar, lid der
Provinciale Staten en Ridderschap van Gelderland, coadjutor der Duitsche orde,
balije van Utrecht.
Wittert van Hoogland

[Lewe van Aduard, Joncker Jan Evert]
LEWE VAN ADUARD (Joncker Jan Evert), geboren te Aduard 24 Nov. 1774, zoon
van E v e r t J o o s t en H e n r i e t t e P a u l i n e v a n H o l s t e n ; hij was
schout-bij-nacht en lid der Ridderschap van Groningen, ridder M.W.O. 3e klasse.
Hij sneuvelde op de Schelde voor de Kruisschans, commandeerende de tweede
linie van defensie te water op het fregat ‘Euridice’, 12 Dec. 1832. Hij huwde 2 Dec.
1804 G i j s b e r t a J e a n n e t t e M a r t h a d e V e e r , dochter van A b r a h a m
en D o r o t h e a E l i s a b e t h v a n U y t r e c h t .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Aduard, Baron Otto]
LEWE VAN ADUARD (Baron Otto), geb. in 1752, zoon van Berend en Catharina
van Wijhe van Eck en Wiel (kol. 763); was kolonel en lid van het Staatsbewind;
overl. te Leiden 9 Mrt. 1821. Hij huwde 27 Juli 1778 A n n a I s a b e l l a v a n
S w i n d e r e n , dochter van Mr. A l b e r t H e n d r i k en J o h a n n a d e M a r e e s .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Asinga, Joncker Abel]
LEWE VAN ASINGA (Joncker Abel), heer van Ulrum, Vliedorp, Nijkerk, Vierhuizen;
zoon van Evert en Anna Coenders van Helpen (kol. 764) hij was lid der admiraliteit
van Amsterdam 1658 en 1659, lid van den Raad van State 1658, 1659 en 1660; hij
huwde 5 Nov. 1647 met E l i s a b e t h H o o f t m a n v a n G o d l i n z e , dochter van
H e n d r i k en A n n a C l a n t .
Wittert van Hoogland
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[Lewe tot Bedum, Joncker Johan]
LEWE TOT BEDUM (Joncker Johan), zoon van J u r r i e n en M a r g a r e t h a
A d d i n g a t o t W e s t e r h o l t ; hij was raadsheer van Groningen 1590,
burgemeester van Groningen, curator der hoogeschool ald., schepper van Bedum
en hij huwde 1590 op Alma met A n n a T e t e k e J a r g e s t o e A l m a .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Ewsum, Joncker Edzard Jacob]
LEWE VAN EWSUM (Joncker Edzard Jacob), heer van Middelstum, geb. te
Middelstum 6 Oct. 1720, zoon van Johan (2) en Aurelia Maria Clant van Nijenstein
(kol. 764); hij was lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van den Raad
van State, bewindhebber de W.I. Comp. en overl. te Middelstum 1 Oct. 1753. Hij
huwde te Middelstum 6 Oct. 1740 A l l e g o n d a M a r i a R e n g e r s v a n
F a r m s u m , dochter van baron E g b e r t en M a r g a r e t h a B o u w i n a T j a r d a
van Starckenborgh.
Wittert van Hoogland
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[Lewe Thoe Ewsum, Joncker Evert]
LEWE THOE EWSUM (Joncker Evert), heer van Ulrum, Middelstum, Hansouw en
Cantens, zoon van Johan en Anna Lewe thoe Ulrum (kol. 765), was hoveling van
Ulrum en Middelstum, lid van den Raad van State en van de Staten-Generaal in
1620, gedeputeerde van Groningen in 1628. Hij verdronk in het Zijldiep te Winsum
1629. Hij was gehuwd in 1619 met A n n a C o e n d e n s v a n H e l p e n , vrouw
van Ewsum, dochter van A b e l , heer van Middelstum, Ewsum en Cantens,
burgemeester van Groningen, en T e t e k e E n t e n s t o t H a r s s e n s .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Ewsum, Joncker Johan (1)]
LEWE VAN EWSUM (Joncker Johan) (1), heer van Middelstum en Ewsum, geb.
20 Maart 1622, zoon van den voorg. en Anna Coenders van Helpen; hij was curator
der groninger hoogeschool, lid van Gedeputeerde Staten en van de Staten-Generaal,
hoofdman in het provinciaal gerechtshof en overl. te Groningen 20 Oct. 1671; hij
o

huwde: 1 . in 1648 G e e r t r u i d a A l b e r d a , dochter van R e i n t en H a b i n a
o

D o e n g a ; 2 . A n n a M a r i a M a n n i n g a t o t D i j k s t e r h u i s , dochter van
L u u r t en E m m e r e n t i a v a n S o n o y . Hun kinderen zijn E v e r t L e w e t o t
M i d d e l s t u m , heer van Ewsum; Reint Jan Lewe (2) (kol. 762); J a n L e w e , heer
o

van Blauwborg, majoor en commandant van Delfzijl (gehuwd 1 . met W i l l e m i n a
o

L e w e v a n C a n t e n s ; 2 . met A n n a T j a r d a v a n S t a r c k e n b o r g h ) en
A n n a H a b y n a L e w e , gehuwd met E d z a r d J a c o b T j a r d a v a n
S t a r c k e n b o r g h , generaal-majoor der cavalerie, gouverneur van Coevorden.
Wittert van Hoogland

[Lewe tot Ewsum, Johan (2)]
LEWE TOT EWSUM (J o h a n ), (2), heer van Middelstum, geb. in 1683, zoon van
Joncker Reint Jan (1) en Helena Clant tot Stedum (kol. 762), was curator der
groninger hoogeschool, lid der Provinciale Staten van Groningen, lid der
Staten-Generaal 1707, lid van den Raad van State en overl. 21 Juli 1737. Hij huwde
7 Nov. 1709 met A u r e l i a M a r i a C l a n t v a n N i j e n s t e i n , dochter van
E g b e r t en A n n a L e w e v a n K l i n k e n b o r g .
Wittert van Hoogland

[Lewe tot Hansouwe, Joncker Joost]
LEWE TOT HANSOUWE (Joncker Joost), heer van Klinkenberg en Cantens, geb.
te Eelde 1624, zoon van Evert en Anna Coenders van Helpen (kol. 704). Hij was
lid van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden 1651-53, afgevaardigde
ter Staten-Generaal 1661-66, curator der groninger hoogeschool 1654. Hij overleed
in 1677 na 26 September 1649 gehuwd te zijn met P e t r o n e l l a C o e n d e r s
v a n K l e i n c k e n b o r g , dochter van A l b e r t en M a r i a C l a n t .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Klinckenberg, Joncker Albert]
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LEWE VAN KLINCKENBERG (Joncker Albert), heer van Klinkenborg en Cantens,
geb. in 1660, zoon van den voorg. en Petronella Coenders van Klinckenborg. Hij
was lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, lid der Staten-Generaal en overl.
in 1688. Hij huwde Maart 1684 E l i s a b e t h C l a n t v a n S t e d u m , weduwe van
M a u r i t s R i p p e r d a , dochter van J o h a n en A n n a C o e n d e r s v a n
D u n e b r o e k . Zij hadden twee dochters: P e t r o n e l l a L e w e , vrouwe van
Nittersum, Rengum, Stedum, Wester Emden, Garshuysen, Uytwyrda, Ryssum,
Solwert, Holwyrda en Marsum, gehuwd met E d u a r d F r e d e r i k baron v a n
L i n t e l o , heer van Stedum en W i l l e m i n a L e w e , vrouwe van Cantens,
Klinckenborg enz. gehuwd met B e r n h a r d J a n baron v a n L y n -
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d e n t o t L e e u w e n b e r g , generaal-majoor, ambtsjonker van Voorst.
Wittert van Hoogland

[Lewe van Matenesse, Joncker Hendrik Ferdinand]
LEWE VAN MATENESSE (Joncker Hendrik Ferdinand), geb. in 1724, zoon van
Joost Jan en Anna barones van Inn- und Kniphausen (kol. 762); hij was
generaal-majoor en overl. in 1794. Hij huwde 26 Maart 1756 J o h a n n a v a n
E c h t e n , dochter van J o h a n en W e n d e l i n a C o n r a d a L e w e t o t
Aduard.
Wittert van Hoogland

[Lewe Thoe Meima, Joncker Hajo]
LEWE THOE MEIMA (Joncker Hajo), geb. in 1580, zoon van J u r r i e n en B y w e
S c h a f f e r , was jonker en hoveling tot Baflo, lid van Gedeputeerde Staten van
Groningen 1624, gecommitteerde ter admiraliteit van Amsterdam 17 Mei 1626: hij
huwde in 1629 B a u w e J a r g e s , dochter van E y s o en L u c k e E n t e n s .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Middelstum, Baron Mr. Edzard Jacob]
LEWE VAN MIDDELSTUM (Baron Mr. Edzard Jacob), heer van Middelstum, zoon
van den volg. en C h r i s t i n a E l i s a b e t h W o l t h e r s , geb. te Groningen 15
Juni 1783; lid der Riddersch. en van de Gedeputeerde Staten van Groningen,
o

kamerheer van koning Willem I. Hij overl. te Meppel 11 Mei 1856. Hij huwde: 1 . op
Nienoord A n n a H e l b i n a J a c o b a barones v o n I n n - u n d K n i p h a u s e n ,
o

dochter van baron F e r d i n a n d F o l e f en A n n a M a r i a G r a a f l a n d ; 2 . 21
Juli 1814 M a r i a R o b e r t i n a B e r n a r d i n a J o h a n n a v a n H a s s e l t ,
dochter van Mr. B a r t h o l d en B e r n a r d i n a A n t o n i a R a s c h .
Wittert van Hoogland

[Lewe van Middelstum, Baron Egbert]
LEWE VAN MIDDELSTUM (Baron Egbert), geb. te Middelstum 5 Mei 1743, zoon
van Jor. Edzard Jacob en Allegonda Maria Rengers (kol. 763). Hij was griffier der
Staten van Groningen 1761, buitengewoon staatsraad, commissaris-generaal van
wege den Souvereinen Vorst, curator de groninger hoogeschool, lid van
Gedeputeerde Staten en van de Ridderschap van Groningen. Hij overl. te Groningen
8 Maart 1822, na 27 Mei 1781 gehuwd te zijn met C h r i s t i n a E l i s a b e t h
W o l t h e r s , weduwe van Jhr. E d z a r d R e i n t A l b e r d a v a n B l o e m e r s m a ,
dochter van Mr. H e r m a n en L o u i s a C h r i s t i n a C o n r i n g h .
Wittert van Hoogland

[Lewe to Peyze, Joncker Johan]
LEWE TO PEYZE (Joncker Johan), zoon van den volg. en Elisabeth Addinga tot
Westerholt, vluchtte na het verraad van Rennenberg in 1580 naar Spiers; was
burgemeester van Groningen in 1593 en in 1613 lid van de commissie van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

voorbereiding der groninger hoogeschool. Hij huwde in 1590 A n n a L e w e ,
erfdochter in Ulrum, dochter van E v e r t en W i l l e m i n a M u l e r t .
Wittert van Hoogland

[Lewe Thoe Peyse, Joncker Joost]
LEWE THOE PEYSE (Joncker Joost), hoveling te Sandeweer, zoon van Wigbolt
en Wobbe ten Grave (kol. 762), was lid van de Ridderschap van Drenthe, speelde
een belanrijke rol in de eerste jaren van den 80-jarigen oorlog en moest na het
verraad van Rennenberg op 18 Juni 1580 vluchten naar Oost-Friesland. Hij huwde
o

o

1 . 31 Mei 1538 E l i s a b e t h A d d i n g a t o t W e s t e r w o l t en 2 . J o s i n a
Manninga.
Voor alle hier genoemde leden van het geslacht Lewe zie mijn: Bijdragen tot de
Genealogie aan het Geslacht Lewe in Gen. en Heraldische Bladen 1909.
Wittert van Hoogland

[Lewenberch, Petrus van]
LEWENBERCH (Petrus v a n ), lid eener aanzienlijke utrechtsche familie, overl. 14
Juli 1393, was baccalaureus decretorum, werd kanunnik ten Dom en volgde,
waarschijnlijk in 1366, Hugo Braem op als deken van het kapittel van St. Marie
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te Utrecht. Als zoodanig werd hij bij zijn dood opgevolgd door Johannes de With.
Zie: Bullarium Trajectense no. 1465, 1785, 1824, 1852, 2088; H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta IIIA, 288-9; D r a k e n b o r c h , Aanhangsel kerkel.
oudheden van Nederl. 264; P.v.d. B r a n d e l e r , Inventaris archief Dordrecht I, 57,
62 (in 1355 in dienst der stad Dordrecht); Bijdr. en Med. Hist Genootsch. XXVII
(1906) 192, waar zijn sterfjaar op 1323 wordt gesteld.
van Kuyk

[Lexmond, Johannes van]
LEXMOND (Johannes v a n ), ged. te Dordrecht 7 Juli 1769, overl. aldaar 22 Nov.
1838, zoon van W i l l e m v a n L e x m o n d en E l i s a b e t h S c h o u t e n , leerde
de schilderkunst onder leiding van Abraham en Jacob Strij, en maakte zich
verdienstelijk door het nauwkeurig in beeld brengen van vele typische gebouwen
en stadsgezichten in zijne geboorteplaats. Ook copieerde hij menigmaal werken
van oude meesters.
van Dalen

[Ley, Jan Hendrick Jarichs van der]
LEY (Jan Hendrick Jarichs v a n d e r ) of J a n H e n d r i c k J a r i c h s , geb. omstr.
1566, zoon van H e n d r i c k J a r i c h s , die met anderen in 1579 door de Staten
van Friesland werd gecommitteerd om de Unie van Utrecht te onderteekenen, is
wellicht dezelfde, die in een instructie der Staten van Friesland van 1600, J a n
H e n d r i c k x en ontvanger der geestelijke goederen wordt genoemd. Hij was
gehuwd met J u d i t h d e G o r d i j n . Ontvanger-generael van de convoyen werd
hij genoemd, toen hij zich in 1612 schaarde onder hen, die aangelokt door de hooge
belooning door de Staten uitgeloofd, eene oplossing zochten van het vinden der
lengten op zee en daaromtrent rekwesten aanboden. De zijne bestond in een regel
voor den stuurman om zich van de bij schatting van den afgelegden koers gemaakte
fouten rekenschap te geven en een nieuw uitgedachte soort van platte paskaarten
met bijbehoorende doorschijnende ‘lopers’. Nadat op een vrij gunstig rapport van
Stevin en Marolois (II kol. 873) 29 Mei besloten was de vinding te doen examineeren
door de amsterdamsche admiraliteit, werd een ongunstig rapport uitgebracht door
Blaeu, Sybrant Hansen (Cardinael), Hendrik Reyers en Hessel Gerrits, wier
tegenwerpingen van der L. echter weerlegde, gelijk ook hun antwoorden op een
vijftal hun door hem gestelde vragen. Hun oordeel meende hij echter vooral aan de
vrees voor concurrentie van Blaeu te moeten toeschrijven, gelijk ook dat van de
Sept. 1614 door de Staten mede geraadpleegden, Plancius en Keteltas, welke
laatste ook tegen van der L. schreef, waarom hij alle stukken verzamelde en
uiteenzette in een geschrift (in het octrooi daarvan dd. 22 Juni 1615 wordt hij
ontvanger-generaal der admiraliteit te Dokkum genoemd) Het gulden zeeghel des
grooten zeevaerts .... dienende tot voorlooper (Leeuw. 1615). Toen hij dan ook 21
Nov. 1615 zijne ‘nieuw geinventeerde platte pascaerten’ met verzoek om een nieuw
onderzoek aan de Staten presenteerde werd dit 17 Nov. aan de rotterdamsche
admiraliteit opgedragen, wier commissie (waarin o.a. Cornelis Matelief en David
Davidsz.) de kunst ‘facile en vast’ oordeelde. Hij vroeg daarom octrooi voor zijn
Gesicht des grooten zeevaerts, dat hem na gunstig rapport van de 28 Oct. en 1
Nov. 1617 benoemden Willebr. Snellius, Stevijn, Jan Pz. Dou, van Kerckhoven,
Kunst en Joris Carolus, ook voor zijn platte paskaart werd toegekend, doch zag zich
17 Nov. slechts eene belooning van ƒ 600 uitgereikt, terwijl zijne ‘uytgegeven
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nader zouden worden getoetst. De verwachtingen van van der L., die alles op het
spel had gezet en van vele anderen in zijn gewest, werden evenwel teleurgesteld,
doordat na de 4 Juni tot 25 Nov. 1618 volbrachte reis aan de hand van het rapport
o.a. Stevin, Marolois, Snellius en Dou 5 Jan 1619 moesten verklaren, dat de kaarten
wel nuttig en dienstig waren, doch evenzeer als de andere enorme verschillen in
het gissen der koersen gaven, zoodat de uitvinder zich verder 7, 10, 15, 18 Jan.,
15 Febr. en 29 Mrt. 1619 te vergeefs weer tot de Staten wendde. Dit jaar verscheen
nog zijn van een opdracht (1 Aug. 1619) aan prins Maurits en goedkeurend schrijven
(20 Nov. 1619) van Nic. Mulierus voorzien Gesicht des grooten zeevaerts (Fran.
1619). (Bedenkingen daaromtrent dd. 20 Oct. 1620 van L a m b e r t J o h .
P a l m e t o , leeraar in de zeevaartkunde in den Haag, zijn op het rijksarchief te
Kopenhagen (K e r n k a n p , Verslag ('s Grav. 1903) 335), terwijl weldra ook
verscheen, insgelijks met opdracht (1 Jan. 1620) aan Maurits en nog een brief van
Mulierius (over de afleiding van het woord admiraal) het verslag van de Voyage van
experiment van den generalen regul des gesichts van de groote zeevaert ('s Grav.
1620). Na de mislukking wierp hij zich echter op de theologie en beproefde (zeker
gedachtig aan zijn zinspreuk: Weest v a n een d e r L e y sin’) de vereeniging der
Joden en Mohammedanen met de Christenen. Met opdracht aan de Staten-Gen.
dd. Leeuwarden 8 Jan. 1626 verscheen het mystieke werkje: Een warachtich stael
van levender couleuren van 't cleet des wysheyts .... gheopent door den
waerachtighen slotel Davidts, dienende tot een voorloper op deselve (Amst. 1626);
na vestiging te Amsterdam wellicht de Verborgene eygenschappen in de heylighe
schriftuer als in een verseghelt boeck .... geschreven aen de eerwaerdighe rabbinen
van de synagoge deser stede Amsterdam (Amst. 1626); de Corte verclaringhe van
de comste Messias (Amst. 1626) en Den slotel Davidts, die opent ende niemant en
sluyt ende niemandt en doet op (Amst. 1627) (Pamfl. Knuttel 3719-21, 3775). Hij
leefde nog in 1630: een brief van hem uit den Haag dd. 6 Juni 1630 aan Simon
Episcopius over de Groot en de Socinianen berust op de bibl. der remonstrantsche
gemeente te Rotterdam (Catalog. van hss. (Amst. 1869) no. 1363). Zijn methode
tot het vinden der lengten werd nog officieel te Rotterdam onderwezen tot 1637 door
Jan Jz. Stampioen (II kol. 1357).
Zijn portret, geschilderd door P. Hars, geëtst door P. Feddes met vers van P.
Winsemius, komt voor zoowel in 't Gesicht (1619) als de Voyage (1620).
Zie: W i n s e m i u s , Chronyk van Vrieslandt (Fran. 1622) 853, 902; D o d t , Archief,
VI en VII (Utr. 1846) reg.; geslachtsreg. in Stamboek van den Frieschen vroegeren
en lateren adel II (Leeuw. 1846) 259 aant. 1; P i l a a r in Tijdschrift voor het zeewezen
VII (1848) 37; Navorscher IV (1854) 165; V (1855) 40-42, bijblad 64, 143; XXVIII
(1878) 10-11; d e J o n g e , Opkomst van het nederl. gezag in O.-I. I ('s Grav. 1862)
81, 83; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XII (Amst. 1878) 17-18; XXII (id. 1883)
1-25; B u r g e r , Amsterd. rekenmeesters en zeevaartk. (Amst. 1908) 215-222.
de Waard

[Liefde, Cornelis de]
LIEFDE (Cornelis d e ), zoon van den volgende, geb. te Rotterdam omstreeks 1617,
begr. aldaar 29 Sept. 1673. Vóór 1645 kapitein ter zee in 's lands dienst, werd hij
in dat jaar marktveerschipper tusschen Rotterdam en Amsterdam, wat hij tot 1666
bleef. 17 Maart van dat jaar werd hij opnieuw aangesteld tot kapitein bij 's lands
vloot en wel
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op het schip van den luitenant-admiraal Aert van Nes. Als zoodanig heeft hij
deelgenomen aan den vierdaagschen zeeslag (11-14 Juni 1666) en aan de minder
gelukkige gevechten in dit jaar. 4 Febr. 1667 kreeg hij het bevel over een eigen
schip, behoorde hij tot de voorhoede onder den luitenant-admiraal van Gent en was
hem met het volk van kapitein Thomas Tobyas opgedragen de Royal Charles van
de rivier van Rochester af te brengen. Dat hij zich ook in den Derden Engelschen
oorlog onderscheiden moet hebben, blijkt wel uit zijn benoeming tot schout-bij-nacht
na den zeeslag bij Kijkduin (21 Aug. 1673). Dat deze benoeming door den Prins
niet bekrachtigd is, had slechts zijn oorzaak in zijn kort daarop gevolgden dood. Hij
was 11 Febr. 1646 te Rotterdam gehuwd met M a r i a H e n d r i k s v a n d e r L i t .
Zie: Rott. Historieblad. III, 475 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeewezen II, 434, 435.
Moquette

[Liefde, Evert de (1)]
LIEFDE (Evert d e ) (1), of v a n W e v e l i n c k h o v e n , geb. te Rotterdam, begr.
aldaar 8 Oct. 1652, was een zoon van H e n r i c k J a n s z . v a n
W e v e l i n c k h o v e n , alias S t a l p e n G e e r t g e n E v e r t s . Zijn vader was
schipper op Spanje en de Middellandsche Zee, tevens koopman. Waarschijnlijk
heeft Evert zelf ook eerst ter koopvaardij gevaren op het schip De Liefde, waaraan
hij zijn toenaam heeft ontleend, die met eer bekend geworden is in de geschiedenis
van het ned. zeewezen door de krijgsverrichtingen van zijn zonen en kleinzonen.
In Maart 1627 werd hij aangesteld tot equipagemeester van de admiraliteit van de
Maas te Rotterdam, welke betrekking hij tot zijn dood vervuld heeft. Hij trouwde 2
Oct. 1612 te Rotterdam met M a e r t g e S i e r e n . Van zijn acht zonen hebben ten
minste zes ter zee gevaren; van den achtsten slechts is niets met zekerheid bekend.
Den oudsten H e n d r i c k treffen wij o.a. aan op het schip van den bekenden
zeevaarder D a v i d P i e t e r s z . d e V r i e s v a n H o o r n , dat 24 Mei 1632 van
Texel uitvoer om naar Nieuw-Nederland te stevenen. Waarschijnlijk is deze zoon
op een zijner reizen vóór 1646 overleden. Sier (zie hierna), Cornelis (zie hiervoor)
en Jan (zie hierna) hebben het land gewichtige diensten ter zee bewezen. Evert
(zie hierna) speelde een rol in O.-I., A d r i a e n , die kreupel was, werd zijn vader
als hulp op 's lands werf toegevoegd en M a r c e l i s was in 1652 en bij zijn dood in
1653 commandeur op een brander. Van P i e t e r , die op jeugdigen leeftijd overleden
is, blijkt het beroep niet.
Zie voor het geslacht ‘de Liefde’: Rott. Historieblad. III, 468-495 met enkele
onjuistheden omtrent de oudste leden van dit geslacht; Rott. Jaarb. 2de reeks I, 89
vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeewezen II, 429 vlg. noot.
Moquette

[Liefde, Evert de (2)]
LIEFDE (Evert d e ) (2), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1621 te Rotterdam,
overl. in O.-I. vóór 15 Maart 1651, zooals uit het testament zijner ouders blijkt. In
1646 was hij in O.-I., waar hij door de O.-I. Comp. als onderkoopman en commandeur
belast was met de behartiging der zaken op de eilandjes Tenimber en Damme ten
zuidoosten van Banda en met het bevel over het op Damme gestichte fort Wilhelmus.
In 1647 werd hem nalatigheid ten laste gelegd in de vervulling van zijn gewichtigen
post en ook werd geklaagd over zijn onvriendelijke behandeling van de inboorlingen,
die daardoor minder geneigd waren om handel te drijven. In Nov. van dat jaar
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in April 1648 vervangen werd door een ander.
Zie: T i e l e , Bouwstoffen III, 280, 340, 416.
Moquette

[Liefde, Evert de (3)]
LIEFDE (Evert d e ), (3), ged. 21 Sept. 1653 te Rotterdam, gest. aldaar 18 Aug.
1724, was een zoon van Cornelis de Liefde en Maria Hendriks v.d. Lit (kol. 767). In
1671 werd hij benoemd tot luitenant bij zijn vader; als commandeur van een snaauw
vergezelde hij in 1674 de Ruyter op zijn tocht naar Martinique, in 1675 veroverde
hij een duinkerker kaper en in 1677, behoorende tot een smaldeel onder bevel van
zijn vader, dwong hij eveneens een duinkerker fregat tot overgave. In 1688 was hij
bij de vloot, die Willem III naar Engeland bracht. 28 Maart 1690 op den tocht van
den vice-admiraal Almonde naar Spanje verloor hij door storm zijn schip De
Ridderschap bij kaap Finistère. Dapper gedroeg hij zich 29 Mei 1692 in den zeestrijd
tegen de Franschen bij La Hogue, waarin zijn schip De zeven Provinciën zwaar
geteisterd werd. In 1694 behoorde hij bij de vereenigde
engelschspaansch-nederlandsche vloot, die Barcelona bezette; aan hem als
bevelhebber van een klein smaldeel werd in 1696 opgedragen S. Martin te
bombardeeren evenals Sables d'Olonne. In 1699 vroeg en verkreeg hij ontslag uit
den dienst. Dat deze ontslagname in verband zou staan met de benoeming tot
schout-bij-nacht van Pieterson, in 1697, waardoor hij zich gepasseerd achtte, is niet
onmogelijk, doch het feit, dat hij daarna nog twee jaar kapitein is gebleven, maakt
dit niet waarschijnlijk.
Zie: Rott. Historiebl. II, 595, 596, 597, 598; d e J o n g e , Ned. Zeewezen, II, 657
(waar zijn vader ten onrechte Pieter wordt genoemd), 665; III, 233, 305, 425, 486-488,
549; IV, 763.
Moquette

[Liefde, Jan de]
LIEFDE (Jan d e ), geb. te Rotterdam omstreeks 1619, gesneuveld 21 Aug. 1673
in den zeeslag bij Kijkduin en begr. in de Groote kerk te Rotterdam 30 Aug. d.a.v.,
was een zoon van Evert de Liefde (1) en Maertge Sieren. 14 Juni 1644 werd hij
door de directeuren aangesteld tot kapitein op een der zoogenaamde kruisers van
de Maas en maakte 11 Aug. van dat jaar een turksch schip van Algiers buit, terwijl
hij kort daarna ook een schip aan de Duinkerkers ontnam. Aan den zeestrijd tusschen
Tromp en Blake, 10 Dec. 1652, nam hij een werkzaam aandeel. 4 Nov. 1657
veroverde hij een schip van de portugeesche suikervloot, toen deze uit Brazilië
kwam. In 1658 vertrok hij met den luitenantadmiraal van Wassenaer van Obdam
naar de Sont, waar hij 8 Nov. de Zweden hielp bevechten; in 1661 werd hij met de
Ruyter naar de Middellandsche Zee gezonden tegen de barbarijsche zeeroovers.
Om zijn groote bekwaamheid en dapperheid werd hij 29 Jan. 1665 tot
schout-bij-nacht bij de admiraliteit van de Maas benoemd. In den ongelukkigen
zeeslag tusschen van Wassenaer van Obdam en den hertog van York 13 Juni 1665
ten N.O. van Noord-Voorland toonde hij opnieuw zijn moed. Na 24 Febr. 1666 tot
vice-admiraal benoemd te zijn, overlaadde hij zich in den Tweeden Engelschen
oorlog in den vierdaagschen zeeslag (11-14 Juni 1666) met roem evenals het
volgende jaar op den tocht naar Chatham (20-23 Juni 1667), bij welke gelegenheid
hij de voorhoede aanvoerde. Ook de verovering van de Royal Charles was voor
een groot deel zijn werk, voor welk roemrijk feit de Staten van Holland hem een
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de tuchtiging der algerijnsche zeeroovers in de Middellandsche Zee opgedragen,
in 1672 streed hij onder de Ruyter in den slag bij Solebay tegen
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de engelsch-fransche vloot (7 Juni) en in de drie groote zeeslagen in den Derden
Engelschen oorlog hield hij met de Ruyter, Tromp, de beide van Nessen, Evertsen
en anderen den nederlandschen naam hoog. Den 14den Juni gekwetst door een
splinter boven het oog sneuvelde hij voor het vaderland 21 Aug. 1673 bij Kijkduin.
De admiraliteit op de Maas liet een gedenksteen op zijn graf plaatsen, waarop in
een lat. gedicht met holl. vertaling van J. Antonides van der Goes zijn roemrijke
daden vermeld zijn. Ook Vondel en J. Oudaen wijdden hem grafschriften. Zijn portret
door B. van der Helst geschilderd (in het Rijksmuseum te Amsterdam) is door L.
Visscher in koper gesneden. Hij was 28 Jan. 1646 te Rotterdam gehuwd met A n n a
d e W i t en 19 Jan. 1667 aldaar met A d r i a n a v a n L o d e n s t e y n .
Zie: Rott. Historiebl. II, 594, 607, 608; v a n R e y n , Gesch. Beschr. v. Rott. I,
284; Kron. Hist. Gen. (1869) 723; d e J o n g e , Ned. Zeewezen, I, 8 vlg. (zie index).
Moquette

[Liefde, Pieter de]
LIEFDE (Pieter d e ), geb. te Rotterdam tusschen 1646 en 11 Sept 1651 (bij welken
datum het doopregister van de Remonstr. kerk begint), verdronken in 1681, was
een zoon van den voorg. en Anna de Wit. In 1671 werd hij als appointe op het schip
van zijn vader aangesteld, in 1672 tot tweeden kapitein op het schip van de Ruyter,
in 1673 kreeg hij een eigen schip bij de admiraliteit van de Maas. In 1678 ontmoeten
wij hem als convooier van koopvaardijschepen ten westen van Frankrijk, in 1680
begeleidde hij schepen naar Constantinopel, in 1681 strandde zijn schip De
Wassenaer bij het eiland Minorca en kwam hijzelf daarbij om het leven. Hij was 3
Mei 1676 te Rotterdam gehuwd met M a r i a v a n d e r D o e s , welk huwelijk door
J. Antonides van der Goes bezongen is.
Zie: D e J o n g e , Ned. Zeewezen II 649.
Moquette

[Liefde, Sier of Rogier de]
LIEFDE (Sier of Rogier d e ), geb. te Rotterdam omstreeks 1615, begr. aldaar in de
Prinsenkerk 27 Dec. 1652, was een zoon van Evert de Liefde (1) en Maertge Sieren.
In 1636 reeds kapitein zijnde op een der schepen van de admiraliteit van de Maas,
heroverde hij in 1637 twee door de Duinkerkers genomen boeiers; 18 Febr. 1638
geraakte hij ook slaags met twee vijandelijke oorlogsschepen, zonder dat wij van
dit gevecht den uitslag kennen. In Oct. 1639 nam hij onder Tromp deel aan het
gevecht bij Bevesier en den zeeslag bij Duins, in 1641 heeft hij op het schip De witte
Engel met de Ruyter den tocht naar Portugal meegemaakt, waarbij hij een der
weinige ervaren kapiteins was. Daarna treffen wij hem aan ter bescherming van de
groote visscherij. In 1651 tot schout-bij-nacht aangesteld onder den luitenantadmiraal
Tromp en den vice-admiraal de With, heeft hij waarschijnlijk deelgenomen aan de
voor de Nederlanders ongelukkige gevechten in het begin van den Eersten
Engelschen oorlog, want 15 Oct. 1652 kwam hij met zijn schip uit Engeland in
Rotterdam terug. Den 2den Nov. 1652 wordt hij nog als kapitein genoemd, doch
daarna niet meer. Of hij den zeeslag van 10 Dec. 1652, tusschen Tromp en Blake,
heeft bijgewoond, blijkt niet, doch zijn spoedig daarop gevolgde dood doet de gissing
wagen, dat hij misschien in dien slag gewond en kort daarna aan zijn wonden
bezweken is. Hij was in Juli 1637 gehuwd te Hoorn met T r i j n t g e , een dochter
van den bekenden zeevaarder D a v i d P i e t e r s z . d e V r i e s .
Zie: Rott. Jrb. X, 43.
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[Lieshoudt, Jacob Franssen van]
LIESHOUDT (Jacob Franssen v a n ), geb. te Lieshoudt, overl. te Eindhoven in 1618,
S.T. licen-
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tiaat, werd 1597 pastoor van Woensel, 20 Sept. 1608 deken van het district van
dien naam en in hetzelfde jaar pastoor van Eindhoven. In zijn testament noemt hij
zich ook kanunnik van het kapittel. Bij testament van 6 Nov. 1615 en bij codicil van
13 Mei 1618 stichtte hij eene beurs voor latijnsche studiën te 's Hertogenbosch of
elders bij de Jezuïeten of aan eenige andere universiteit tot het licentiaat in eenige
faculteit en eene studiebeurs voor den geestelijken staat.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-1876) II, 245; III, 559;
S m i t s , Gesch. van Eindhoven (Eindh. 1887) I, 100; v a n d e r D o e s d e
W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) II, 353.
Aug. Sassen

[Lieshout, J. van]
LIESHOUT (J. v a n ) komt in het laatst der 18de eeuw als graveur van kinderprenten
voor te Rotterdam. Hij werkte veel voor de uitgevers Thompson aldaar. De blokken
van een zijner prenten: Onderscheidene bedrijven zijn gebruikt voor verschillende
jaargangen van Van Zwaamens en Thompsons Almanak.
Zie: E m i l e v a n H e u r c k e t G.J. B o e k e n o o g e n , Histoire de l'imagerie
populaire flamande 426 en 569.
Wiersum

[Linde, Jan Jansz. van der]
LINDE (Jan Jansz. v a n d e r ), geb. waarschijnlijk vóór 1570, overl. in Sept. 1619
op het schip De Spiegel, tusschen Corfu en Malta, behoorde van 1604-1616 tot de
kapiteins van de admiraliteit op de Maas. Hoewel wij uit dien tijd niets van hem
weten dan dat hij in 1604 of '5 een spaansche bark veroverde, moet hij zonder twijfel
als een dapper en ervaren zeeman bekend geweest zijn, daar hem in 1618 het
vice-admiraalschap werd opgedragen over de nederlandsche vloot, die den
Venetianen te hulp werd gezonden tegen Napels en Spanje, onder admiraal Melchior
van de Kerckhoven. Als zoodanig nam hij 24 Juni 1618 bij Gibraltar deel aan een
strijd tegen de spaansche armade, waarbij deze genoodzaakt was af te trekken.
Omtrent de verrichtingen van deze hulpvloot is weinig bekend. De Republiek der
Vereenigde Nederlanden moge hierbij roem hebben ingeoogst, maar het is haar
ook te staan gekomen op het verlies van vele manschappen. Ook de admiraal is in
1619 overleden en daarop opgevolgd door Jan Jansz. van der Linde, die de
admiraalsvlag van diens schip San Marco liet overbrengen op zijn schip De Spiegel.
Heel lang heeft hij deze waardigheid echter niet bekleed, daar hij in Sept. van dat
jaar reeds overleed. Hij was gehuwd met N e e l t g e A r i e n s v a n d e r P l a s .
Hij wordt dikwijls ‘de Oude’ genoemd ter onderscheiding van zijn zoon J a n J a n s z .
v a n d e r L i n d e , de Jonge, die in 1618 als stuurman op het schip San Marco
meeging naar Italië en den admiraal als kapitein op dit schip opvolgde. Zijn geboorteen sterfdatum zijn niet bekend, maar 22 Mrt 1621 wordt S a r a B o o n e n zijn
weduwe genoemd. Een dochter van Jansz. den ouden, P l e u n t j e , was gehuwd
met capt. Anthonis Liefhebber (II kol. 815), die zijn schoonvader in Sept. 1619 als
kapitein op De Spiegel opvolgde.
Zie: Rott. Jrb. 2de Serie II, 35 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeew. I, 2.
Moquette

[Lindershausen, Johannes]
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LINDERSHAUSEN (Johannes), geb. in Duitschland in 1570 of 1571, overl. te Leiden
8 Aug. 1645, studeerde aan de hoogescholen te Herborn, Douai en Leuven en
verkreeg (volgens eigen verklaring) te Marburg den graad van licentiaat in de rechten.
Met dien graad werd hij 1 Oct. 1603 te Leiden als J o a n n e s a L i n d e r s h u y s e n
M o n t e n s i s ingeschreven, volgens het gedrukte album studiosorum op 33-jarigen
leeftijd. In dat jaar werd hij als lector toegelaten tot het houden van
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voorlezingen voor de studenten in de rechten, nadat de Senaat in 1600 geweigerd
had hem de bevoegdheid ‘praesidendi publice’ te verleenen. Dat zijn onderwijs op
prijs gesteld werd, bewijzen de vereeringen, die de Senaat hem daarvoor toelegde.
In 1611 werd hij als extraordinarius belast met het onderwijs der Instituten. Naar
B r o n c h o r s t mededeelt op voorwaarde, dat hij aan de examens en promoties
zou deelnemen, doch ten aanzien van het honorarium met den hoogleeraar Lettingius
(zie II kol. 811) als één zou gelden. Bronchorst deelt dit mede op Juli 1612. Men
vergelijke daarmede echter het bericht, dat Lindershausen 4 Jan. 1613 door
Bronchorst tot doctor werd gepromoveerd ‘cum jam biennium egisset professionem
Institutionum Juris sub titulo Licentiati, quem dicebat se Marpurgi consecutum’. In
Nov. 1613 werd hij ordinarius; Lettingius had het professoraat toen reeds met het
rectoraat der triviale school te Leiden verwisseld. In 1621 werd hij op de nominatie
voor rector-magnificus geplaatst, maar niet benoemd. Wegens ongesteldheid
verkreeg hij in 1640 emeritaat.
Zijn portret komt voor op pag. 105 van Alma Academia Leidensis.
Zijn zoon J o h a n n e s komt in het leidsche Album voor op 16 Febr. 1624 en 25
Sept. 1627.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool II, T. en B., 95, 267;
Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 124, 128, 137, 162; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen
gesch. der Leidsche Universiteit I ('s Grav. 1913) reg.
van Kuyk

[Lindo, Mark Prager]
LINDO (Mark Prager), geb. 19 Febr. 1819 te Londen, overl. 9 Mrt. 1877 in den Haag.
Op zijn 7e jaar vertrok hij met zijn ouders naar Boulogne. Hij bezocht daar een
engelsche kostschool, waarvan hij de misères heeft verteld in een novelle De
geschiedenis van een gentleman (1862). Als hij voor straf in zijns vaders bibliotheek
werd opgesloten, maakte hij kennis met Rabelais, Shakespeare, Voltaire, Rousseau,
Byron en Shelley. Later vertrok hij met zijn ouders naar Dusseldorf, waar hij van
zijn 12de tot zijn 19de jaar bleef en de realschule en het gymnasium bezocht. In
zijn novelle Le saltimbanque geeft hij weer persoonlijke herinneringen uit Dusseldorf
onder den naam Pumpenheim. Hij verkeerde er veel in den kring der schilders.
Door een advertentie van een kostschoolhouder uit Gelderland, van Woelderen,
werd hij naar Holland gelokt. Hij kwam daar in 1838 en vestigde zich spoedig in
Arnhem, waar hij lessen in Engelsch en Duitsch gaf. Hij volgde den raad van een
zijner leerlingen om zich te Amsterdam in den handel te begeven, waar inderdaad
voor hem met zijn rijke talenkennis wel een toekomst was geweest. Het eentonige
van dezen werkkring deed Lindo echter spoedig Amsterdam verlaten; hij doet een
uitstap naar Londen en naar Bonn, in welke laatste stad hij meeleeft in de
studentenwereld en een duel meemaakt.
In 1842 werd hij benoemd tot docent in het Engelsch aan het gymnasium te
Arnhem. Van nu aan komt er rust voor den zwerver. In 1844 huwde hij J o h a n n a
N i j h o f f , de dochter van den gelderschen archivaris Isaäc Anne Nijhoff (II kol.
1009).
Op raad van den utrechtschen hoogleeraar Opzoomer kwam hij langs een
ongewonen weg tot een doctoraat in de letteren. Hij was eerst van plan een specimen
over Cato van Utica te schrijven, op raad van Opzoomer schreef hij een verhandeling
over een moderne letterkundige stof: Macbeth with an introduction, critical and
historical notes. Hij mocht deze stof in het openbaar ver-
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dedigen. De doctorandus verklaarde zich ook bereid theses over moderne literatuur,
geschiedenis, paedagogiek enz. in het Latijn, Nederlandsch, Fransch, Duitsch of
Engelsch te verdedigen. 25 Juni 1853 volgde zijn promotie.
Reeds in Juli van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot leeraar in de moderne talen
en letteren aan de Kon. Academie voor de zee- en landmacht te Breda en weldra
gemachtigd den titel van hoogleeraar te voeren. Te Breda sloot Lindo vriendschap
met zijn collega Lodewijk Mulder, officier-instructeur aan de Academie. In 1865
kwam hij als inspecteur van het lager onderwijs in den Haag wonen.
Het eerste letterkundig werk, dat van Lindo verscheen, is een luimig verhaal voor
kinderen in een bundel, verzameld door C.P.E. Robidé van der Aa, getiteld
Lentebloemen voor de Nederl. jeugd. De bijdrage van Lindo heette Honger is de
beste saus. Tusschen 1845 en 1850 verschenen nog verschillende bijdragen in het
Algemeen Letterlievend maandschrift. Onder het pseudoniem d e O u d e H e e r
S m i t s begint hij eerst op 32-jarigen leeftijd te werken in de Arnhemsche courant
van 1851 en 52, waar de Brieven en Uitboezemingen verschenen, die bij het groote
publiek veel succes hadden. Zij verschenen later vereenigd in tal van drukken.
Het leerend en geestig betoogend element had Lindo uit Engeland meegekregen.
Hij schrijft in den geest van Richardson, Addison, Steele, Hazlitt, Thackeray vooral,
al kon hij als kunstenaar dezen niet nabij komen. Ook het spoor van onzen van
Effen volgt hij. Hij schreef over hollandsche maatschappelijke toestanden, over
allerlei kwellingen en zegeningen van het huiselijk leven en hij wist dit aardig en
gezellig te doen. Hij had veel gezien en veel opgemerkt en kon daarover smakelijk
vertellen.
In 1853 volgden Losse schetsen in en om Parijs in de zomer van 1852 met zijn
naam geteekend, waarin veel in zijn soort voortreffelijks is.
Met zijn vriend Lod. Mulder schreef hij op aandrang van den uitgever D.A. Thieme
te Arnhem bij eenige honderden clichés Afdrukken van indrukken (1854). Gedeeltelijk
uit die samenwerking ontstond op 1 Jan. 1856 de Nederlandsche Spectator,
Weekblad van den Ouden Heer Smits. Gedurende vier jaar heeft Lindo zoo goed
als alleen wekelijks den Spectator moeten vullen. Clementine verschijnt er o.a. in
(1858). Hoe vaardig essayist ook, voor een dergelijk meer breed opgezet verhaal
schoten zijn krachten te kort. In den jrg. van 1859 verscheen de novelle Le
Saltimbanque. Het jaar 1860 bracht echter hervorming in de samenstelling van De
Spectator, onder de uitgevers Thieme en Martinus Nijhoff. Lindo bleef redacteur De
oude Konst- en Letterbode smolt samen met het tijdschrift en bracht een staf
medewerkers o.a. Bakhuizen van den Brink, Campbell, de Witte van Citters, J.
Tideman. Van het tijdschrift De Tijdstroom traden de leiders eveneens toe, o.a.
Vosmaer, Cremer, Ising, Keller. Ook Busken Huet werkte mee. Na 1860 schreef
Lindo nog Uittreksels uit het dagboek van wijlen Janus Snor.
In 1855 was nog een aardige bundel verschenen Familie van ons. Na 1865 schijnt
echter zijn litterarische scheppingskracht uitgeput te zijn.
Hij heeft verschillende werken uit het Engelsch vertaald o.a. B u l w e r 's Caxton's,
later Tristam Shandy (1852) en Tom Jones (1862).
Ook schreef hij verschillende schoolboeken, grammatica's en bloemlezingen.
Alles wat er over Lindo's leven te weten is, vindt men in de uitstekende
Levenschets door
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L o d e w i j k M u l d e r , die aan de complete werken van den Ouden Heer Smits
(1878) voorafgaat.
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter.
Zie verder: J a n t e n B r i n k , Gesch. der Noord- Nederl. Letteren in de XIX
eeuw. II, 260 vlg. en de bibliographie van Lindo's werken aldaar 286 vlg.; K a l f f ,
Gesch. van de Nederl. letterk. VII, 479 vlg.; B u s k e n H u e t , Litt. Fant. VII, 178;
Ned. Spectator 1877, 81; De Toekomst 1877, 291; Noord en Zuid XXV, 109.
J. Prinsen

[Linter, Reinerus van]
LINTER (Reinerus v a n ), minderbroeder, waarschijnlijk geb. in een der belgische
plaatsjes Oplinter of Neerlinter, en gest. 23 Juli 1572. Bij de inneming van Roermond
en het daarop volgende bloedbad, werd hij door de soldaten in gebed vóór het
tabernakel der minderbroederskerk aangetroffen. Zij sneden hem neus en ooren af
en doodden hem ten slotte met het zwaard.
Zie: G. H e s s e , De Martelaren van Roermond. Een bronnenstudie, in Limburgs
Jaarboek XVII (1911) 170-209 en 264-290.
Hesse

[Lion, Jan Matthijs]
LION (Jan Matthijs), geb. te Schiedam 6 Febr. 1856, overl. te 's Gravenhage 20
Juni 1899, zoon van G o v e r t G o d e f r i d u s , kapitein ter koopvaardij, en van
Annetta Petronella Schiedges.
Hij was verbonden aan de Topografische Inrichting te 's Gravenhage, toen hij
aldaar in 1879 een heraldisch-calligrafisch atelier vestigde, waarin hij sedert 1882
uitsluitend werkzaam was. Voor zijn arbeid op onderscheidene tentoonstellingen
bekroond, nam zijn werk op heraldisch gebied, vooral onder voorlichting van den
kundigen J.A. Koopmans, een hooge vlucht. Hij werd wapenschilder van H.M.
Koningin Emma en van den Hoogen Raad van Adel en leverde in de illustreering
der serieën Genealogische Kwartierstaten van v a n R h e d e v a n d e r K l o o t
en van W i l d e m a n zulk fraai werk, dat dit tot op heden onovertroffen bleef. In
1889 gaf hij uit Chi sont li duc, li conte, li visconte, li banereche et li chevalier qui
furent sur le Kuunre en frise lan nre singnr m.c.c. xcvj., gecopieërd naar een oud
wapenboek, aanwezig op de Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage. (Deze copie is
later gebleken h i s t o r i s c h waardeloos te zijn, zie H.G.A. O b r e e n in Wapenheraut
III, 236). In 1894 verscheen van zijn hand Heraldieke Modellen, mede onder
voorlichting van Koopmans uitgevoerd en in vakbladen zeer gunstig besproken.
Ook als marineschilder leverde Lion werk, dat mocht worden gezien; zijn
schilderstukken gingen meest naar Amerika. Hij is driemaal gehuwd geweest, doch
liet geen kinderen na.
Zie: Nieuws van den Dag 23 Juni 1899, door C.W.H. V e r s t e r , en N. Rott. Crt.
25 Juni 1899, door M.G. W i l d e m a n , ook een In Memoriam van de hand van J.A.
K o o p m a n s , in Wapenheraut III, 165, waarbij portret.
Regt

[Lippius, Joannes]
LIPPIUS (Joannes), L i p p i n s , L i p p e n s . Hoogstwaarschijnlijk is met deze in de
hervormingsgeschiedenis meermalen voorkomende namen steeds dezelfde persoon
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bedoeld. Jan Lippins komt in 1566 en het begin van 1567 voor als oud-baljuw,
burgem. en schepen van Eeklo in Vlaanderen, waar hij de Reformatie begunstigde
en gastvrijheid verleende aan predikanten. Jehan Lippius diende in 1567 de
gemeente van Breda als predikant, daar zijn naam genoemd wordt in het vonnis
van den Bloedraad d.d. 17 Aug. 1568 tegen 51 personen te Breda en eveneens als
Mr. Jehan Lippius van Breda onder de uitgeslotenen van het generaal pardon op
de lijst van 5 Juni 1574. Zeker is hij dezelfde persoon als Johannes Lippius
Noviportuensis. Geboren te
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Nieuwpoort (in Vlaanderen?) was hij volgens t e W a t e r , Tweede Eeuw-getijde
van de Geloofsbelijdenisse der Geref. kerken van Nederlant (Midd. 1762), 38, in 't
begin der nederlandsche beroerten predikant in Holland, vanwaar hij heimelijk naar
Utrecht kwam, om de verdrukte gemeente te vertroosten en te versterken.
Vermoedelijk was hij in 1568 predikant bij de duitsche gemeente te Wezel, waar hij
mede zijn dienstwerk verrichtte onder de toen aldaar nog niet tot zelfstandige
kerkelijke institueering gekomen nederlandsche vluchtelingen. In laatstgenoemde
qualiteit woonde hij in 1568 het Convent te Wezel bij, welks artikelen hij
onderteekende, mede uit naam van den bekenden Caspar Coolhaes en drie andere
leden. In 1571 was hij als predikant van Wezel tegenwoordig op de Synode te
Emden, wier acta hij onderteekende. Deze synode benoemde hem in de wezelsche
commissie voor vacante gemeenten. In Juli 1572 kwam hij uit Wezel te Dordrecht.
Na het houden der eerste vrije staatsvergadering te Dordrecht in 1572 werd de
kerk der Augustijnen, van altaren en beelden ontdaan, den Hervormden tot
uitoefening van hunnen eeredienst afgestaan, en hield Lippius 25 of 26 Juli, na nog
eenige malen het Evangelie onder den blooten hemel verkondigd te hebben, in deze
kerk de eerste leerrede in tegenwoordigheid van Marnix van St. Aldegonde en
andere leden der vergadering. Hij is bekend als schrijver van de dordtsche
consistorieregels van 1573. Als afgevaardigde van de classis Dordrecht was hij lid
van de provinciale Synode te Dordrecht in 1574 en onderschreef hare acta. Ruim
3 jaren, Juli 1572 - Dec. 1575, is hij als predikant te Dordrecht werkzaam geweest.
Van zijn vertrek uit Dordrecht gewaagt het kerkelijk actenboek aldaar niet. Van
Dordrecht begaf hij zich wederom naar Wezel. In 1577 kwam hij te Dordrecht om
zich met den schout en den ouderling, Jan Canin, met wien hij oneenigheid had
gehad, te verzoenen. Daarna ontmoeten wij ‘Johannes Lippens’ in 1578 en 1579
als predikant te Hulst en te Hulster-ambagt. Zijne weduwe B e t t e k e S c h o u t e t
was in 1589 nog te Utrecht in leven.
Zie: J. d e J o n g , De Voorbereiding en Constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
(Dordrecht 1841-45), I, 70, 87 vg.; R.C. B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Het
huwelijk van. Willem van Oranje met Anna van Saksen (Amst. 1853) Bijlage D, 152,
154; Ned. Archief voor kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie VIII (1911), 300 vg.; E d .
S i m o n s , Synodalbuch, Die Akten der Synoden und Quartier-konsistorien in Jülich,
Cleve und Berg 1570-1610 (Neuwied 1909), 493.
de Jong

[Lipsius, Justus]
LIPSIUS (Justus), geb. 18 Oct. 1547 te Overijssche in Z. Brabant, gest. te Leuven
24 Mrt. 1606, was de oudste zoon van A e g i d i u s (G i l l e s ) L i p s en I s a b e l l a
P e t r i r i v i a (v a n S t e e n b e e c k ), een brusselsche familie.
Zijn eerste opleiding ontving hij te Brussel en Ath in Henegouwen, waar de later
beroemde philoloog de beginselen van het latijn leerde naar een methode, die hij
afkeuren (B u r m a n , Syll. II, 31), maar van mannen, die hij altijd hoogachten zou
(Cent. I Belg. ep. 90). Als knaap van dertien jaar ging hij naar de Jezuïetenschool
te Keulen. De rector, Leonard Kessel, schreef als zijn indruk van het jongmensch
op de lijst der orde ‘knaap van grooten aanleg, goed in het verzen maken, als spreker,
als graecus, met talent voor wijsbegeerte, geschikt om te disputeeren en leiding te
geven, iemand van een vrij goed karakter, geestdriftig en gehoorzaam.’
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(J. H a n s e n , Rheinische Acten z. Gesch. des Jesuiten-ordens, 1542-82 (Bonn,
1896) 450). De knaap wilde zich aanvankelijk bij de Orde aansluiten en werd zelfs,
waarschijnlijk door toestemming zijner ouders voor de wenden, als ‘Jodocus’, dus
reeds met naamsverandering, op de lijst der novieten geplaatst, die 20 Dec. 1562
door den rector aan den generaal der orde werd opgezonden. Op de volledige
naamlijst van het volgend jaar staat hij vermeld als ‘logicus’ toegelaten 29 Sept.
1562. (H a n s e n , a.w., 781). Op den duur kon het den ouders niet verborgen blijven,
die hem bij het vernemen van zijn optreden, uit Keulen terug lieten komen en naar
Leuven zonden, 20 Apr. 1563. Hier studeerde hij in de wijsbegeerte, daarna in de
natuurkunde, rechten, oudheidkunde, geschiedenis en onder den door Scaliger
‘waanwijs’ gesmaalden Cornelius Valerius (Scaligerana (1695) 400) in de oude
talen. Dit werd zijn lievelingsstudie, waaraan hij zich na den dood zijner ouders
geheel wijdde. Zoo verscheen toen ook in 1568 zijn Variae Lectiones, als de
veelbelovende eersteling van een lange reeks, zelfs nu nog niet waardelooze werken
op het gebied der conjecturaal-critiek. De opdracht aan Granvelle bezorgde hem
den post van secretaris der latijnsche briefwisseling van den kardinaal en bracht
hem in Rome, waar hij veel studeerde (zelfs op voorspraak van kardinaal Sirletus
in de vaticaansche bibliotheek) en vele betrekkingen aanknoopte. Toen Granvelle
door Philips II in 1571 onderkoning van Napels gemaakt werd, keerde de jonge
geleerde met rijke gegevens op archaeölogisch gebied en met humanistische
sympathieën naar zijn vaderland terug. Na een tijd van genotzucht, waaraan de
omgang met den stoicijnschen geestelijke Carolus Langhius van Luik, een man,
later nooit door Lipsius vergeten, een einde maakte, begaf hij zich weder op reis.
Te Dôle in Franche-Comté hield hij een nog bewaarde redevoering (Orationes VIII
Jenae potissimum habitae, 105-120) bij de promotie van zijn vriend, den medicus
Victor Giselinus, waar hij bijna aan de gevolgen der feestelijkheden bezweek en
begaf zich na zijn herstel, naar het toenmalige centrum van geleerdheid, het hof
van Maximiliaan II te Weenen. Hoewel gaarne ontvangen en door vele geleerden
aangezocht om te blijven, verdween hij in Sept. 1572 na een zesweeksch verblijf
met achterlating van een kort briefje aan Pighius (B u r m a n , Sylloge I, ep. 1). Deze
wijze van plotseling vertrek zonder afscheid is in L.'s leven zoo dikwijls voorgekomen,
dat ze op een karaktertrek wijst: gemis aan moed om voor zijn meening uit te komen
en er voor te strijden. Op weg naar huis, bereikte hem in Thüringen het bericht van
nieuw uitgebroken beroerten. De lust om terug te keeren verging en een leerstoel
aan de universiteit van Jena, op het bescheiden (vaste?) salaris van ƒ 100 's jaars
leek hem aannemelijker.
Hij kwam er om rustig te kunnen studeeren maar vond zich aanstonds gewikkeld
in den strijd tusschen de lutheraansche en de cryptocalvinistische universiteiten,
Rostock en Jena ter eener-, Leipzig en Wittenberg ter anderer zijde. Onverschillig
voor de dogmatische verschillen stemde Lipsius met slechts drie zijner collega's
gaarne in met den consensus van Dresden, het bemiddelingsvoorstel van keurvorst
Johan Wilhelm van Saksen, waardoor zij hun leerstoel konden behouden en L. de
gunst won van het vorstelijk huis. Zich aansluitend bij gematigde elementen, als
Joachim Camerarius, wist hij zich tegelijkertijd alle verdenking van roomsch te zijn
verre
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te houden, door enkele redevoeringen bij het aanvaarden van zijn ambt, bij de
promotie van zeven magisters en bij den dood van Johan Wilhelm uit te spreken.
Hoewel onze geleerde later het auteurschap heeft ontkend, hebben onderzoekingen
van den laatsten tijd deze bewering waar gemaakt (Zie: C.v. H a l m in
Sitzungsberichte der Acad. zu München, 1882, Bd. II, 5-20; L. R o e r s c h , Juste
Lipse in Biogr. Nat. de Belgique, 1892. Hiertegen mijn artikel in Arch. v. Kerkgesch.
V, 1907). L. noemt hierin de roomsche kerk ‘romana meretrix’ en doet zich
onomwonden als vijand van het pausdom voor, doch hij doet het niet zoozeer uit
overtuiging als om bij zijn omgeving in het gevlei te komen. Ondanks den aandrang
der weduwe van Johan Wilhelm, Dorothea Suzanna, ging L. uit eigen beweging tot
de uitgave der lijkrede niet over en schrijft daarover nog 1 Apr. 1574 aan zijn
medischen collega Ellinger: ‘Ik zou wel dom zijn, als ik dat deed; waarom weet ge.’
Aan naijver ontbrak het weldra niet en men wilde hem zelfs het dekanaat onthouden,
doch August, de vorst-regent, mengde zich in L.'s belang in de zaak en liet hem
onmiddellijk tot deken kiezen.
Niet langer dan drie semesters bleef de jonge hoogleeraar te Jena. In Sept. 1573
huwde hij op een vacantiereis te Keulen met een weduwe van leuvensche patricische
familie A n n a v a n d e n C a l s t e r e en kwam toen slechts terug naar Jena om
zich van de hoogeschool los te maken. Het huwelijk hield hij zelfs voor een vriend
als Ellinger geheim. In de beste verhouding tot het vorstelijk huis, zijn collega's en
leerlingen, die hem zelfs uitgeleide deden, verliet Lipsius in Mrt. 1574 Jena, om zich
negen maanden te Keulen te vestigen, waar hij zijn uitgave van T a c i t u s en zijn
Antiquarum lectionum commentarius gereed maakte.
Uit Keulen keerde L. in begin 1575 metterwoon naar zijn landhuis te Overijssche,
en het volgend jaar naar Leuven terug, om zijn studiën in de rechten te voltooien
en den titel van ‘jurisconsultus’ te halen. Te Leuven werd hij lid van de burgerwacht
en dacht al zijn levensbestemming gevonden te hebben, toen in 1577 zijn Oratio in
funere .... Joannis Guilielmi .... het licht zag en in zijn omgeving de spaansche furie
uitbrak. L. nam de wijk naar Antwerpen, bij zijn uitgever, den beroemden boekdrukker
Plantijn, maar hoorde daar, dat zijn bezittingen en papieren slechts door
tusschenkomst van een vroegeren studiemakker, die krijgsrechter was in het leger
van Don Jan, gered waren. Als velen in die dagen besluit de geleerde, wien verdere
rust en studie in het rumoerige Zuiden onmogelijk schijnt, beducht ook voor meerdere
bekendheid van zijn jenaasch gedrag, naar Holland te wijken, waar bovendien
mannen leven, die hem weten te waardeeren. Zoo schrijft hij 18 Jan. 1578 aan
Janus Douza over de bezwaren van zijn omgeving en haalt hij ook in het 4e en 5e
boek van zijn toen geschreven Epistolicae Quaestiones de banden met dezen
invloedrijken, krijgshaftigen geleerde nauwer aan. Blijkens Douza's Album Amicorum
(ter leidsche bibliotheek) hadden de Latinisten elkander nog 28 Sept. 1577 gezien
en van der Does, die als curator der nieuwe leidsche hoogeschool aanstonds den
geheimen wensch koesterde een phoenix als Lipsius er aan te verbinden, heeft niet
geaarzeld het zijne te doen om L.'s overkomst naar Leiden aanlokkelijk te maken.
5 Apr. 1578 aanvaardt de leuvensche geleerde op een salaris van 500 pond 's jaars,
het hoogste, dat toen aan een hoogleeraar te Leiden betaald
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werd, een leerstoel in de geschiedenis en de rechten, tot blijdschap van Douza, die
zich in een distichon hierop meer beroemt dan op zijn rol in het beleg van Leiden.
Lipsius werd voor het academiejaar 8 Feb. 1579/80 rector; zijn salaris was 10
Aug. 1578 met ‘100 ponden van veertich groot toondt’, dus tot ƒ 600, verhoogd.
(M o l h u y s e n , Bronnen Gesch. L. Univ. I, 6, 7).
Thans ving een roemvolle periode voor Lipsius aan. Onder zijn collega's ‘facile
princeps’, in de ‘republiek der geleerden’ een der meest gezaghebbenden, gelijk
zijne groote en belangrijke briefwisseling bewijst, door stad en staat op handen
gedragen en op allerlei wijze, door het periodiek verhoogen van zijn salaris op 26
Apr. 1581 tot 800 en 10 Febr. 1591 tot 1000 pond, door het geven van groote
extra-belooningen in geld, door het afstaan van den tuin achter het Catharinaklooster
(op de plaats van de tegenwoordige Waalsche kerk op de Breestraat) tot bevrediging
van zijn liefde voor planten en bloemen, door het toestaan van soms langdurig verlof,
door het herhaald voordragen tot rector der hoogeschool, begunstigd, verhoogde
hij door talrijke, schitterende publicaties den roep van zijn genie en den naam der
jonge hoogeschool. Andere beroemde Zuid-Nederlanders als Plantijn en
Raphelengius volgden zijn voorbeeld en ontvloden het Zuiden en het succes van
Parma's wapenen, zonder hun roomsche geloof op te geven. Zoo schrijft Lipsius
op 6 Oct. 1583 aan zijn vriend Lampsonius: ‘Plantijn is reeds bij ons, niet uit moderne
neigingen, maar uit behoefte aan rust. Want men wordt hier met vrede gelaten en
niet geknecht in het hoogere’ (B u r m a n , Sylloge I, 128). Aan Dudithius, die hem
naar Breslau wil halen, verklaart hij onder meer, dat de Hollanders hem welwillend
onderhouden ‘et stipendio sane honesto’ (Ep. misc. I, ep. 92). Evenmin als bij
Raphelengius den Hebraicus en bij de twee eerste professoren in het grieksch: den
Leuvenaar Petrus Tiara en diens opvolger Vulcanius, evenmin als bij Bertius, die
als carmeliet in een klooster bij Parijs zijn leven eindigde, evenmin als bij Zosius,
wiens belijdenis overigens eenige opschudding veroorzaakte, beteekende L.'s komst
naar Leiden, dat hij geloovig protestant geworden was of formulieren geteekend
had. Trouwens de Staten hebben, gelijk bekend is, zelfs den theologischen
professoren te Leiden verboden de belijdenisschriften der Kerk te onderteekenen
uit vrees voor kerkregeering. L. voelt zich overigens het meest thuis bij de
vreemdelingen. Samen met Lambertus Danaeus (uit Genève herkomstig) en Hugo
Donellus, dien hij ook anders helpt, dient hij in 1581 een klacht in over de moeilijkheid
om zonder afgezet te worden een huis te huren en zij worden dan voortgeholpen,
in mindering van hun jaarlijksche wedden. (M o l h u y s e n a.w. 25). Hij schrijft dan
ook aanvankelijk, dat hij te Leiden blijven zal, ‘totdat de stormen bedaard zijn’ (Ep.
Misc. I, ep. 18 en 34), maar door den invloed van mannen als Jan van Hout en
Dousa, door de voorkomende behandeling, en door het ontbreken der gelegenheid
tot een eervollen terugtocht, die trouwens steeds bezwaarlijker wordt, rekt hij er zijn
verblijf zonder zich tehuis te gevoelen. Hij sluit zich aan bij deruimsten en wordt
bevriend met den predikant Caspar Coolhaes, wiens weekdiensten hij zelfs bezocht,
zonder evenwel aan het nachtmaal te gaan gelijk velen der staatspartij, ja
Oldenbarnevelt zelf, dit nalieten. Zijn standpunt was meer stoicijnschphilosophisch,
zooals hij dat in 1584 neerlegde
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in De Constantia, maar schonk hem in den grond toch weer geen bevrediging. Zijn
vrouw was een devote roomsche en de eigen jeugdindrukken werkten genoegzaam
na, om hem een afkeer in te boezemen van de felle partijtwisten onder de
protestanten in zijn naaste omgeving, waarvan hij door zijn omgang met Coolhaes,
die tegenover zijn collega, Pieter Cornelisz., kwam te staan, en als scheidsrechter
in het geding tusschen deze partijen (R o g g e , Coolhaes 1, 126) het ergste vernam.
Ook zelf werd hij niet verschoond, want de aanhangers van Pieter Cornelisz. wezen
er op dat hij nooit het sacrament gebruikte en daarom geen scheidsrechter kon zijn.
Evenmin bevredigde De Constantia en zoo moest hij zich in 1585 in een tweede
voorrede van dit werk verdedigen, terwijl het boek ook aanleiding gaf tot theologische
briefwisselingen met katholieke vrienden als Torrentius. Men ging pressie op L.
uitoefenen; althans uit 1586 dateeren enkele brieven aan Douza, waarin hij zich
beklaagt over den aandrang der predikanten ‘op punten, waarop men vrij wil zijn’.
Het is de reden geweest van zijn eerste z.g. gezondheidsreis naar West-Duitschland
in 1586. Hij had toen reeds ontslag gevraagd, maar Curatoren weigerden het en
gaven hem verlof. Uit Embden schrijft hij 15 Oct. van dat jaar aan Douza: ‘zou ik
mij in de voetboeien der predikanten laten klinken? Neen, het is niet geraden terug
te keeren, tenzij hun drijverij zich matige’. (Epist. Decades XIIX (Harderw. 1621),
XXI seq.). Hij maakt er zelfs een voorwaarde van, of hij al dan niet te Leiden zal
terugkeeren en wil dit doen als de Statenpartij er goed voorstaat. Aan Douza wordt
echter geheimhouding opgelegd, want Pindarus zegt terecht: ‘niet iedere waarheid
eigent er zich toe aan den dag te treden’. Zijn plan was overigens toen reeds om
van Oldenburg naar het Zuiden door te reizen en zich weder bij de zijnen te vestigen,
doch het mislukte. Nog eenmaal keerde de geleerde Brabander in de plaats zijner
eervolle werkzaamheid terug en hervatte zijn hoog gewaardeerden arbeid.
Voorstellen tot wijziging der statuten van de Universiteit gingen van hem uit en
werden gaarne aanvaard. Het plan, aan Paulus Buys bij de aanvaarding van diens
curatorschap in 1583 ontvouwd, om een Staten-college op te richten, waar talentvolle,
doch onvermogende jongelui onder toezicht zouden kunnen samenwonen en
studeeren, werd in 1591 uitgevoerd, echter uitsluitend ten bate van theologanten.
Toen in 1589 zijn werk Politicorum sive civilis doctrinae libri sex verscheen, werd
het door de leidsche curatoren met een gift van ƒ 300 beloond. Maar het werk zou
hem weder veel moeite berokkenen en ditmaal van de zijde der ‘reckelijcken’, met
wie hij tot dusver samengegaan was. Hij had een oplossing gezocht voor de
godsdienstige verdeeldheid en wilde in den staat zoo noodig te vuur en te zwaard
de eenheid van religie handhaven. De godsdienstvorm, dien hem voor oogen
zweefde was meer katholiek dan protestant; uit instemmingsbewijzen in zijn
correspondentie met Lampsonius blijkt, dat L. veel gevoelde voor de middenrichting
van Cassander, die de katholiciteits-idee niet wilde opgeven en daarom minder
ruimte liet voor de hem zoo onsympathieke godsdiensttwisten der protestanten. Het
boek beviel dan ook noch den roomschen, die het op den index plaatsten, noch den
protestanten, die bij monde van den meer ‘reckelijcken’ godgeleerde D. V o l k e r t s z .
C o o r n h e r t den strijd aanbonden. Deze sommeerde in zijn Proces van 't
ketterdooden Lipsius om nader aan te geven, welke religie hij bedoelde en hoe
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hij den gewetensdwang zou willen verdedigen. L. beantwoordde het hollandsche
boek in De una religione, daar hij de strijdvraag buiten de volksopinie wilde houden,
wat ondanks den steun van het leidsche stadsbestuur, ja zelfs van de Staten van
Holland, die den druk van Coornhert's werk verboden, niet voldoende gelukte. In
het vrije en voor zijn vrijheid bloedende land duldde men den inquisitorialen toon
van L.'s voorstellen niet, volgens welke niet het geweten, maar slechts een concilie
naar katholieke boeken recht wijzend, de laatste uitspraak hebben mocht. L. werd
zich bewust, ondanks zekere meeningsverschillen meer thuis te behooren bij zijn
roomsche vrienden, met wie hij ook een geregelde briefwisseling onderhouden had,
dan in het vrije Holland. Als men zijn jenasche periode kon vergeten, zou hij liefst
naar Leuven terugkeeren. 13 Apr. 1590 geeft hij een herdruk van een eerste
brieven-centurie: de achttien welke betrekking hadden op zijn lijkrede te Jena, laat
hij er uit. 17 Jan. van dit jaar vraagt hij Aerssens om een paspoort voor familie zijner
vrouw, die met Lampsonius in verbinding stond, in Mrt. 1591 krijgt hij met veel moeite
door dezelfde bemiddeling een buitenlandsch verlof. Hij reist nu naar Mainz en
verzoent zich daar met de roomsche Kerk. Hij dient 2 Juni zijn ontslag in (zie
B u r m a n a.w. I, 555), opgevend, dat zijn gezondheid en de vermoeienissen van
het onderwijs de redenen van zijn besluit zijn, maar doet dit om voor zijn goederen
en zijn vrouw een veiligen aftocht te verzekeren. Alle pogingen uit Holland
aangewend baten niet; vrienden als de Jezuïet Bencius weten den toon van berouw,
in L. gewekt, levendig te houden. Ook door hem in het onzekere te laten over zijn
positie te Leuven, waar hij blijkens het afslaan van de schitterendste aanbiedingen
heen wilde, of uit boete blijven moest. Te Luik wachtte hij tot het zijn vrienden gelukte
een akte van vergiffenis voor hem te erlangen bij den spaanschen koning. L. wilde
het weliswaar laten voorkomen nooit protestant geweest te zijn, maar dat De
Constantia en andere werken op den index kwamen, bewijst ook dat hij uit roomsch
oogpunt van kettersche smetten niet vrij was, gelijk dit trouwens uit tal van andere
uitlatingen in zijn leidschen tijd blijkt. Thans werd hij zuiver roomsch. Zich onder de
hoede stellend, naar zijn eigen woorden, van de Jezuïeten-vaders, treedt hij in de
broederschap van Maria, aan wie hij, nu professor te Leuven, tweemaal een zilveren
pen, ook tweemaal een pennevrucht, hare mirakelen te Hal en Scherpenheuvel
beschrijvend, wijden komt, iets wat zijn opvolger te Leiden, Scaliger, gereede
aanleiding geeft tot zijn bijtenden spot. Hij ontvangt van den Paus een vleiend
schrijven en zou zelfs bij gelegenheid van het jubeljaar in 1600 naar Rome getogen
zijn, ware het niet dat een in Italië uitgebroken pest zijn voornemen verijdeld had.
Langzamerhand breekt hij geheel met Holland en de zaak der vrijheid en ontvangt
gunsten van Philips en Albertus van Oostenrijk, wat hem er toe brengt zijn kennis
der hollandsche toestanden aan te wenden om den vijand den weg te wijzen naar
de overwinning. De stoicijnsche philosophie vindt in hem nog wel een waardeerend
beoordeelaar, maar vervangt hem niet meer den godsdienst. De verhandeling
Thraseas, reeds in het begin van zijn leidschen tijd aangekondigd, maar welker
uitgave hij, om de daarin voorkomende verdediging van den zelfmoord niet had
aangedurfd, wordt thans in de Manuductiones ad stoicam philosophiam verwerkt
om de ideeën der Stoa
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omtrent zelfmoord uiteen te zetten, deze zelf wordt als onchristelijk afgekeurd. Op
zijn sterfbed, hetwelk de ooggetuige Miraeus (later zijn levensbeschrijver)
schilderachtig beschrijft, zegt hij van de hem voorgehouden Stoicijnsche deugd en
lijdzaamheid: ‘vana sunt ista’, en terwijl de veege hand wijst naar een kruisbeeld bij
zijn stervenssponde, verloochent hij met zijn laatste woorden zijn beroemd boek
over de ‘Standvastigheid’, als hij fluistert ‘haec vera est patientia’.
Lipsius' grootste beteekenis heeft niet gelegen in zijn elegante, voor breederen
lezerskring geschrevene philosophische, maar in zijn philologische werken. Al
beleefde De Constantia in tien jaar tijds 18 uitgaven en tot op onzen tijd 80, toch
zal, wie den humanist Lipsius met zijn overal doorgevoerde lijfspreuk ‘Moribus
antiquis’ wil waardeeren, allereerst zijn Variae lectiones, zijn Antiquae lectiones,
zijn Quaestiones epistolicae, zijn uitgaven van T a c i t u s en S e n e c a in het oog
moeten vatten. De humanisten waren voor de taak geplaatst de antieken in nieuwe,
beter gecollationeerde, critische uitgaven te verspreiden, wilden zij de lezing
bevorderen. L. was een buitengewoon begaafd criticus. Zijn vermogen om zich in
te denken in den gedachtengang van zijn schrijver (zoo zelfs dat hij achtereenvolgens
Cicero, Tacitus en Seneca in zijn stijl ging navolgen), deed hem op de corrupte
plaatsen conjecturen slaan, die achteraf voor minstens twee derde juist gebleken
zijn. Ook over moeilijke gevallen van ondergeschoven of verkeerdelijk aan Tacitus
en Cicero toegeschreven werken sprak hij zich uit, en wekte algemeen bewondering.
De laatste literator, die over zijn Tacitus-uitgave schrijft, Th. Simar (in Musée belge,
XV (1911) 285), zegt van dit werk, dat het ‘een waar letterkundig monument’ is en
‘nog niet overtroffen tot heden toe.’ In een brief van Juli 1593, dus juist na L.'s komst
te Leuven, schrijft Clusius aan Ortelius ‘Ik houd hem en Joseph Scaliger voor de
twee lichten van onzen tijd.’ een uitlating, die te meer waarde heeft, nu ze voorkomt
in een particulieren brief. Eraan vooraf gaat de wensch: ‘God moge hem een lang
leven geven, zoodat hij zijne concepties kan uitwerken’. (H e s s e l s , Epp. Ortelianae
in Eccl. Londino- Bat. Archivum I (1887) no. 237). Maar reeds dertien jaar vroeger,
toen L.'s de Constantia nog niet verschenen was doch uitsluitend zijn philologische
en archaeologische geschriften, komt er in een schrijven van Rogersius aan Ortelius
de uitlating voor: ‘L. overtreft alle Nederlanders.’ (a.w. nr. 90 verg. over L.'s positie
nr. 291). In zijn Quaestiones epistolicae, IV cap. 25 zegt Lipsius, dat zij die denken,
dat hij slechts over grammaticale kwesties weet te schrijven zich vergissen en dat
hij, over de geschiedenis, de politiek en de philosophie op een wijze schrijven zal,
die zelfs de bewondering der benijders zal gaande maken. En hij heeft gelijk
gekregen. Al is het ons onmogelijk het karakter van dezen genialen geleerde te
bewonderen, die als zoovelen der eerstgeplaatsten van zijn tijd den godsdienst een
tweederangsbelang vond en huichelarij een deugd (Ep. misc. II, ep. 7); al belette
hem vreesachtigheid en behoefte aan steun (Cent. ad Belg. ep. 32 waar hij zich de
klimop noemt, die een eik noodig heeft) om de leiding te geven, die men van zijn
grooten aanleg en werkzaamheid verwachtte (met Seneca noemde hij werkeloosheid
‘hominis vivi sepultura’), toch eischt de billijkheid, hem het getuigenis niet te
onthouden, dat hij met zijn universeele belangstelling, als een waar genie,
uitgeblonken heeft, waar en waarover hij zijn licht ook schitteren
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liet en zich de blijvende erkentelijkheid verworven heeft van allen die de leidsche
academie liefhebben.
Zijn werken zijn in 7 groepen te verdeelen:
o

1 . philologisch-critische, waarvan de belangrijkste zijn: 1574 de uitgave van
T a c i t u s , met zijn later, door de vondst van een nieuw handschrift, bevestigde
conjecturen; 1585 Opera omnia quae ad criticam proprie spectant (vijf critische
verhandelingen); 1586 De recta pronunciatione linguae latinae; 1588
Animadversiones in S e n e c a e tragaedias; 1588 S u e t o n i u s ; 1591 V e l l e j u s
P a t e r c u l u s ; 1594 V a l e r i u s M a x i m u s ; 1600 P l i n i i Panegyricus; 1605
Seneca.
o

2 . oudheidkundige: 1582 de Gladiatoribus; 1584 de Amphitheatro; 1593-1594
de Cruce (in theologische kringen nog steeds gezocht); 1595 de Militia Romana;
1598 Admiranda sive de magnitudine Romana; 1603 de Vesta et Vestalibus.
o

3 . philosophische: 1585 de Constantia, 1589 Politica; 1590 de Una religione;
1604 Manuductio Stoica.
o

4 . theologische: 1604 Diva Virgo Hallensis; 1605 Diva virgo Sichemensis.
o

5 . brieven, a) Eigenhandig uitgegeven brieven omstr. 1000 in tien centuriën. b)
Later uitgegeven brieven bij P. B u r m a n , Sylloge epistolarum a viris illustribus
scriptarum, Tom. I en II (Leid. 1727); D e l p r a t , Lettres inédites de J. Lipse in
Verhandel. der kon. Ac. van Wetensch. I (1858); G a l e s l o o t , Particularités sur la
Vie de Juste Lipse (Bruges 1877); Epistolae ad Theodorum Leeuwium (Leyd. 1649;
in 12o.); Epistolarum praetermissarum Decades sex (Offenbach 1610); J u s t i
L i p s i i Epistolarum, quae in centuriis non extant Decades XIIX (Harderw. 1621).
o

6 . redevoeringen, in J u s t i L i p s i i Orationes octo Jenae potissimum habitae,
ad emendatum exemplar celeb. viri Chr. Aug. Neumanni recensuit et adnotationibus
nonnullis atque indice instruxit J o . H e n r i K r o m a y e r u s additae sunt Epistolae
V L i p s i i (Jenae, 1726).
o

7 . gedichten bijeengebracht als: Musae errantes (Antw. 1610), ook bij G r u t e r u s ,
Delitiae poetarum belgicorum.
Zie voor de volledige lijst de Bibliographie Lipsienne (Gand 1886), waarin ook
een goede levensbeschrijving. Zie verder over hem: A u b . M i r a e u s , Vita Justi
Lipsii (Antw. 1609); (voor dit en andere geschriften van B. Moretus zie iedere uitgave
der Opera Omnia); C h . N i s a r d , Le triumvirat littéraire au sèzième siècle (Par.
1852); E. A m i e l , Un publiciste du XV Ime siècle (Par. 1884); brieven over hem in
de Epistolae Ortelianae bij H e s s e l s , Eccl. Londino- Bat. Archivum I (1887), verder
voor de volledige lijst van bronnen en literatuur, Bibliogr. Lipsienne, I, XVII-XXIV,
waarin ook de tijdschriftartikelen opgenomen zijn. Sindsdien verschenen mijn
artikelen Van Leiden naar Leuven, in Ned. Arch. voor Kerkgesch. V (1907), met
addenda; E. M a s s o i n , Les Reliques de Juste Lipse in Belgique artistique et
litéraire ... Mars 1906; L. l e C l e r c q , Het boek van J. Lips over O.L.V. van Halle
in Tijdschr. boek en bibliotheekwezen 1910, 151-155; M o l h u y s e n , Komst van
Scaliger (Leiden 1913) 5, 6; d e z ., Bronnen tot de Gesch. Leidsche Univ. I ('s
Gravenh. 1913) register; en T h . S i m a r in le Musée Belge XV (1911).
Voor portretten zie M o e s , Iconografia Batava i.v.
Oberman

[Listrius, Gerardus]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

LISTRIUS (Gerardus), geboren te Rhenen tusschen 1470 en 80; plaats en jaar van
overlijden (na 1521) zijn onbekend; vermoedelijk stierf hij in het buitenland. Hij
bezocht te Deventer de
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school van Hegius, en bleef daar tot omstreeks 1500. Daarna studeerde hij in Leuven
onder Paludanus; later was hij te Bazel, waar hij zich op de medicijnen toelegde.
Vóór alles was hij echter humanist en theoloog; hij was bij Froben als corrector aan
de drukkerij verbonden, en verzorgde als zoodanig Erasmus' Adagia-uitgave van
1515, schreef grieksche verzen ter inleiding op diens Plutarchus-vertalingen, en gaf
colleges in het Grieksch. Van 1515-21 was hij rector der zwolsche fraterschool; hij
genoot toen een grooten naam als ‘drietalig’ geleerde. In dien tijd (1517) viel het
overlijden van zijn deventer ambtgenoot. Murmellius, naar men meende door vergif.
L. is hiervan beschuldigd, en, naar Murmellius' biograaf Reichling aantoont, niet
zonder goede gronden. Vooral Herman Buschius heeft moeite gedaan de overtuiging
ingang te doen vinden, dat hierbij aan misdaad moest worden gedacht. Van Zwolle
is L. naar Amersfoort gegaan; dat hij later in Antwerpen en Bazel zou hebben
gewoond, mist zekerheid.
Als latijnsch dichter beteekende hij niet veel; bisschop Philips van Bourgondië,
Dorpius en Erasmus zijn o.a. door hem bezongen. Grooter is zijne beteekenis
geweest als paedagoog, en als schrijver van studieboeken over de ‘figuren’ en over
de Dialectica van P e t r u s H i s p a n u s . Daarin geeft hij blijk in de klassieken
zoowel als in de schrijvers der renaissance goed thuis te zijn. Hij was een groot
bewonderaar van Erasmus, wiens Lof der Zotheid hij van een commentaar voorzag;
het is deze gecommentariëerde Moria, welke door H o l b e i n is geïllustreerd. Zeer
waarschijnlijk heeft echter Erasmus zelf een groot aandeel aan de samenstelling
van den commentaar gehad.
Ook op theologisch gebied was hij Erasmus' schaduw. Hij volgde den meester
op den weg van reformatorischen strijd; er bestaat o.a. een verweerschrift van L.
tegen een zwolschen Dominicaan, die hem van Luthersche ketterij had beschuldigd.
Ook door zijn optreden voor onderwijshervorming lag L. met de bedelmonniken
overhoop. Niet onwaarschijnlijk neigde hij meer naar de eigenlijke reformatie dan
zijn leermeester en voorbeeld.
Zijne voornaamste werken zijn de bovengenoemde: De figuris et tropis opusculum
(Swollae 1520); Commentarioli in Dialecticen (Zwolle 1520); zijne aan Philips van
Bourgondië opgedragen beschrijving van Utrecht (bij G e l d e n h a u e r , Germanic.
histor. illustr., Marpurgi 1542); zijne Epistola theologica (bij K a p p e n s , Kleine
Nachlese (Leipz. 1733) IV, 500).
Zie: H.C. R o g g e , G.L., in Ned. Arch. v. Kerkgesch. VII (1899), 207-220;
D e l p r a t , Fraterhuizen (Arnh. 1856), 95; H o f m a n P e e r l k a m p , De vita
Belgarum etc. (Brux. 1822), 26; A l l e n , Opus epist. Erasmi II, 407; J. L i n d e b o o m ,
Het Bijbelsch humanisme (Leiden 1913), 145-152.
Lindeboom

[Lockhorst, Ermengardis van]
LOCKHORST (Ermengardis v a n ), dochter van W i l l e m v a n L o c h o r s t
J a c o b s z o o n , overl. 17 Febr. 1520 te Utrecht als abdis der cistercienserabdij
Sint Servaas aldaar. Evenmin als het jaartal harer geboorte is dat harer intrede in
het klooster bekend. Zij volgde op de abdis Gertrudis Edel of Dedel, overl. 1 Aug.
1517. Na haar dood in 1520 verklaarde de abt van Oudekamp, Joh. Middels, dat
de abdis Ermengardis de abdij, bestaande uit 28 nonnen en twee scholieren, zoowel
in het geestelijke als in het tijdelijke, loffelijk bestuurd had. Haar broeder Herman,
deken van St. Salvator (II kol. 832), die de kerk van St. Servaas op zijn kosten van
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een gewelf had voorzien en doen versieren, deed ook een grafteeken voor zijne
dierbare zuster plaatsen. De Memorietafel van Sint Servaas in Fund. et fata eccl.
272, geeft verkeerd haar sterfjaar als Febr. 1539. Het Liber memoriarum en het
Necrologium Vallis Mariae (ibid. 433 en 439) melden beide op 17 Feb. 1520 haar
overlijden.
Zie: D o d t , Archief II, 286; M a t t h a e u s , Fundationes et fata eccl. (Lugd. Bat.
1704) 231, 267, 272, 439, 457.
Fruytier

[Lockhorst, Wendelmodis van]
LOCKHORST (Wendelmodis v a n ), dochter van Jacob, schout van Utrecht (II kol.
832) en Catharina van Mijnden, overl. waarschijnlijk na 1485. In 1442 bij het
overlijden van haar broeder J a c o b , kanunnik van Luik, was zij reeds non in de
cistercienserabdij S. Servaas. Bij den dood van haar vader 1452 en van haar broeder
B a r t h o l o m e u s 1466 was zij priorin der abdij. Zij had nog een broeder H e r m a n
(niet te verwarren met de twee dekens van dien naam) overl. 1456. Haar overlijden
komt niet voor in het Necrologium of kalendarium van St. Servaas, waar na 1485
geen namen meer zijn bijgevoegd. Wendelmodis was de tante der voorgaande
abdis van St. Servaas, Ermengardis, dochter van haar broeder Willem.
Zie: Necrologium der St. Servaasabdij te Utrecht in Archief aartsb. Utrecht XXVII
(1901), 113, 134, 165, 172.
Fruytier

[Loef van Ruweel, Arnold]
LOEF VAN RUWEEL (Arnold), ook L o e f f of L o u f , overl. op 1 Nov. 1340, was
de zoon van heer G i j s b e r t v a n R u w e e l . Hij was kanunnik ten Dom en van
St. Jan te Utrecht, van welk laatste kapittel hij daarna proost en aartsdiaken werd.
Als zoodanig komt hij voor o.a. in 1331 en in meerdere stukken van 1337, als in een
overeenkomst met den bisschop over de uitoefening der jurisdictie in Oost-Friesland.
Ter zelfder tijd (1336) komt als openbaar keizerlijk notaris te Utrecht voor:
Arnoldus dictus Loef de Westrenen.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVII (1906) 195; Versl. en Med. Oud- Vad. R. I,
20 en 468; S. M u l l e r F z ., Regesten v.h. archief der stad Utrecht (Utr. 1896) no.
198; E.B.F.F. W i t t e r t v. H o o g l a n d , Bijdr. gesch. Utr. Ridderhofsteden en
Heerlijkheden II ('s Grav. 1912) 498.
ven Kuyk

[Loeff, Godefridus]
LOEFF (Godefridus), geb. te Waalwijk, is vermoedelijk te Rome overleden, onbekend
wanneer. Op 2 Oct. 1636 werd hij als eerste Noord-Nederlander ingeschreven als
student van het College de Propaganda Fide te Rome. Hij werd 22 Sept. 1640 te
Rome priester gewijd en na bevorderd te zijn tot Doctor Philosophiae et Theologiae,
keerde hij in 1642 naar het vaderland terug. In 1650 werd hij als missionaris naar
Amersfoort gezonden, doch daar geen onderhoud kunnende vinden, vertrok hij weer
kort daarop. Eerlang keerde hij naar Rome terug, waar hij nog was in 1688, toen hij
namens het kapittel van Haarlem, met de Cock optrad als procurator bij den H.
Stoel, ter verkrijging voor een opvolger voor den overleden apostolischen vicaris in
Holland, Johannes van Neercassel. Hij schreef een boekje: De servo Dei, in quo
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de praecipuis christiani hominis virtutibus (Rome 1668) Hij komt ook voor onder den
naam P e r e g r i n u s L u f f i u s ; er zijn er echter die meenen, dat deze een ander
is, n.l. een lid van de familie Loeff, welke vele verdienstelijke leeken en priesters
kan aanwijzen.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. X, 190; XII, 310, 381 vlg; XIV, 2; XIX, 292.
van der Heijden

[Loeffs, Dorotheus]
LOEFFS (Dorotheus), geb. 12 Maart 1603 te Grave, Jezuïet 14 Aug. 1619, priester
7 April 1635,
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gest. 17 Dec. 1685 te Brugge. Het grootste deel van zijn leven was hij bij het
onderwijs. Eerst was hij hoogleeraar in de wijsbegeerte, daarna in de H. Schrift, ten
slotte in de godgeleerdheid en in het hebreeuwsch, voor welks studie hij een
handleiding schreef. Verder verdedigde hij in een geschrift de Constitutie van
Innocentius X tegen de jansenisten, schreef een werkje over de onbevlekte
Ontvangenis en vertaalde uit 't latijn het leven van pater Bern. Colnagus S.I. Zijn
plan het romeinsch Martyrologium in het vlaamsch te vertalen werd door zijn dood
verijdeld.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Brux. 1890) IV,
1898.
Derks

[Loeil, Jean Baptiste de]
LOEIL (Jean Baptiste d e ), geb. 13 Febr. 1790 te Exaerde, gest. Middelburg 11
Febr. 1850, zoon van H i e r o n y m u s en J o h a n n a M a r i a d e R o o . Hij
studeerde te Gent in de genees-, heelen verloskunde en na 4 Nov. 1813 aldaar een
openbaar examen in die vakken afgelegd te hebben, waardoor hij bevorderd werd
tot ‘officier de santé’, vestigde hij zich in 1814 te Koewacht in Zeeland. 26 April 1815
kreeg hij zonder nader examen van de provinciale commissie voor geneeskundig
onderzoek te Middelburg, de bevoegdheid in Nederland als plattelandsgeneesheer
de praktijk uit te oefenen.
Hij huwde Mei 1814 met F e l i c i t a v a n P e t e g h e m , dochter van J o h a n n e s
F r a n c i s c u s en L e v i n a P e t r o n e l l a v a n D i e s s c h e . Deze vrouw stierf
4 Nov. 1848 na jarenlange martelingen van haar man doorstaan te hebben,
vastgebonden op den zolder, aan den hongerdood, voor welk feit de Loeil gevangen
genomen werd op 7 Nov. 1848.
Veroordeeld 23 Oct. 1849 om te Middelburg aan de galg opgehangen te worden,
werd dit vonnis, nadat een request om gratie door den koning was afgewezen,
voltrokken op 11 Febr. 1850.
Over hem: Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil door Mr. P.J.G. v a n
D i g g e l e n e n Mr. I. S n i j d e r , advocaten te Middelburg (Middelburg 1850).
Hierin een lithographisch portret met facsimile door I. Hooiberg te Leiden.
de Lint

[Loemel, Johannes Huberti de]
LOEMEL (Johannes Huberti d e ), d e L o m m e l , overl. te Antwerpen 17 Oct. 1532.
Hij studeerde te Leuven en verkreeg daar den magisterstitel (in 1489) en het licentiaat
in de beide rechten, waarna hij philosophie doceerde in het Paedagogium Porci en
later optrad als professor Codicis. Ook fungeerde hij te Leuven als assessor van
den conservator der universiteitsprivilegiën. Hij was pauselijk raad en commissaris,
bezat een kanonikaat van St. Marie te Antwerpen en sinds 1517 een prebende in
het Domkapittel te Utrecht, waartoe hij 22 Mei 1517 geadmitteerd werd; 18 Apr.
1519 kreeg hij het supplementum prebendae. Behalve andere geestelijke
waardigheden, verkreeg hij het aartsdiakonaat van Famenna in het luiksche,
waarmede hij in tal van stukken aangeduid wordt. Leo X stelde hem aan tot
commissaris van den aflaat.
Zijn broeder Mr. J a c o b u s H u b e r t i d e L o e m e l was deken van Veere (zie
G. B r o m , Archivalia in Italië I no. 244).
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Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXVIII, 149; Analectes pour servir à l'histoire eccl. de
la Belgique II (1865) 242; XX (1886) 231, 277; XXIX (1901) 131; Archief kerk.
geschiedenis VIII (1837) 448.
van Kuyk

[Loffelt, Antonie Cornelis]
LOFFELT (Antonie Cornelis), smaakvol letterkundige, vooral bekend als
tooneelcriticus, geb. 15 Apr. 1841 te Utrecht, overl. 24 Sept. 1906 in den Haag.
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Na het eerste lager onderwijs in zijn geboortestad te hebben ontvangen, bezocht
hij het instituut Landolt te Vianen en bekwaamde zich toen door eigen studie verder.
Vooral letteren en kunst trokken hem aan. Ter voorbereiding tot het examen M.O.
Engelsch vertoefde hij in 1865 een tiental maanden te Londen. Van 1869 tot 1875
was hij leeraar a.d.H.B.S. en het gymnasium te Dordrecht. Op den duur beviel hem
deze betrekking echter niet; ‘er zat geen voldoende schoolmeestersbloed’ in hem.
Als ambteloos burger ging hij in laatstgenoemd jaar in den Haag wonen, waar hij,
niet onbemiddeld, zich voortaan uitsluitend aan de studie van letteren en kunst
wijdde, bovenal aan die van het tooneel, waarvan hij de literatuur en de geschiedenis
met een zeldzame uitvoerigheid beoefende. Hartstochtelijk liefhebber van boeken,
bevatte zijn bibliotheek de kostbaarste werken, met name ook op 't gebied van
schoonheidsleer en schilderkunst. Zijn gebeeldhouwde boekenkast was versierd
met de borstbeelden van Goethe, Schiller en Shakespeare, de wanden zijner kamer
prijkten met fraaie schilderijen en aquarellen, terwijl zijn schrijftafel, lessenaar en
schoorsteenmantel kwistig beladen waren met allerlei literarische en artistieke
snuisterijen. Zelden zag men een studeervertrek, rijker en smaakvoller ingericht dan
de kamer van Loffelt in diens woning aan het Lange Voorhout te 's Gravenhage.
De vruchten zijner studie legde L. neer in couranten, tijdschriften en afzonderlijke
werken. Van de eerste noemen wij Het Vaderland, waarin hij jaren lang feuilletons
schreef over het tooneel, en critieken over de schilderkunst, onder den schuilnaam
E g o ; het Nieuws van den Dag, dat in een reeks van jaargangen (1895-1906)
eveneens zeer gewaarde kunstcritieken van zijne hand bevatte; voorts de
Dordrechtsche Courant van 1875 en 76. In het engelsche Athenaeum gaf hij eenige
jaren overzichten over de nederlandsche letteren; in het Tooneel van 1878 studiën
over dat vak van kunst. De Navorscher bevatte een reeks van jaren (sedert 1865)
bijdragen van hem onder het pseudoniem L.F.T. Ook de Ned. Spectator publiceerde
vele jaren studien van A.C.L., evenals de Tijdspiegel en de Gids (dit laatste tijdschrift
in de jaarg. 1874, 78, 79 en 82). Aan het oordeel en de uitspraken van Loffelt werd
veel gezag toegekend; zijn naam had een goeden klank.
Afzonderlijke geschriften van hem zijn: Ons Tooneel en het Nederlandsche
Tooneelverbond (1873); Jupiter van Vloten en zijn kritiek (1876); Uren met
Shakespeare (1889) en Beschrijvende Catalogus van Engelsche prentkunst voor
groote en kleine kinderen. Walter Crane, Kate Greenaway enz. (1893). Al deze
geschriften kenmerkten zich door een grondig onderzoek, een zelfstandig oordeel
en door oorspronkelijkheid van opvatting. Nog gaf hij: Hamlet, Prince of Denmark,
met verklarende aanteek. (1867) en T e n n y s o n , Complete works (1870).
Loffelt was getrouwd, sedert 1898, met M a r i a A r n o l d i n a d e G r o o t , die
hem overleefde.
Zie: Ned. Spect. 1906, 305, en Levensber. Letterk. 1907, 56.
Zuidema

[Loman, Jan Christiaan Jr.]
LOMAN (Jan Christiaan) Jr., boekh.-uitgever te Amsterdam, waar hij 22 Mei 1825
geb. werd, overl. 17 Nov. 1897 te 's Gravenhage.
Gesproten uit een talrijk gezin, werd hij na het gewone schoolonderwijs te hebben
ontvangen, al vroeg in de leer gedaan bij een boekhandelaar, eerst bij de Grebber,
later bij Bakkenes, beiden te A'dam. Door eigen studie vulde hij zijn op school
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verworven kennis aan; een oudere broer leerde hem Latijn. Op 25-jar. leeftijd vestigde
hij een eigen boekhandel in zijn geboortestad en wist dezen weldra tot grooten bloei
te brengen. Gezocht bij onze vaderlandsche schrijvers, gezien bij zijne vakgenooten,
verwierf hij zich een goede reputatie; zijne uitgaven ‘droegen het kenmerk van
kieskeurigheid’, getuigt A.C. Kruseman in onderstaande Bouwstoffen van hem. Op
rechtsgeleerd gebied gaf hij uit: werken van M o l s t e r , Z u b l i en H e i n e k e n ; op
natuurwetenschappelijk van L o t z e , M u l d e r e.a.; op dat van geschiedenis van
v a n d e r A a , K r o o n , S c h o t e l en J o r i s s e n ; op dat van letterkunde van
van Lennep,Schimmel,Vosmaer,Hofdijk,Bosboom-Toussaint
en B u s k e n H u e t , zoomede tal van vertalingen. Als tijdschriften verschenen bij
hem: Nederland, waarvan hij zelf meermalen de redactie op zich nam; De
Navorscher; Onze Roeping; de Volksbibliotheek en het jaarboekje Christelijke
Volksalmanak. Verder gunstig bekende school- en leesboeken voor de jeugd.
Van 1864-69 was J.C. Loman Jr. geassociëerd met A.J.G. V e r s t e r , onder de
firma Loman & Verster, en van 1893-97 met J. F u n k e , onder de firma Loman &
Funke. Na zijn dood werd de zaak dezer firma door J. F u n k e alleen voortgezet,
tot 1900, toen haar fonds verkocht werd. Sedert dat jaar geeft de firma alleen nog
maar het maandschrift Nederland uit.
Loman was bij herhaling voorzitter of bestuurslid van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 673, en Nat. Tentoonstelling ‘Het Boek’ 1910,
31.
Zuidema

[Loman, Johannes Bernardus]
LOMAN (Johannes Bernardus), hoogleeraar aan het Kon. Athenaeum te Maastricht,
geb. 9 Mrt. 1821 te Bodegraven, waar zijn vader J. C h r . L o m a n destijds luth.
pred. was, en overl. 24 Mrt. 1849 in eerstgenoemde stad. Hij studeerde aan het
athenaeum illustre te Amsterdam en aan de hoogeschool te Leiden in letteren en
rechten en promoveerde in die beide faculteiten: 20 Febr. 1845 summa cum laude
tot Lit. hum. Dr. op een Specimen crit.-litt. in Plautum et Terentium, 20 Febr. 1846
tot Jur. utr. Dr. op een Diss. politicojur., qua principia quaedam Oeconomiae politicae
tractantur. In 1847 tot bovengenoemde betrekking benoemd, mocht hij deze nog
geen twee jaar bekleeden.
Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1850, 207.
Zuidema

[Lonck, Dirck Jansz. en Dirck Jacobsz.]
LONCK (Dirck Jansz. en Dirck Jacobsz.), vermoedelijk elkanders neven, namen
deel aan de omwenteling van 1572, die Gouda aan de zijde van den Prins bracht.
Ook hebben zij voortaan tot hun dood, in 1605 en 1615, in de regeering van hun
stad, als vroedschap, schepen en burgemeester dienst gedaan. Vooral Dirck Jansz.
L. heeft zich verder bemoeid met het gewestelijk bestuur. Hij wordt hierin aangetroffen
als wakker medestander van Willem van Oranje, hetzij als lid van den landraad
(1575), hetzij als gecommitteerde raad van Holland. In 1576 vinden we zijn naam
onder die der onderteekenaars van de Unie tusschen Holland en Zeeland, in 1577
zenden de hollandsche Staten hem naar Brussel om den prins met zijn raad ter
zijde te staan, in 1578 en 1579 nemen de beraadslagingen over de Unie van Utrecht
hem in beslag. Hoe goed hij stond aangeschreven bij den Prins van Oranje, blijkt
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hieruit, dat deze in 1582 aan zijn zoon, J a n D i r k s z . L. een prebende in Utrecht
verschafte. Na den dood van den prins benoemden de Staten hem in de commissie,
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wier taak het was de nog loopende correspondentie van den overledene te bezorgen.
In 1585 komt D.J.L. voor als ‘raedt ende thesaurier’ en verleenen de Staten hem
als zoodanig een salaris van 50 stuivers per dag, de hulp van een klerk en logies
op het Binnenhof. In 1588 treedt hij met Oldenbarnevelt e.a. op als borg voor een
som, ten behoeve van het land opgenomen. Later, wanneer de moeilijkste jaren
van den opstand voorbij zijn, hooren wij minder van hem.
Zie: Res. Holland 11 Juli 1584, 20 en 21 Febr. 1585; B o r , I, 672, 874; II, 454;
W a g e n a a r , VII, 23; Bijlage A bij S c h o t e l , Iets over Hieronymus van Beverningh
en Bruno van der Dussen; een interessante brief van D.J.L. aan de burgemeesters
van Gouda i.d. 18 Nov. 1572, gedr. door Dr. K e s p e r in Bijdr. en Meded. v.h.
Historisch Genootschap, XXX; een genealogische lijst der familie Lonck-Beverningh,
berustend in het Sted. archief te Gouda.
Huges

[Lonck, Jacob Dirckz.]
LONCK (Jacob Dirckz.), zoon van den hiervóór gen. Dirck Jacobsz. Lonck, volgde
zijn vader in 1616 in de regeering van Gouda op, maar zag zich reeds in 1618,
waarsch. wegens remonstrantsche gezindheid, daaruit verdreven. In 1620 waagden
de remonstranten het in een schuur, die Lonck toebehoorde, predikatiën te doen
houden. Dit berokkende hem een proces, dat vijf jaren duurde en waarin ook de
Hooge Raad werd betrokken, maar dat eindigde met zijn vrijspraak. Hij overleed in
Nov. 1636.
Zie: Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda, 1600-1795;
B r a n d t , Hist. der Ref. IV, 356, 371.
Huges

[Loncq, Gozewijn Jan]
LONCQ (Gozewijn Jan), C.J.zn., geb. 10 Dec. 1810 te Schiedam, overl. 21 Jun.
1887 te Utrecht. Zijn onderwijs en gymnasiale opleiding genoot hij te Rotterdam,
waarheen zijn vader als griffier van de rechtbank verplaatst werd. Hij studeerde te
Leiden in de geneeskunde en werd in 1830 door de wis- en natuurkundige faculteit
aldaar met goud bekroond voor de beantwoording van een prijsvraag: de
Fermentatione alcoholica; hij verwierf eene dergelijke belooning van de medische
faculteit te Groningen voor zijn antwoord op de prijsvraag, de Secretione, nutritione
et exhalatione. 16 Dec. 1833 promoveerde hij op eene dissertatie, de Physiologia
Veterum (Rott. 1833). Hij vestigde zich daarna te Rotterdam, waar hij zich weldra
een goeden naam als medicus verwierf. Door de provinciale geneeskundige
commissie te Dordrecht werd hij voorgedragen tot lector aan de klinische school te
Rotterdam en hoewel de commissie van bestuur eenig bezwaar maakte, omdat hij
nog zoo jong was en wel wetenschappelijke ontwikkeling maar weinig ervaring
bezat, werd hij toch in 1835 (20 Apr.) benoemd tot lector in de algemeene en
bijzondere pathologie en therapie en de praktische geneeskunde aan het ziekbed.
De moeilijkheden en tegenwerking, die hij bij het geven van zijn onderwijs ondervond
van de zijde der gasthuisautoriteiten, maakten hem dezen werkkring zoo weinig
aangenaam, dat hij zeker met vreugde zijne benoeming tot hoogleeraar in de
geneeskunde aan de utrechtsche hoogeschool aannam.
23 Sept. 1840 sprak hij zijne intreerede uit: de Fontium medicinae studio historico
clinicis excercitationibus juncto optima artis addiscendae via. (Annal. Acad. 1840).
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Bij zijn aftreden als rector magnificus op 24 Mrt. 1843, hield hij een oratie: de
Mentis animique ad medicinam πϱοπαιδεία, civitatis, artis et scientiae causa publicam
institutionem curantibus vehementer commendanda. (Annal. Acad. 1843) en om
dezelfde reden op 26 Mrt. 1863, eene
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redevoering: de Patria medicina, cum servandis tum etiam tuendis nec minus
amplificandis universitatibus, publici commodi causa et vindicanda et vero perficienda.
(Annal. Acad. 1863).
In 1881 verkreeg hij zijn emeritaat. Zijn zwak lichaamsgestel maakte, dat hij
angstvallig zorg droeg voor zijne gezondheid. Zijne fijn beschaafde vormen, boeiende
voordracht en uitgebreide wetenschappelijke kennis deden hem als leermeester
eene eerste plaats innemen.
Zijn portret is gegraveerd door C.E. Taurel en gelithographeerd door Desguerrois.
Slechts enkele geschriften gaf hij in 'tlicht: Bijdrage tot de kennis en behandeling
der kwaadaardige keelziekte gewoonlijk angina diphtheritica genoemd. in Ned. Tijds.
v. Geneesk. 1861, 177; Bezwaren tegen het eerste en tweede der aangeboden
geneeskundige wetsontwerpen, (Utr. 1864); Open brief aan de leden van de Eerste
Kamer, over de wetsontwerpen tot regeling van het geneeskundig staatstoezicht,
(Utr. 1865); Historische schets der Utr. hoogeschool tot hare verheffing in 1815 (Utr.
1886).
Zie over hem: W. K o s t e r , In memoriam G.J. Loncq in Utr. Studenten-Almanak
1888, 277.
Simon Thomas

[Loos, Henricus]
LOOS (Henricus), geb. te Amsterdam 21 April 1813 en overl. te Utrecht 4 Juni 1873,
was aartsbisschop van Utrecht van 1858-1873. Tijdens zijn bestuur kwam in 1870
de oud-katholieke beweging in het buitenland op, waardoor de bijna vergeten
Oud-Bisschoppelijke Cleresie van Nederland meer bekendheid naar buiten kreeg.
Zie: Die apostolische Reise des Erzbischofs van Utrecht nach Deutschland
(Augsburg 1872; ook in het hollandsch vertaald en uitgegeven te 's Grav. bij J.M.
van 't Haaff). Loos was een ijverig verdediger van de rechten zijner kerk, waarvan
hij blijk gaf o.a. in zijn Schets eener geschiedenis van de Roomschkatholieke
Oude-bisschoppelijke Klerezy in Nederland. (Utrecht 1853)
Zie: Een woord van hulde aan de nagedachtenis van den Aartsbisschop van
Utrecht, Mgr. H. Loos (Utrecht 1873).
Kenninck

[Loos, Dr. Dirk de]
LOOS (Dr. Dirk d e ), geb. te Rotterdam 24 Juni 1834, gest. te Leiden 5 Jan. 1908,
bezocht in zijn vaderstad de klinische school en werd in 1854 toegelaten als
apotheker. Kort daarop deed hij admissie-examen voor de leidsche hoogeschool
en promoveerde in 1858 op het proefschrift Historischkritische beschouwing der
glucosiden, dat als antwoord op een prijsvraag der faculteit te Leiden met goud
bekroond was. In 1857 werd d.L. benoemd tot leeraar in de scheikunde aan de
Academie van beeldende kunsten en techn. wetensch. te Rotterdam, en in 1864
bij de oprichting eener H.B. school te Leiden tot directeur van die inrichting, welke
functie hij 35 jaren (tot 1 April 1900) heeft vervuld. D.L. was van vele genootschappen
lid, werd in 1877 voor het eerst directeur van de Mij. van Nijverheid, als zoodanig 4
maal herbenoemd, en wijdde als commissielid aan het Koloniaal Museum 10 jaar
zijn beste krachten. Van de Ver. van Leeraren M.O. was d.L. vele jaren voorzitter;
hij was lid van de comm. voor de behartiging van ned. belangen op de
tentoonstellingen te Parijs in 1889 en 1900. Van zijn hand verschenen, behalve vele
opstellen in het Tijdschr. v. Nijverh. (1878-1891), o.a. in de jaren 1883-93
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monographieën over indische voortbrengselen, als beschrijvende catalogus van het
Koloniaal Museum; verder een Handleiding bij de practische oefeningen in de
scheikunde (1882; 4e druk 1898), en Organisation de l'enseignement secondaire,
dans le Royaume des Pays-Bas (1894); Id. de l'enseignement supérieur (1895); Id.
de l'enseignem. primaire (1896).
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Zijn grootste verdienste ligt echter in de wijze, waarop hij de belangen van het
Middelbaar Onderwijs verdedigde en bevorderde, o.a. door zijn statistieken over de
resultaten daarvan.
Zie: Bulletin 40 v.h. Koloniaal Museum, 1908, 15 en Levensb. Letterk. 1908, 77.
Quintus Bosz

[Loudon, Mr. James]
LOUDON (Mr. James), geb. te 's Gravenhage 8 Juni 1824, overl. aldaar 31 Mei
1900, zoon van A l e x a n d e r L o u d o n (in 1811 met de Engelschen op Java
aangekomen, resident van Banjoewangi, daarna secretaris en wd. resident te
Semarang, laatstelijk suiker- en indigofabrikant op Java) en van S u s a n n a
G a s p a r d i n a V a l c k , werd 7 Juni 1841 student aan de universiteit te Leiden en
14 Mei 1846 tot doctor in de beide rechten bevorderd; hij vertrok 23 Mei d.a.v. naar
Oost-Indië, kwam 4 Sept. aldaar aan en vestigde zich als advocaat en procureur te
Batavia. Van 1852-1854 hield hij zich bezig met reizen en industrieele
ondernemingen. 18 Febr. 1854 werd hij benoemd tot secret. bij den
gouvern.-commiss. tot het ontwerpen van wettelijke bepalingen voor de
buitenbezittingen; hij bezocht in die hoedanigheid de Molukken, Banka en Billiton;
23 Dec. 1854 werd hij benoemd tot referendaris bij de algem. secretarie. 3 Febr.
1857 vertrok hij, wegens ernstige ziekte zijner echtgenoote, met verlof naar
Nederland; hij werd 13 Mei 1858 werkzaam gesteld bij het dep. van Koloniën, aan
welk dep. hij, van 28 Mei 1859 af, de functiën van secret.-gen. waarnam. Toen het
ministerie van Hall-Heemstra in Maart 1861 aftrad, ook wegens verschil van meening
in den boezem van het Kabinet omtrent het kol. vraagstuk trad L. op als min. v.
koloniën in het door Baron van Zuylen van Nijevelt nieuw gevormde ministerie.
Gedurende zijn ministerschap bleek L., hoewel van Zuylen de richting van het
Kabinet had aangegeven als behoudend voor Indië, toch in meer dan één opzicht
te zijn een voorstander van de liberale koloniale politiek; onverholen werd door hem
gehuldigd de opvatting der koloniale partij van vooruitgang, dat geleidelijke overgang
tot den vrijen arbeid met inkrimping der gedwongen cultures gewenscht was en niet
in strijd met het regeeringsreglement; hij gaf de eerste impulsie tot de afschaffing
der cultuurprocenten als belooning van indische ambtenaren.
Hoewel hij zich bleef verzetten tegen de vaststelling der kolon. begrooting bij de
wet, gaf hij toch toe aan een meermalen te vergeefs uitgesproken wensch om de
indische begrooting in haar geheel aan de Kamers mede te deelen. Eindelijk werd
door hem het consignatie-stelsel minder streng gehandhaafd door het besluit een
deel der cultuurproducten op Java zelf in veiling te brengen. Toen de groote
meerderheid der ministers verklaard had, tegenover de behoudende koloniale
beginselen van v. Zuylen, de meer liberale politiek van L. te willen volgen, trad v.
Zuylen (10 Nov.) uit het ministerie. Maar het gemis aan overeenstemming in den
boezem der regeering omtrent de kolon. politiek, gepaard aan ontstemming wegens
het stijgende tekort op de staatsbegrooting bij een lager indisch batig slot, had het
vertrouwen in het Kabinet sterk doen wankelen, waarvan ondubbelzinnig bleek toen,
na een levendig debat in de Tweede Kamer omtrent de kolon. staatkunde bij de
behandeling van het Hoofdstuk ‘Koloniën’ der Staatsbegrooting voor 1862 - waarbij
in sterke mate uiting was gegeven aan persoonlijke gevoeligheden - de Kamer, als
blijk van wantrouwen in de Regeering, het voorgedragen cijfer van het Hoofdstuk
‘Onvoorziene uitgaven’ dier begroo-
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ting tot de helft terugbracht, hetgeen de aftreding van het geheele ministerie ten
gevolge had (31 Jan. 1862). De Koning wilde nu aan den min. v. kol. Loudon, wiens
begrooting met 51 tegen 20 stemmen was aangenomen, de vorming van een nieuw
Kabinet opdragen, maar L. meende zich, op grond van zijn mindere ervaring op
politiek terrein, met die taak niet te kunnen belasten; hij weigerde eveneens de hem
later door Thorbecke aangeboden portefeuille, wegens verschil van meening omtrent
de vaststelling van de indische begrooting bij de wet, waarvan L. niets goeds
verwachtte. Gedurende zijn kort ministerschap had L. een voorstel tot emancipatie
der slaven in West-Indië ingediend, dat, overgenomen door zijn opvolger, in 1862
werd aangenomen en op 1 Juli 1863 de emancipatie van 33000 negerslaven ten
gevolge had.
Reeds 11 Februari 1862 werd L. met ingang van 1 Maart d.a.v. benoemd tot
commissaris des Konings in Zuid-Holland, in welke functie hij tot 31 Oct. 1872 bleef.
Vermelding verdient dat de zeer krachtige maatregelen door den min. Heemskerk
in 1867 aangewend tot bestrijding van de sinds 1865 steeds voortwoekerende ziekte
onder het rundvee, maatregelen, die in de Tweede Kamer, vooral op grond van
gemoedsbezwaren, op hevig verzet stuitten, berustten op een plan (afmaking van
aangetaste koppels op een gunstig tijdstip bij dalend ziektecijfer) van L. als commiss.
in Zuid-Holland.
4 Mei 1871 werd L. benoemd tot gouv.-gen. van Ned.-Indië; hij vertrok 26 Nov.
d.a.v. daarheen, kwam 31 Dec. te Batavia aan en aanvaardde 1 Jan. 1872 het
bestuur. Gedurende dat bestuur bleef het op Java rustig; van natuur- en andere
rampen bleef het eiland echter niet gespaard; in 1872: overstroomingen, vooral in
Batavia, Semarang en Japara, uitbarsting van den vulkaan Merapi en aardbeving
te Ambarawa; in 1873: rijstschaarschte en ziekten (knobbelkoorts en cholera); in
1875: overstroomingen in Midden- en Oost-Java en een moddervloed uit den vulkaan
Kloet in Kediri.
Wat het rechts- en politiewezen betreft, had 6 Mei 1872 de afkondiging plaats
van een wetboek van strafrecht voor inlanders; 15 Juni d.a.v. die van algemeene
politie- en strafreglementen voor europeanen en inlanders en in 1874 die van de
reglementen tot regeling van het rechtswezen op Banka en Sumatra's Westkust,
terwijl in datzelfde jaar een nieuwe organisatie van het hooggerechtshof in Ned.
Indië werd ingevoerd. In April 1872 werd eene nieuwe regeling voor den aanslag
en de inning der landrente vastgesteld, bij de uitvoering waarvan men echter op
groote bezwaren stuitte, terwijl, tot uitvoering der agrarische wetten, de regeling van
de verhuring van gronden op Java aan niet-inlanders, die omtrent het
ontginningsrecht van inlanders op het staatsdomein en die van uitgifte van woeste
gronden op Sumatra tot stand kwam. In Mei 1872 werd een algemeen reglement
op het lager onderwijs voor inlanders uitgevaardigd en in 1873 een nieuw tarief voor
den in-, uit- en doorvoer voor Ned.-Indië in werking gesteld, ten gevolge waarvan
het laatste overblijfsel der differentieele rechten verdween, terwijl in 1874 eene
reorganisatie plaats had, zoowel van het beheer der openbare werken, gepaard
aan eene uitbreiding van het technisch personeel van den waterstaat, als van den
burgerl. geneesk. dienst. In 1874 werd het districtsbestuur op Java en Madoera
(behalve in de residentie Batavia en de Preangerregentschappen) met ge-
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deeltelijke afschaffing van heerendiensten voor hoofden en ambtenaren,
gereorganiseerd. 31 Jan. 1873 had de opening van den spoorweg Mr.
Cornelis-Buitenzorg en 17 Mei d.a.v. die van het gedeelte Bringin-Willem I van den
spoorweg Semarang-Vorstenlanden plaats. 1 Jan. 1875 werd eene kweekschool
voor inlandsche onderwijzers te Probolingo geopend.
In de buitenbezittingen kwam 15 Jan. 1873 eene verbetering van positie der
ambtenaren bij het binnenl. bestuur tot stand, waardoor zij op gelijken voet gebracht
werden met hunne ambtgenooten op Java. 15 Mei 1873 werd eene afzonderlijke
residentie ‘Oostkust van Sumatra’ ingesteld.
Behoudens eenige verwikkelingen in Deli (1872) en ongeregeldheden in Benkoelen
(Sept. 1873), alwaar twee europ. gouv.-ambtenaren werden vermoord, doch de rust
spoedig hersteld werd, bleef het in Ned. Indië over het algemeen rustig. Het was
echter onder het bestuur van L. dat de oorlog met Atjeh een aanvang nam. Bij het
tractaat van 1824 met Engeland was ten opzichte van Atjeh door Ned. verklaard,
dat het de onafhankelijkheid van dat rijk zou eerbiedigen, maar toch zoude zorgen
voor de veiligheid van zeevaarders en handelaren in de atjehsche wateren. Die
dubbele verplichting bleek echter onuitvoerbaar. Zeeroof had herhaaldelijk plaats.
Ook de zending in 1857 van den gen. v. Swieten (II kol. 1407) die er in slaagde een
tractaat met den Sultan te sluiten, bracht geene verbetering. Eerst door het
Sumatra-tractaat in 1871 (24 Mei 1872 in Indië afgekondigd) met Engeland gesloten,
waarbij het britsch bestuur afzag van alle vertoogen tegen de uitbreiding van ons
gezag op Sumatra, verkreeg Nederland tegenover Atjeh de vrije hand. Daar de
veiligheid in de atjehsche wateren geringer was dan ooit te voren, werden zij daarop
veelvuldiger door de nederl. oorlogsschepen bekruist en door de opbrenging van
een rooversvaartuig van Simpang Olim, welk landschap onder de souvereiniteit van
Atjeh stond, werd de stemming in laatstgenoemd rijk tegenover Nederland zeer
vijandig. De indische reg. trachtte intusschen langs minnelijken weg den ned. invloed
in Atjeh te vestigen en deed de zending van een gezantschap daarheen aankondigen.
Uitstel van die zending werd echter gevraagd door een in Dec. bij den resident van
Riouw gekomen gezantschap; terwijl dit nog te Riouw was, werd vernomen, dat in
het begin van Januari 1873 een afgevaardigde van den Sultan naar Frankrijk was
gezonden om hulp en bescherming te vragen. De gezanten werden 25 Jan. met
een ned. schip van Riouw naar Singapore en van daar naar Atjeh teruggebracht.
Na hun vertrek bleek echter dat zij te Singapore hulp tegen Nederland hadden
gevraagd bij de agenten van Italië en de Ver. Staten van Amerika. Nu werd langer
dralen ongeoorloofd geacht; vóór alles moest voorkomen worden, dat een andere
mogendheid zich op Sumatra vestigde. Zoodra mogelijk werd de vice-pres. van den
Raad van Ned.-Indië als regeerings-commiss. naar Atjeh gezonden en, toen de
verlangde ophelderingen en waarborgen niet werden gegeven, 26 Maart 1873 de
oorlog verklaard. 5 April kwam de geheele expeditionnaire macht, aan combattanten,
met inbegrip van de landingsdivisie der zeemacht, sterk ongeveer 3800 man voor
Atjeh aan; den volgenden dag werd eene verkenning gedaan en 8 April de geheele
troepenmacht ontscheept; 10 April werd de versterkte missigit genomen, doch daar
deze niet werd bezet gehouden, was men
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genoodzaakt haar op 14 April andermaal na hardnekkig gevecht te nemen;
dienzelfden dag sneuvelde de gen.-majoor Köhler, bevelhebber der expeditie, en
ging het bevel over op den kol. van Daalen. 16 April werd in de richting van den
Kraton, waarvan de ligging niet nauwkeurig bekend was, voortgerukt, maar door
het hevig vuur des vijands leed men groote verliezen, waarop den 17den naar het
strand teruggetrokken werd. Daar de troepenmacht bij den weerstand, waarop men
was gestuit, te zwak werd geacht voor verdere operatiën, werd - ook met het oog
op den regenmoesson, waarvan het intreden spoedig werd verwacht en waarin,
volgens het advies van den commt. der zeemacht, de gemeenschap van Atjeh's
strand met de reede maandenlang verbroken kon zijn - aan den gouv.-gen.
machtiging gevraagd om de expeditie te staken.
Hoewel reeds versterking was aangewezen en de gen.-majoor Verspyck (II kol.
1495) tot opperbevelhebber benoemd, meende L. de gevraagde machtiging op de
aangevoerde gronden te moeten verleenen. 10 Mei waren de troepen te Batavia
terug met een verlies van ongeveer 450 man aan dooden en gewonden. Daar al
spoedig twijfel begon te ontstaan of de terugkeer der expeditie wel bepaald
noodzakelijk was geweest, deed L. aan de chefs van korpsen, staven en diensten
der expeditie dadelijk na hunne terugkomst een drietal vragen daaromtrent stellen;
de verkregen antwoorden werden in handen gesteld eener commissie van enquête,
die belast werd met het doen van een onderzoek omtrent die noodzakelijkheid.
Alle krachten werden nu ingespannen om nog in hetzelfde jaar eene nieuwe
expeditie te zenden; belangrijke versterkingen kwamen uit Nederland aan. Tot
opperbevelhebber, tevens regeeringscommissaris der expeditie, die aan
combattanten, met inbegrip der marine-landingsdivisie ruim 8600 man sterk was,
werd benoemd de reeds in 1862 gepensionneerde luit.-generaal van Swieten (zie
hiervoren) oud-commandant van het indische leger; tot tweeden bevelhebber
gen.-majoor Verspyck. In de tweede helft van Nov. 1873 werden de troepen (eene
brigade bleef voorloopig te Padang in reserve) ingescheept; ongelukkigerwijze
maakte de cholera, zoowel tijdens den overtocht als later, talrijke slachtoffers; 9
Dec. werd beoosten de Atjeh-rivier geland; 14 Dec. de vijandelijke stelling bij
Kampong Tiban genomen; op 25 Dec. viel een aantal versterkingen na hardnekkigen
strijd in onze handen; 6 Jan. 1874 werd opgerukt tegen den missigit, die, nadat een
voorwerk, dat door de Atjehers hardnekkig verdedigd werd, was genomen, verlaten
werd bevonden. Herhaalde aanvallen der Atjehers werden afgeslagen en op 12
Jan. 1874 eenige ten Zuidwesten van den Kraton gelegen versterkingen genomen,
waardoor deze kans liep geheel ingesloten te worden. Op 24 Jan. werd de Kraton
geheel verlaten gevonden. Eene proclamatie daarop tot de onderhoorige
landschappen gericht, had tot gevolg, dat eenige het ned. gezag erkenden.
Van Swieten onthield zich verder van offensieve bewegingen; de Kraton en eenige
andere punten werden door eene troepenmacht van ruim 3000 man onder kolonel
Pel (II kol. 1080) als mil. tevens civ. bevelhebber bezet gehouden; de hoofdmacht
keerde in het laatst van April te Batavia terug.
Hevig is de polemiek geweest, die, zoowel in als buiten de
Volksvertegenwoordiging, gevoerd werd over de vragen: of het wel noodig geweest
was aan Atjeh den oorlog te verklaren; wie daar-
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voor de verantwoordelijkheid droeg; of het onverrichterzake terugkeeren der eerste
expeditie wel noodzakelijk was geweest; of het hooren van chefs van korpsen en
diensten der eerste expeditie dadelijk na hun terugkeer en het houden der enquête
niet was af te keuren; of het belasten met het bevel over de tweede expeditie van
een reeds gepensionneerd generaal wel wenschelijk was, enz. Zeker is het, dat L.
ook in Indië na den terugkeer der eerste expeditie in de pers hevig werd aangevallen,
zelfs in die mate, dat aan den redacteur der Semarangsche Courant het verder
verblijf in Ned. Indië door de regeering werd ontzegd. Ook de min. van kol. Fransen
van de Putte gaf te kennen, dat, het - om vreemde tusschenkomst te voorkomen naar zijne meening niet noodig was geweest souvereiniteitserkenning van Atjeh te
eischen. L. vroeg daarop zijn ontslag als gouv.-gen., dat hem echter door den Koning
niet werd verleend. In Atjeh had de kolonel - later generaal - Pel geene gemakkelijke
taak. Aanvankelijk hielden de Atjehers, die voortdurend aanvallen deden op de door
onze troepen bezette punten, den Kraton aan de Zuid- en Oostzijden ingesloten,
terwijl de zwakte zijner troepenmacht, die bovendien zwaar door ziekten geteisterd
werd, hem belette offensief op te treden. Nadat herhaaldelijk versterkingen waren
aangekomen, gelukte het hem, onder krachtigen tegenstand der Atjehers, behalve
het landschap Marassa, waarvan het hoofd van den aanvang af onze zijde had
gekozen, verschillende punten op den rechteroever der Atjeh-rivier en ten Zuiden
en Zuidwesten van Kota-Radja te bezetten, waardoor de gemeenschap met de zee
langs de Atjeh-rivier en met Oleleh, alwaar een zeehoofd werd aangelegd, beveiligd
werd. Dit hoofd werd later door een spoorweg met Kota-Radja verbonden. Bovendien
werd begonnen met den bouw van een lichttoren op Poeloe Bras.
Intusschen was het ministerie de Vries-Fransen van de Putte op 27 Aug. 1874
afgetreden en vervangen door het ministerie Heemskerk-van Lynden van
Sandenburg; als min. v. kol. trad baron van Golstein op. Deze had op 16 Juni als
lid der Eerste Kamer verklaard, dat het vertrouwen, 't welk hij op den gouv.-gen.
had, door de laatste gebeurtenissen, wellicht wegens onvoldoende inlichtingen, niet
was versterkt. L. achtte - zou hij als landvoogd kunnen aanblijven - eene stellige
verklaring, omtrent dit vertrouwen noodig. Hij ontving daarop eene uiteenzetting van
de meening des ministers omtrent de verhouding van den min. v. kol. tot den
gouv.-gen. L. kon zich daarmede niet vereenigen, omdat hem daaruit bleek, dat de
min. geen voldoend vertrouwen in den gouv.-gen. stelde. Daarbij kwam het volgende:
L. had reeds voor eenigen tijd aan den alg. secretaris opgedragen eene reis over
Java te ondernemen om met ambtenaren en hoofden de uitvoering der agrarische
wet verder te regelen en daarbij tevens over de conversie van communaal in
individueel bezit van dessagronden van gedachten te wisselen. Terwijl die
hoofdambtenaar zich met die taak bezig hield, ontving de gouv.-gen. van den min.
v. kol. het verzoek diens reis te doen staken. Daarop vroeg L. dadelijk zijn ontslag
als landvoogd, dat hem 17 Dec. 1874 werd verleend. 26 Maart 1875 gaf hij het
bestuur aan zijn opvolger Mr. J.W. van Lansberge (zie in dit deel kol. 739) over en
vertrok 28 Maart d.a.v. naar Nederland, alwaar hij zich te 's Gravenhage metterwoon
vestigde.
18 Febr. 1884 werd L. met al zijne wettige afstammelingen in den nederl. adelstand
verheven.
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L. huwde 20 Aug. 1855 te Batavia met jonkvr. L o u i s e W i l h e l m i n e
F r a n ç o i s e F é l i c i t é d e S t u e r s , geb. nabij Arnhem. 21 Juni 1835, dochter
van François Vincent Henri Antoine ridder de Stuers, adj. des Konings in b.d.,
luit.-generaal, commt. van het leger in Ned.-Indië, en van jonkvr. Adriana Jacqueline
de Kock (II kol. 1390). Uit dit huwelijk sproten twee zoons en vijf 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) 217 en de aldaar opgegeven
bronnen; 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 ('s Gravenhage 1907) register.
Omtrent den oorlog met Atjeh zie de bronnen opgegeven in de Encyclop. van Ned.Indië I ('s Gravenhage-Leiden) 129; I.I. M e i n s m a , Geschiedenis der Ned. O.I.
bezittingen II, 2de stuk ('s Grav. 1875) 120; E.B. K i e l s t r a , Indisch Nederland
(Haarlem 1910) 179.
Rooseboom

[Lubeek, D. en H. van]
LUBEEK (D. en H. v a n ). Deze namen vindt men gezamenlijk of afzonderlijk, ook
alleen met de beginletters van voor- en achternaam, onder 18de eeuwsche en begin
19de eeuwsche houtgravures van rotterdamsche nieuwjaarswenschen, kinderprenten
en almanakplaten. Somtijds komt ook alleen Lubeek voor. Waarschijnlijk zijn het
D e b o r a en H e r m a n u s van Lubeek, tante en neef. De eerste werd te Rotterdam
gedoopt 25 Juni 1752 als dochter van K o e n r a a d v a n L. en M a r i a
R o s e n b u r g , de tweede 8 Juli 1770 als zoon van J o h a n n e s v a n L. en
C o r n e l i a O v e r k a m p . Hun vader, resp. grootvader, K o e n r a a d v a n L. was
boekverkooper op de Botersloot. Zij beiden werkten vooral voor Jacobus Thompson,
den stichter van het bekende uitgevershuis Thompson, dat tot 1838 onder denzelfden
naam, werd gedreven en thans, onder een anderen naam, nog bestaat. Het eerst
treft men de signatuur D. en H. van Lubeek aan op den Zegenwensch der
Klapwakeren aan Magistraat enz.... van Rotterdam 1789, terwijl de naam Lubeek
alleen tot 1850 ongeveer geregeld voorkomt op de titelprent en enkele maandprenten
van Van Zwaamens en Thompsons Almanak. Tot dien tijd vindt men in de
Plaatjeskluchten ook de onderteekening D.v. Lubeek alleen. Wanneer en waar zij
gestorven zijn, is niet bekend.
Zie: E m i l e v a n H e u r c k e t G.J. B o e k e n o o g e n , Histoire de l'imagerie
populaire flamande, 557 en 569.
Wiersum

[Luchtmans, Gijsbertus Johannes]
LUCHTMANS (Gijsbertus Johannes), geb. 31 Oct. 1808 te Wageningen, overl. 23
Juni 1868 te Zutphen. 20 Juni 1826 ingeschreven te Utrecht als student in de
geneeskunde, promoveerde hij, 12 Dec. 1832 op een proefschrift: de Mutatione
axis oculi secundum diversam distantiam ejusque causa, en verwierf 24 April 1833
den titel van chirurgiae doctor.
Hij vestigde zich te Scherpenzeel, waar hij gedurende 18 jaar als geneesheer
werkzaam was, maar daarna verhuisde hij naar Zutphen, daar zijne gezondheid
hem niet toeliet langer eene zoo vermoeiende praktijk waar te nemen. In 1854 werd
hij benoemd tot lid van de provinciale commissie van geneesk. onderz. en
toevoorzicht, en in 1866 verwisselde hij dit ambt met het lidmaatschap van den
geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht. Gedurende zijn verblijf te Utrecht
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legde hij zich bijzonder toe op de microscopie van het zenuwstelsel en vervaardigde
daarvan zulke fraaie praeparaten, dat zijne inzending op de wereldtentoonstelling
te Parijs in
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1867 met een bronzen medaille bekroond werd. Hij was hierin geheel autodidact
en bracht het in de techniek tot eene hoogte, die misschien door weinigen
geëvenaard, zeker door niemand overtroffen werd. Eene beschrijving hiervan komt
voor, onder den titel: Iets over het vervaardigen van microscopische praeparaten
tot opheldering der structuur van sommige deelen van het zenuwstelsel, in het Ned.
Tijds. v. Geneesk. 1863, 564. In 1864 werd hij benoemd tot lid van het Provinc. Utr.
genoots. v. Kunsten en Wetenschappen en in de Verhandelingen daarvan leverde
hij bijdragen over de structuur van het ruggemerg, van de terminaalstreng van den
nervus sympathicus en van de gevoels- en beweegzenuwen. Ook van de structuur
der hersenen vervaardigde hij, door wijzigingen te brengen in zijne methode van
praepareeren, schoone praeparaten, maar een beschrijving daarvan heeft hij niet
meer kunnen te boek stellen.
Simon Thomas

[Ludeman, Johan Christophorus]
LUDEMAN (Johan Christophorus), geb. te Haarburg bij Hamburg 24 Aug. 1683,
overl. te Amsterdam 22 Maart 1757.
Te Jena in de theologie studeerende, leerde hij de geschriften van Paracelsus
kennen en door zijn vriend Matthei in de grondbeginselen van de urologie ingewijd,
ging hij over tot de studie der geneeskunde. Hij vestigde zich eerst te Hamburg en
later te Amsterdam. Eerst 5 Maart 1718 promoveerde hij te Harderwijk op een
dissertatie getiteld: Genees- en wijsgerige inwijdingstwistreden over zevenderlei
soorten van waterzuchtige ziektens (Amsterdam bij Johannes van Septeren 1728).
Ludeman stelde zijn diagnoses door den horoscoop te trekken, daarbij alleen
gebruikmakende van den datum, het uur van geboorte en de voornamen van zijn
patienten. Ook als uroscopist bezat hij een groote vermaardheid, zoodat tal van
hooggeplaatste personen, o.a. de latere paus Clemens XIII, hem kwamen
consulteeren.
Veel geld verdienende, gaf hij ook gemakkelijk en schonk hij de Salsburgsche
emigranten te Groede een som van 10.000 gulden. Op medisch gebied is van hem,
behalve zijne dissertatie nog bekend: Burger Huysschat of heylzaame waarnemingen
wegens de nuttigheid, kragt en werking der specerijen etc. ('s Gravenhage 1760
8o.); Konstkabinet van verborgendheden der natuur. Met groote moeite en vlijt
bijeengesameld door J.C. L u d e m a n (Amsterdam, 2e druk 1770).
Op astrologisch gebied staan op zijn naam: Spiegel der waereld (Rotterdam 1760);
Secrete bijvoegsels of noodige sleutel voor de 12 brieven aan meester Franciscus
(den Haag 1769); Triumphzaal van Astrologische voorzeggingen (znd. uitg. of jrt.)
(geschreven door F.L. K e r s t e m a n ); Sleutel op de Triumphzaal (znd. plaats,
1788); Nagelaten brieven, waarin zijn portret (znd. jrt.); De goudmijn van doctor
Ludeman (door F.L. K e r s t e m a n ) Kroonwerk of laatste Eeuwbazuin; Staatspen;
De Hekkesluiter of Vrolijke missive van meester Franciscus aan zijn landgenoot
(1792); De Zandlooper van Ludeman (den Haag 1799); Nieuwstijding uit de andere
waereld (1768); Kabinet en geluksrad van veele geheime konsten (Amsterdam
1743); Echte sterrevoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist
J.C. L u d e m a n (1789); Astrologisch testament of de beste waereld (1775); De
Herderstaf, gebruikt tegen de stad Haarburg (1727).
Er bestaat van hem een door een onbekende gegraveerd portret. Een portret is
gelithographeerd door C.C.A. Last.
Zie over hem: Gedenkwaardige Levensbeschrijving (door K e r s t e m a n ); A.D.
Schinkel,
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Geschied- en letterkundige bijdragen (1850); Gulden Winckel 15 Mrt. 1906; Het
Leven van F.L. Kersteman (Amsterdam 1792) 168-180; De Philanthrope of
menschenvriend VII, No. 130, 28 Maart 1759; Navorscher VI, 102 en 300; VII, 131,
358; Cat. v. port. van F r . M u l l e r ; Bijdragen tot de Gesch. der Evang. Luth. kerk
in de Nederl. 5e stuk, 1844, en mijn artikel in Janus 1913, 165-191.
de Lint

[Lues, Jan of Luyes]
LUES (Jan) of L u y e s , oudste der Oude Groninger of Harde Vlamingen, van wiens
levensloop vele bijzonderheden nog in het duister liggen, evenals van de meeste
leidslieden der vroegere Doopsgezinden. Uit onuitgegeven archiefstukken,
berustende bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam en op het
Rijksarchief te Groningen en uit zeldzame polemische geschriften der 17de eeuw
moeten de spaarzame gegevens voor een biografie worden saamgelezen. Zijn
geboortejaar is niet bekend. Zeer waarschijnlijk was hij landbouwer te Kloosterburen
in Groningerland, en niet, zooals B l a u p o t t e n C a t e , vermeldt te Noordbroek.
Terwijl in de eerste decenniën der 17de eeuw een streven opkwam om de kloven
te dempen tusschen al de doopersche gezindten en broederschappen, die in telkens
nieuwe onderdeelen werden versplinterd en om al de verspreide deelen tot één te
vereenigen, kwam Jan Lues met de zijnen daartegen in hevig verzet en was hij
rusteloos in de weer om deze vredesbeweging te stuiten. Met angstvallige trouw
hield hij vast aan het overgeleverde van de vaderen. Enkel eigen broederschap
voor de gemeente Gods, voor de bruid des Lams houdende, pastte hij met niets
ontziende scherpheid ban en mijding toe op andersdenkenden, voerde hij een
polemiek, die ontaardde in heftigheid en grofheid, en trad hij als oudste zeer
autokratisch op.
In 1617 bevond Jan Lues zich met een gezelschap broeders te Haarlem, waar
hij Jacques Outerman, oudste en leeraar der Vlaamsche gemeente aldaar, voor
ontzet uit zijn dienst verklaarde en de andere dienaars aanzeide, dat zij zich voor
hun voorganger zouden mijden. De gemeente stoorde zich echter niet aan deze
machtsuitoefening. Met Outerman raakte hij op een vergadering te Langezwaag bij
Drachten omstreeks 1620 in hevigen strijd, waarbij deze hem den gruwelijksten
ketter noemde, dien hij ooit had ontmoet. Van 13-16 April 1622 voerde hij te Hoorn
een scherp dispuut tegen Pieter Jans Twisck, waarin deze werd bijgestaan door
zijn medeoudsten bij de Oude Friezen, Dirk Gerrits en Cornelis Jacobsz. Jan Lues
was daar de eenige oudste van de zijde der Vlamingen, maar had in zijn gezelschap
Gerrit Harms en Jan Gerrits uit Amsterdam, Laurens Pieters en Lulof Teunis uit
Humsterland, Jan Jans Mabé uit Groningen en meer anderen uit verscheidene
plaatsen. De oorzaak van dit gesprek was, dat een van het Twisck-volk zich in
kommer bevond, dat hun broederschap wel de ware gemeente Gods was. Om
diezelfde reden had te voren een gesprek plaats gehad tusschen Gerrit Harms en
de zijnen en P.J. Twisck, maar dit was niet tot een einde gekomen. Daarna waren
brieven tusschen hen gewisseld en was men overeengekomen tot voortzetting,
temeer, omdat een ‘ankomelinck oock geerne onderscheijt wilde hebben’. Jan Lues
kreeg eerst het woord. Hij eischte van Twisck ‘het geslachtregister te bewijsen.’
Indien hij daartoe niet in staat was ‘soo waren sij van het prijsterschap loss’. T. wilde
de oude dingen laten rusten en spreken over de artikelen des
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geloofs. Bestond daarin accoord van gemeenschap, dan zou er geen reden tot
scheiding meer zijn. Doch J.L. betoogde uit het ‘Stichtsche Anwijs,’ dat de mannen,
van wie zij het doopsel hadden ontvangen, Lubbert Gerrits, Jan Willems, Hoyte
Renickx, Lenaert Bouwens, Japik Freriks door de gemeente Gods gestraft waren.
Twisck wilde echter liever spreken over vereeniging dan disputeeren over ‘die oude
saecke’, hoewel hij tot vereeniging geen kans zag’. Maar men kon van het verleden
niet loskomen en Jan Lues' betoog kwam hierop neer, dat de Vlamingen in de
scheuring wel mede schuldig waren, doch zij hadden boete gedaan in alles wat hun
was aangewezen, maar de Friezen en Hollanders niet. De Stichtsche gemeenten
waren als scheidsrechter opgetreden en deden in volle eendracht recht en wezen
aan iedere partij aan, waarin zij boete moest doen, maar de Friezen hadden in plaats
van daaraan te voldoen, de Stichtsche gemeenten met leugen en laster overgoten.
Deswege kon hij de Friezen niet voor een gemeente Gods achten en oordeelde hij
hun huis op drijfzand gebouwd. Twisck vond dat wel veel was verzuimd en misdaan
door de voorzaten, doch niet zooveel dat men elkaar nu mocht verwerpen. Jan Lues
antwoordde, dat de onboetvaardige doop niet kon bestaan. Hij stelde eindelijk voor
van weerskanten schriftelijk vragen te stellen en te beantwoorden, doch dat sloeg
Twisck af.
In 1623 ging Jan Lues naar Blokzijl, waar hij Claes Claesz, leeraar der Vlaamsche
gemeente aldaar, die meer vredelievende beginselen was toegedaan, in den ban
deed, naar 't heette, omdat hij voor ‘eenighe jaeren in de mijdinghe en in de
buytentrouw was vervallen’. Deze bracht hem onder 't oog, dat deze ban streed
tegen alle goddelijk en menschelijk recht, daar men hem niet eens gelegenheid tot
verantwoording had gegund. Jan Lues meende dat zijn eigen getuigenis voldoende
was. Hij achtte het een bewezen zaak, dat Claes Claesz een verleider des volks
was, daar men te Blokzijl een persoon, die afgezonderd was, omdat hij een dochter
had getrouwd, die het doopsel op geloof niet had ontvangen, later weer had
aangenomen. Claes Claesz heeft zich daarna openlijk tegenover Jan Lues verdedigd
in Onschult ende Bestraffinghe, des onschriftmatighen oordeels, 't welck by Jan
Luyes ende sijne medestanders gegeven ende uytgesproocken is over Claes Claesz
tot Blockzyl (2e druk, Amsterdam 1627). Hij zegt daarin ‘dat het wel bekent en
openbaer is, dat Jan Luyes vast vele godtvreesende persoonen, niet alleen poocht
te belasten met menigherley sware beschuldigingen, maer oock daerover darf
uytspreecken onverdiende oordeelen ende verschrickelijcke sententiën soo
onbeschaemdelijck ende met sulcke groote onbeleeftheydt, dat het te verwonderen
is, sonder nochtans rechte oorsake of redenen daertoe te hebben.’
In datzelfde jaar (1623) liet Jan Lues zich ook gelden te Amsterdam, waar een
deel der Vlamingen vrede had gesloten met de Friezen. Zij wenschten een generale
vergadering om te komen tot verbroedering van de in twee stukken gesplitste
Vlaamsche gemeente, maar Jan Lues sneed daartoe den pas af. Claes Claesz
schrijft, dat hij onnutte uitvluchten zocht ‘om niet ter saken te comen daertoe hij
verschenen was’. Tevens zond hij hun een banbrief in acht punten op het lijf ter
oorzake van den vrede met de Harlingers. Ook mengde hij zich in een kwestie, die
er rees in de amsterdamsche gemeente in zake een gebannen vrouw, Cornelisken
Mindels, wier partij hij koos. Hij excommuniceerde om harentwil vier
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broeders der amsterdamsche gemeente, n.l. Abraham Dierks, Jan van Laer, Herman
Hooberdinck en Bartelt Jansen. Hij eischte dat men deze mannen zou prijsgeven
en voor Cornelisken op de knieën mocht vallen (1626). Door deze handelwijze lokte
hij een strijdschrift uit, Een Spieghel des Gheloofs (Amst. 1641), waarin Jan Gerrits
uit Amsterdam, die in 1622 nog zijn medestander was bij het twistgesprek te Hoorn,
hem openlijk aanviel. Deze verweet hem zijn harde woorden en onverzoenlijkheid.
‘Ick heb hem’ - schrijft hij - ‘Anno 1632 een grooten brief ghesonden, waerin ick hem
16 vraghen deed, naer wat Woordt des Heeren dat men handelen mach, maer hij
heeft niet één punct beantwoordt. Ja, behalven dit hebben wij noch wel 15 of 16
mael versocht, dat onse verschil eens meer soude moghen in een Ghemeente
worden naghesien ende geproeft met Godts woort, maer wy hebbent noyt sonder
verbintenisse daer niet toe konnen krijghen, alsoo dat ons ghewelt ende gheen recht
is gheschiet. Want sy hebben in de plaets van los te laten ons noch eens gebonden,
ende in plaetse van weer uyt den druck te helpen, soo hebben sy ons noch eens
onder ghedruckt.’ Het geschrift Onschult ende Bestraffinghe van Claes Claesz liet
Jan Lues ook niet zonder verweer. Hij begaf zich andermaal naar Blokzijl, vergaderde
met de broeders van daar en Giethoorn en nadat Claes Claesz zijn boekje had
voorgelezen, maakte Jan Lues hem uit voor een dief, moordenaar, leugenaar,
lasteraar en toovenaar. Hij herhaalde dat in een broedervergadering te Deventer
(25 Juni 1627) en verklaarde het overal te willen bewijzen. Tevens vaardigde hij
een schrijven uit aan al de gemeenten, waarin hij tegen het geschrift van zijn
tegenstander waarschuwde.
Nog eenmaal werd de kwestie omtrent den vrede met de Harlingers lang en breed
van weerszijden onder de oogen gezien, n.l. op de vergadering te Middelstum 18-21
September 1628. De strengere partij bevond zich ten huize van Gerrit Jansz., de
mildere ten huize van Lambert Michiels. Van de leeraars der zachtere Vlamingen
waren tegenwoordig Claes Claesz uit Blokzijl, Pieter Jans Moijer uit Amsterdam en
Joost Hendriks uit Harlingen. De harde Vlamingen hadden de voorgangers uit alle
gemeenten afgevaardigd, waaronder Uke Walles uit Noordbroek en Jan Lues uit
Kloosterburen. Claes Claesz c.s. presenteerden een geschrift, waarin zij aanboden
uit Gods Woord te bewijzen, dat zij met ‘alsulcke lieden, die bevonden worden in
een gelick salichmakend gelove te staen ende even vruchtbaer daerin te leven,
vrede maecken mogen, ende soo onse broeders van Harlingen vrede gemaeckt
hebben met soodanige als voornoemt, soo zeggen wij, dat zij tot dien insien wel
gedaen hebben, ende dat haer vrede goet is.’ Jan Lues presenteerde te bewijzen,
‘dat sulcke vredemakers als die van Harlingen gedaen 1610, twistmakers voor Godt
zijn, ja menschenplantinge, die utgeroit moeten worden.’ Het bleef echter bij
dergelijke schriftelijke presentatiën, maar tot een mondeling debat kwam het niet.
De vergadering had dan ook alleen dit resultaat, dat van nu aan, alle gemeenschap
tusschen de beide gezindten werd verbroken. En in nog een nieuwe scheuring zou
Jan Lues een rol spelen. Hij ontvouwde eigenaardige denkbeelden omtrent den
persoon van Judas Iskarioth, dien hij stelde ‘onder hope van zaligheid.’ Een scherpe
onderscheiding tusschen de bedeeling der schaduwen en de bedeeling des Geestes
(na het Jeruzalemsche Pinksterfeest) schijnt hem tot dit denkbeeld geleid te
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hebben. Een verdoemend oordeel uit te spreken ook over de ongeloovigen des
Ouden Verbonds, die hier de wettige straf ondergaan hadden, keurde hij beslist af.
Als zoodanig kan hij met zijn mede-oudste Uke Walles, wiens geschriften deze
stellingen nader ontvouwen, beschouwd worden als een voorlooper van hen, die
de hellestraffen ontkenden en geloofden aan het herstel aller dingen. Een der
leeraars te Groningen, een zekere Jurrien Thomas, vermaande hem om zich te
bezinnen en trachtte de onschriftmatigheid van deze leer aan te toonen. Toen werd
Jan Lues toornig en het kwam tot hooge woorden. De zaak werd nu bij de gemeenten
gebracht, die, 29 in getal door haar ‘boden’ vertegenwoordigd, 26 Febr. - 6 Maart
1637 te Groningen samenkwamen. Jurrien Thomas beschouwde daar de stellingen
in kwestie als David Joristisch en verwees naar Cap. 34 van diens Wonderboek, II.
Jan Lues kon, daar hij kort voor de vergadering overleden was, zich niet meer
verantwoorden. Maar Uke Walles wist het daarheen te leiden, dat de gemeenten
hem bijvielen en dat aan Jurrien Thomas met zijn beide zoons Pieter Jurriens en
Jacob Jurriens hun broederschap werd ontnomen.
Uit de onsamenhangende uitingen van Jan Lues valt te constateeren, dat hij een
groot voorstander was van allegorische schriftverklaring en op stoute wijze vooral
de Oud-Testamentische geschriften vergeestelijkte.
Zie: Inventaris der Archiefstukken berustend bij de Vereenigde Doopsgezinde
gemeente te Amsterdam I (1883), 102-107; II, no. 1232-1240; Onschult ende
Bestraffinghe des onschriftmatigen oordeels, 't welck by Jan Luyes ende sijne
medestanders gegeven ende uytghesproocken is over Claes Claesz (2e druk, Amst.
1627); Een Spieghel des Gheloofs, van J a n G e r r i t s (Amst. 1641); Een
Vermaninghe ofte indachtighmakinge en een nootwendige verantwoordinge op Ucke
Walles onwaerachtige beschuldinge ende lasteringhe (van J u r r i e n T h o m a s )
(z. pl. 1642); Positionale Vrae gen, Poincten bij de E. Committeerden der
Burgemeesteren en Raedt der stad Groningen gedaen aen Ucke Walles, 17 Martii
1637; Articulen bij de Gecommitteerden der Ed. Mog. Heeren Burgemeesteren ende
Raedt van Groningen voorgestelt aen Jurrien Thomas, Jan Arents, Popke Allens,
en Siger Geerts, Martii 1637; Naerdere Poincten ende Vraegstucken voorgestelt
aen Uko Walles, 28 Martii 1637, (Handschriften op het Rijksarchief te Groningen);
Doopsgez. Bijdragen, 1906, 140 v.v.; 1876, 31-41; S. B l a u p o t t e n C a t e ,
Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen enz. (Leeuwarden 1842), 64 v.v.;
mijn levensschets van Uke Walles, in dit deel.
Wumkes

[Luyten, Maria]
LUYTEN (Maria), geb. te Diessen, dochter van Y e w a a n , stichtte bij haar testament
van 27 Jan. 1592 twee studiebeurzen voor jongens van haren bloede, van wettige
geboorte en katholiek zijnde, van 8 tot 18 jaren uiterlijk.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 236; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV.
Aug. Sassen

[Lynden, Rudolph Willem graaf van]
LYNDEN (Rudolph Willem graaf v a n ), commissaris des Konings in de prov. Zeeland,
geb. 8 Dec. 1808 te Emmerik en overl. 19 Apr. 1876 te Middelburg. Zijn ouders
waren J a n C a r e l E l i a s baron v.L. en J a c o b a M a r g a r e t h a baronesse
v a n P a b s t t o t B i n g e r d e n . Hij studeerde aan de leidsche hoogeschool
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(ingeschr. 1826), nam deel aan den tiendaagschen veldtocht, als officier der
schutterij, en promoveerde in 1831 op een diss.: de Causis frequentis allodio-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

801

rum in feuda mutationis. Na verschillende staatsbetrekkingen in Gelderland bekleed
te hebben (burgemeester van Apeldoorn, districts-commissaris te Zutphen; ook had
hij verscheiden jaren zitting in de Prov. Staten van Gelderland), werd hij 14 Maart
1860 tot commissaris des Konings in Zeeland benoemd, welk ambt hij tot zijn dood
heeft vervuld. Veel is het dat Zeeland aan dezen ijverigen en bekwamen man te
danken heeft. Een reeks van nuttige zaken kwamen onder zijn bestuur tot stand:
spoor-, haven- en kanaalwerken werden aangelegd en verbeterd, polder- en
waterschapsbelangen behartigd, de toestand der calamiteuse polders herzien, de
veeartsenijkundige dienst geregeld, de belangen van het onderwijs bevorderd als
nimmer te voren. Minzaam en voor iedereen toegankelijk, overleed hij geheel
onverwacht, weinige oogenblikken nadat hij een zitting der Gedeputeerde Staten
had geleid. In 1874, bij het zilveren regeeringsfeest van koning Willem III, was baron
van Lynden tot graaf verheven. In Juni 1834 was hij gehuwd met jonkvr. A n t o n i a
E l i s a b e t h v a n d e r H e i m , die hem vijf kinderen schonk (3 zoons, 2 dochters).
De van Lyndenpolder in Zeeuwsch-Vlaanderen, ingedijkt in 1876, onder de
gemeenten Boschkapelle en Zaamslag, is naar bovengenoemden graaf v.L.
genoemd.
Zie: Het Vaderland van 21 Apr. 1876, de Middelburgsche Cour. en andere
zeeuwsche bladen van dien datum en Ned. Adelsboek, 1906, 281.
Zuidema

[Lynden Van Blitterswijk, Jhr. Willem Hendrik Carel van]
LYNDEN VAN BLITTERSWIJK (Jhr. Willem Hendrik Carel v a n ), heer van
Colverschoten, zoon van J a c o b D i r k v a n L.v.B. (1707-1764) en J u s t i n a
G e e r t r u i d v a n B o r s s e l e , geb. 1736, 2e secretaris van de admiraliteit van
Zeeland, representant van den Eersten Edele van Zeeland, overleden te Arnhem
13 Febr. 1816, gehuwd (14 Jan. 1766) met M a r i a E l i s a b e t h R a d e r m a c h e r ,
geb. 8 Sept. 1728, dochter van S a m u e l , heer van Nieuwerkerken, en M a r i a
E l i s a b e t h d e l a R u e en wed. Mr. G i j s b e r t v a n H o g e n d o r p .
Zie: Ned. Adelsboek 1906, 283.
Breukelman

[Lynden Van Hemmen, Frans Godert baron van]
LYNDEN VAN HEMMEN (Frans Godert baron v a n ), zoon van W i l l e m v a n
L.v.H. (1729-1787) en A n 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 , 16 Febr.
1761 in den Haag geboren, overl. ald. 18 April 1845. Hij studeerde te Utrecht in de
rechten en promoveerde 19 Juni 1781 op proefschrift: de Judiciis Gelricis antiqui et
medii aevi. Hij begon zijn loopbaan als edelman aan het hof van den erfstadhouder
Willem V, kwam in verschillende betrekkingen, die de omwenteling van 1793 hem
deed verliezen; sinds besteedde hij zijn hand en tijd om door nuttige inrichtingen
zijn land te dienen. Na het herstel onzer onafhankelijkheid werd hij in 1814
hoofdadministrateur der Domeinen en later bij de opheffing dier administratie tot
president van den Hoogen Raad van Adel; spoedig daarna werd hij lid der Eerste
kamer en curator van de hoogeschool te Leiden, welke betrekking hij tot zijn dood
vervulde. Hij was lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde.
Hij schreef: Het ontwerp van droogmaking van het Haarlemmer Meer beknopt
maar volledig voorgedragen (Leiden 1821); Verhandeling over de droogmaking van
de Haarlemmer-meer. Met kaarten en plaat ('s Grav. Amst. 1821); Antwoord op de
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1821); Aanteekeningen op de Memorie van Jac. de Gelder (ibid. 1822); Twee brieven
over de ridderorde van St. Jacobs broederschap, ingesteld door Floris V (ibid. 1827).
Hij huwde 14 Febr. 1787 met M a r g a r e t h a C l a r a M u n t e r , dochter van Mr.
A n d r i e s en A n n a M a r i a d u P e y r o n , geb. 1787, overl. 1833, uit welk
huwelijk vier kinderen.
Zijn portret is door J.H. Hoffmeister op steen geteekend.
Zie: Ned. Adelsboek 1906, 268.
Breukelman

[Lynden Tot Hoevelaken, Jhr. Mr. Jan Elias Nicolaas van]
LYNDEN TOT HOEVELAKEN (Jhr. Mr. Jan Elias Nicolaas v a n ), geb. te Arnhem
22 Sept. 1766, overl. te 's Gravenhage 16 Jan. 1841, zoon van D i r k W o l t e r
v a n L.t.H. (1733-1770) en A g a t h a T h e o d o r a G e e l v i n c k . Hij studeerde
te Utrecht (ingeschr. 1785) en promoveerde er 27 Mei 1786 op een proefschrift: De
pacti obstagialis voluntarii indole, effectu et abrogatione imprimis in Gelria. In 1795
was hij gedeputeerde van Gelderland. Van 1795-1814 leefde hij ambteloos. Daarna
werd hij van 1815-16 president der nieuwe Stat. Generaal; hij was reeds in 1814
tot lid der geldersche ridderschap gekozen en lid van den Raad v. State. Bekend is
zijn verzet tegen het wetsontwerp van Kempen voor de jacht. Hij was sinds 1815
tegelijk lid der Tweede Kamer en lid van den Raad van State. Hij huwde te
Hoevelaken op 24 Juni 1804 M a r g a r e t h a J o h a n n a H e n r i e t t e C o r v e r
H o o f t (geb. te Amsterdam 18 Dec. 1773 gestorven te 's Gravenhage 16 Mrt. 1835).
Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren: jkvr. M a r g a r e t h a C o r n e l i a v a n
L y n d e n (1805-1895) geh. met H e n d r i k J a n baron S c h i m m e l p e n n i n c k
v a n d e r O y e (1804-1844) en jkvr. A g a t h a T h e o d o r a v a n L y n d e n
(1809-1854) geh. met J o s e p h G u s t a v e A d o l p h e baron S i r t e m a v a n
Grovestins.
Breukelman

[Lynden Van Lunenborg, Jhr. Jan Hendrik van]
LYNDEN VAN LUNENBORG (Jhr. Jan Hendrik v a n ), geb. 20 Jan. 1765 te Utrecht,
overl. 10 Jan. 1854, zoon van B a l t h a z a r C o n s t a n t i j n v a n L.v.L. (1731-1822)
en J o h a n n a A n t o n i a S t r i c k v a n L i n s c h o t e n , begon zijn staatkundige
loopbaan in 1788 als lid in het college van den Lekdijk Bovendams en hoofdschout
van Wijk bij Duurstede. In 1792 lid van Gedelegeerde Raden. In 1801 onder
Schimmelpenninck maakte hij weer deel uit van het departementaal bestuur. Onder
koning Lodewijk werd v. Lynden landdrost, daarna onder het fransch tusschenbestuur
lid van het wetgevend lichaam te Parijs. In 1815 werd hij door Willem I tot lid van
den Raad v. State benoemd, welke betrekking hij vervulde tot dat hij in 1830 lid der
Eerste Kamer werd (tot 1848). Te voren was hij lid van de Prov. Staten van Utrecht.
Hij werd raad dijkgraaf van den Lekdijk Bovendams, welke betrekking hij tot 1853
bekleedde. In 1818 werd hij curator der utrechtsche hoogeschool.
Hij huwde 30 April 1794 C h a r l o t t a F r a n c i n a D i e d e r i c a B e a t a barones
van Spaen.
Zijn portret is op steen geteekend door M. Mourot en door P.W.v.d. Weyer; door
den laatste naar C. Kramm.
In den Utrechtschen Volksalmanak van 1843 komt zijn portret, in die van 1855,
65 zijn levensbericht voor; zie verder Ned. Adelsboek 1906, 278.
Breukelman
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[Maanen, Cornelis Felix van]
MAANEN (Cornelis Felix v a n ), geb. te 's Gravenhage 9 Sept. 1769, gest. aldaar
14 Febr. 1849, zoon van den raadsheer in het Hof van Holland mr. J o h . v a n
M a a n e n en M a r i a v a n O v e r z e e . Hij studeerde te Leiden (ing. 19 Aug. 1788)
onder Pestel, Kluit en van der Keessel en werd er 22 Juni 1793 gepromoveerd in
de rechten op een dissertatie De ignorantiae et evroris natura et effectibus, praecipue
in contractibus et delictis. Als advocaat bij het haagsche Hof gevestigd, werd hij 2
Febr. 1795 secretaris der stad. Hij behoorde tot de gematigde Patriotten en werd
na de omwenteling van 1795, op aanbeveling van den amsterdamschen patriot
Bicker, advocaat-fiscaal en vervolgens substituut procureur-generaal van het Hof,
als hoedanig hij o.a. het lang slepend proces tegen den van hoogverraad
beschuldigden oranjeman O. Repelaer van Driel voerde, dat eerst in Mei 1797
eindigde met diens veroordeeling tot vier jaren gevangenisstraf; daarentegen was
hij niet voor de vervolging van den raadpensionaris van de Spiegel. In Nov. 1798
gaf hij als procureur-generaal (benoemd 10 April 1795) een geheim rapport over
de financieele handelingen van het Uitvoerend Bewind van Vreede en de zijnen,
met name van den wegens malversatie aangeklaagden directeur van Langen. Hij
stond bekend als een uitnemend en streng jurist en werd door Lodewijk Napoleon
(10 Dec. 1807) benoemd tot minister van justitie en politie, als hoedanig hij de
invoering der nieuwe op franscheleest geschoeide wetboeken voorbereidde en deed
invoeren; ten gevolge van zijne weigering om de geheime politie te organiseeren
naar de begeerte des konings werd hij ontslagen (11 April 1809) maar met behoud
van rang en inkomen van minister. Hij behoorde echter tot de franschgezinde
personen in 's konings omgeving en stond in nauwe betrekking tot den franschen
gezant. Hij werd dan ook na de inlijving in 1810 door Napoleon met een aantal
andere op den voorgrond tredende Nederlanders (22 Juli) benoemd in den ‘Conseil
pour les affaires de la Hollande’, die te Parijs den nieuwen toestand zou regelen,
en wel als president der sectie voor wetgeving, binnenlandsche zaken en politie,
weldra ook staatsraad in buitengewonen dienst. Hij had er grooten invloed op de
nieuwe regeling en keerde Oct. 1810 naar Den Haag terug, waar hij (30 Oct. 1810)
Eerste president van het keizerlijk gerechtshof en als zoodanig hoofd der justitiezaken
in de holl. departementen werd. Hij bleef dat gedurende de inlijvingsperiode tot
voldoening des keizers en toonde bij den opstand in Nov. 1813 aanvankelijk weinig
neiging tot medewerking aan dit ‘wilde werk’. Toch liet hij zich door het Voorloopig
Bewind belasten met de leiding der justitie op den bestaanden voet en weglating
der keizerlijke titulaturen bij de rechtspraak, die hij in deze dagen meende niet te
mogen overlaten aan anderen. Na de komst van den Prins bleef hij in deze betrekking
werkzaam en liet zich de benoeming tot diens minister van justitie welgevallen. Als
zoodanig stond hij wegens zijn bekwaamheid en zijn monarch. begrippen weldra in
hoog aanzien bij Willem I, die hem (21 Dec. 1813) ook benoemde tot lid der
grondwet-commissie, aan welker beraadslagingen hij een belangrijk deel had,
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vooral in monarchale richting. Hij hield de om haar monarchaal karakter velen weinig
behagende redevoering bij de samenkomst der Notabelen tot aanneming der
Grondwet (29 Maart 1814), die vooral op zijn raad met ‘vele solennia en weinig
zaken’ plaats had. Sedert was hij een der vertrouwde dienaren van Willem I, die
zoowel in rechterlijke als in administratieve en politieke zaken zijn raad placht in te
winnen en hem hoogelijk eerde. Hij stond den koning trouw ter zijde in diens pogingen
om de zuidelijke gewesten met het Noorden tot een welsluitend geheel te verbinden
en den nederlandschen geest, de nederlandsche taal daar ingang te doen vinden
met krachtige handhaving van het koninklijk gezag tegen katholieke en liberale
eischen. Daardoor en vooral door zijn strenge drukpersvervolgingen haalde hij zich
den haat der Belgen op den hals, die hem als den boozen geest des konings
beschouwden, gelijk hij ook bij de minder monarchaalgezinde Noord-Nederlanders
(als van Hogendorp) niet gezien was. Intusschen wijdde hij zijn buitengemeene
werkkracht ook aan de herziening der nederlandsche wetboeken, noodig geworden
na de omwenteling, waarbij hij de hulp van Kemper e.a. inriep, zelf vooral op
strafrechtelijk gebied werkzaam; hij liet zich daarbij minder dan velen wenschten
door nationale rechtsbeginselen dan door zijn bewondering voor het fransche
rechtsstelsel leiden, tevens door de behoefte aan het vermijden van sterke
overgangen op juridisch gebied; ook de nieuwe rechterlijke organisatie dezer periode
was zijn werk. Bij het uitbreken der belgische revolutie op 25 Aug. 1830 werd zijn
woning te Brussel door de opstandelingen reeds spoedig geplunderd en in brand
gestoken, terwijl zijn onmiddellijk aftreden heftig door de Belgen werd geëischt. In
den haagschen ministerraad drong hij op krachtig militair optreden aan, maar de
neiging tot zachtere maatregelen dreef boven en hij kreeg 3 Sept. zijn ontslag,
ofschoon de koning daartoe niet dan onder heftig gemoedsbeweging overging. Na
de September-gebeurtenissen werd hij evenwel (5 Oct. 1830) weder als minister
van justitie hersteld en bleef sedert een der voornaamste raadgevers van Willem I,
dien hij in zijn koppig verzet tegen de belgische eischen en de houding der
londensche conferentie steunde. Hij werd dan ook op het einde der regeering van
koning Willem I door de opkomende liberale beweging als een der grootste
steunpilaren van de weinig constitutioneele star-conservatieve regeering der
‘koninklijke besluiten’ beschouwd; bij het aftreden des konings in 1840 werd ook
zijn heengaan spoedig verwacht, daar hij niet dan noode tot de grondwets herziening
van dat jaar, die ook de hoofdoorzaak van 's konings afstand was, had medegewerkt,
vooral in verband met de daarbij, hoewel nog steeds in beperkte mate, ingevoerde
ministerieele verantwoordelijkheid, hoeksteen der door hem niet gewenschte
parlementaire regeering. Doch koning Willem II handhaafde hem aanvankelijk,
overtuigd van zijn trouw aan de monarchale beginselen en aan het vorstenhuis en
zijn buitengewone bekwaamheden als jurist en staatsman. Eerst in 1842 (1 April)
heeft hij den ouden staatsdienaar, die zich met den zeer behoedzaam aan-
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gevangen nieuwen koers slechts noode kon vereenigen, ontslagen onder benoeming
tot minister van staat. Nog zeven jaar heeft v.M. geleefd, zich wijdend aan de studie
van letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte en theologie, die hij nooit geheel uit
het oog had verloren; vooral de geschiedenis der 17de eeuw, waarover hij de
nalatenschap van Fr. van Limborch in zijn bezit had, trok hem aan. Zijn schriftelijke
nalatenschap is in 1900 door zijne nakomelingen aan de regeering geschonken,
die haar in het Rijksarchief deed opnemen. (Aanwinsten R.A. 1900).
Een aantal brieven, rapporten enz. van zijne hand of aan hem gericht is afgedrukt
in de verzameling Gedenstukken betreffende de geschiedenis van Nederland,
uitgegeven door C o l e n b r a n d e r , dl. V vlg., en in diens Ontstaan der Grondwet
(2 dl., 's Gravenhage, 1908/9). Verder gaf hij in de Werken van het Kon. Inst. met
d e V r i e s , W i s e l i u s en v a n C a p p e l l e uit een Verslag ter zake van het
vaartuig in het voorgaande jaar ontdekt in de nabijheid van Cappelle op de Langstraat
Noord-Brabant (Amst. 1824). Zijne Aanteekeningen van het verhandelde over de
grondwet van 1814 en 1815, door enkele schrijvers in ms. gebruikt, werden eindelijk
door zijn kleinzoon uitgegeven (Dordrecht 1886/7). Vgl. ook C o l e n b r a n d e r in
het laatste van diens bovengenoemde werken, en in T e l l e g e n , Wedergeboorte
(2de uitg., 1913) 107. Vgl. over hem: J.A. M o l s t e r , C.F.v.M. geschetst, in
Nederland en de Nederlanders in de XIXde eeuw (Amst. 1857), afl. 7; Het Instituut
1846, 219 vlg. en de algemeene werken over de geschiedenis van zijn tijd, vooral
d e B o s c h K e m p e r , Staatkundige geschiedenis van Nederland (zoowel die
vóór als die na 1830).
Blok

[Maas, Abraham]
MAAS (Abraham), remonstrantsch gedoopt te Rotterdam 6 Maart 1726, overl. te
Alkmaar begin Oct. 1804, zoon van A a r t M. en S a r a K e t e l a a r , student in de
godgeleerdheid te Leiden 17 Febr. 1743, remonstrantsch predikant te Vlaardingen
1756-59, te Waddingsveen 1759-60, te Zoetermeer en Zegwaart 1760-70, te Delft
1770-77, weder te Zoetermeer en Z. 1777, waar hij in 1781 Keizer Joseph II onder
zijn gehoor had en dezen inlichtte over het eigenaardige van het remonstrantisme.
Ten gevolge der staatkundige gebeurtenissen legde hij in 1787 zijne bediening
neder. Hij wilde wel weder tot zijne gemeente terugkeeren, doch aangezien de
tijdsomstandigheden daarvoor bezwaar opleverden, werd hij in Juni 1789 door de
Groote Vergadering der broederschap van hare verbintenis met hem ontslagen.
Een zijner 3 dochters, C h r i s t i n a J o h a n n a , geb. 1763, overl. 1804, was
gehuwd met H e r b e r t u s J o h a n n e s V o n k , die in 1783 door den heer van
Palenstein en Zegwaart benoemd tot schout en secretaris en sedert 1788 een der
secretarissen van Alkmaar was, hetgeen deze stad door Maas tot woonplaats deed
kiezen. Van 1773 tot 1799 heeft hij verscheidene oorspronkelijke of vertaalde
tooneel-, treur- en blijspelen in het licht gegeven, en in 1800 voor eigen rekening te
Alkmaar een bundel Gedichten van 1749 tot 1798 voor vrienden en familieleden
vervaardigd.
Zie: R o g g e e n T i d e m a n , De Remonstrantsche Broederschap (1905), 100,
138, 223, 269; G r a b n e r , Brieven over de Vereen. Nederlanden (1792), 489;
F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek, 486, Met bibliogr. (Te
Middernacht (1791) en De man naar de klok (1792) zijn niet te Rotterdam maar te
Alkmaar uitgegeven en opgedragen aan het tooneelgezelschap ‘Deugd en Vermaak’,
aldaar).
Bruinvis
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[Maas, J.]
MAAS (J.) is de schrijver van een Schriftuurlijk schoolboekje enz., afgedeeld in vier
A.B.C.'s, met oud-holl., romeinsche, cursieve en schrijfletters gedrukt (Dordr. 1764),
een boekje dat vroeger zeer veel op de scholen van ons land gebruikt werd en
ontelbare malen herdrukt is.
Zie: S c h o t e l , Illustre school te Dordrecht, 147.
Zuidema

[Maas, Jacob Janse]
MAAS (Jacob Janse), geb. 11 Sept. 1791 te Vlissingen, overl. 11 Febr. 1874 te St.
Laurens op Walcheren, zoon van J a n M a a s en C o r n e l i a v a n S p a r r e n t a k ,
was van beroep timmerman op het naburige Brigdamme, doch maakte nu en dan
ook verzen, o.a. een Dichtstuk op den mensch op grond van den Bijbel (Middelb.
1843), een pennevrucht die den spotlust der redactie van het tijdschr. Braga gaande
maakte.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen, II, 106, en Braga 1882, 333.
Zuidema

[Maas Geesteranus, Anne Marie]
MAAS GEESTERANUS (Anne Marie), zoon van C o r n e l i s M a a s
G e e s t e r a n u s en J o h a n n a J a c o b a S o e k , geb. 25 Febr. 1836 te Delft,
overl. 27 Mei 1899 te 's Gravenhage. Hij studeerde te Leiden en promoveerde in
1858 op Theses tot Jur. utr. Dr., werd in 1861 burgem. van Hillegom en in 1865
burgem. van Hillegersberg en den Bergschen Hoek. Bij de oprichting van Het
Vaderland was M.G. de eerste twee jaren hoofdredacteur dier courant. In 1882 tot
redacteur van de Ned. Staatscourant benoemd, werd hij later directeur van dat blad,
als opvolger van Mr. Lagemans. Voorts redigeerde hij een tijdlang De Tijdspiegel,
waarin hij tal van Literaire critieken schreef en beschouwingen over het Nationaal
tooneel (onder het pseudoniem L u c i u s ). Ook de Arnhemsche courant telde hem
onder hare medewerkers; geruimen tijd schreef hij hierin Brieven uit de Hofstad,
waarin op geestige wijze maatschappelijke en politieke toestanden gehekeld werden.
Vermogend en onafhankelijk, was hij vele jaren president van ‘Armenzorg’, steunde
hij tal van philanthropische instellingen en was hij een invloedrijk lid van de Orde
der vrijmetselaars (plaatsvervangend Grootmeester van het Groot-Oosten v. Nederl.).
Beminnaar van de muziek, componeerde hij ook eenige stukken voor 't klavier.
Verder schreef Maas Geesteranus naar aanleiding van quaesties van den dag: De
staat en de spoorwegen (1859); Een woord aan de kiezers in Nederland over de
ontbinding van de Tweede kamer der Stat.-Gen. (1866); De kieswet met een
aanteekening, bevattende de rechterlijke en administratieve uitspraken en
voorschriften hare toepassing rakende. Handleiding voor gemeentebesturen,
kiesvereenigingen en kiezers (1869) en Af en aan. Blijspel in één bedrijf (1882).
Zie: Levensber. Letterk. 1901, 184.
Zuidema

[Maastricht, Bartholomeus van]
MAASTRICHT (Bartholomeus v a n ), a M o s a e t r a i e c t o , schrijver van ascetische
werken, geb. te Maastricht. Hij was hoogleeraar der godgeleerdheid aan de academie

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

van Heidelberg en rector daarvan; daarna trad hij in de orde der Karthuizers en
werd prior van de roermondsche Karthuis en visitator der provincie. Hij stierf in de
keulsche Karthuis 12 Juli 1446, waar, volgens Th. P e t r u s in zijn Bibliotheca
Carthusiana (1609) 18, zijn werken in handschrift bewaard werden.
Zie verder: P a q u o t , Mémoires II, 23; Bibliogr. Nat. de Belgique I, 736.
Flament

[Maastricht, Henricus van]
MAASTRICHT (Henricus v a n ), dominicaan. Volgens F o n t a n a , Monumenta
Dominicana 201 kondigde H e n r i c u s d e T r a j e c t o door geheel Duitschland
het pauselijk banvonnis af tegen keizer Lodewijk den Beier, en bestreed uit alle
kracht diens aanhangers Caesena, Ockam, enz.
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Hij schreef een Tractatus de auctoritate Papae. Zijn sterfdag wordt gesteld op 30
Sept. 1330.
Zie: 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) 34.
G.A. Meijer

[Maatjes, Adrianus Bruinvisch]
MAATJES (Adrianus B r u i n v i s c h ), verdienstelijk onderwijzer, 12 Mei 1820 te
Zierikzee geb., uit het huwelijk van M a r t i n u s B r u i n v i s c h M., med. dr. aldaar,
en C o r n e l i a t e n C a t e ; overl. 31 Aug. 1873 te Amsterdam. Sedert 1847 was
hij hier hoofd eener diaconieschool van de waalsche gemeente, gevestigd eerst op
het Rokin, later aan de Bloemgracht. In 1872 vierde hij zijn 25-jarig jubilé, werd
echter door keelziekte verhinderd zijn reeds opgestelde feestrede uit te spreken;
als Discours imprimé, mais pas prononcé zag deze kort vóór zijn dood het licht.
Men heeft van A.B. Maatjes een groot aantal leerboeken voor de fransche,
engelsche en duitsche talen, die geruimen tijd op vele scholen van ons land gebruikt
werden. De voornaamste ervan zijn: De Fransche taal in regels en voorbeelden
(1844); Toepassingen van het geleerde in de regelen der Fransche taal (1846); A
selection of English words and dialogues for the use of schools enz. (1850); Mots
et dialogues Français- Hollandais, à l'usage des écoles (1854); Recueil poetique.
Choix de morceaux tirés des meilleurs poètes français du 19e siècle (1852); Les
prosateurs français; recueil de morceaux choisis dans les meilleurs prosateurs
français du 19e siècle (1861); Key to English translation-exercises (1862); Wörter
und Gespräche. Ein Verzeichnisz der gebrauchlichsten Deutschen Wörter, nebst
ein Auswahl von Deutschen Gesprächen aus dem Alltagsleben (1857); Deutsche
Chrestomathie. Eine Auswahl von Proben deutscher Prose und Poesie des 19ten
Jahrhunderts (1862). Verder schreef hij in vereeniging met F.M. C o w a n , een
Leercursus ter beoefening der Engelsche taal (1861) en Engelsche
vertaaloefeningen. Ten vervolge op de theor.-pract. spraakkunst der Engelsche taal
door F.M. C o w a n e n A.B. M a a t j e s (1862). De meeste dezer boeken werden
bij herhaling herdrukt, tot in het laatst der 19de eeuw, toen zij door andere vervangen
werden.
Zuidema

[Macaré, Jhr. Cornelis Anthony Rethaan]
MACARÉ (Jhr. Cornelis Anthony R e t h a a n ), geb. te Middelburg 27 Aug. 1792 en
overl. te Utrecht 17 Mrt. 1861. Zijn ouders waren Mr. P i e t e r J o h a n R.M. en
J o h a n n a C a t h a r i n a v a n N a e r s s e n . De familie stamde oorspronkelijk uit
Fransch-Vlaanderen en had zich in de 16de eeuw om des geloofs wille naar Zeeland
begeven. Voor de registratie opgeleid, werd Cornelis Anthony op 18-jarigen leeftijd
daarbij als surnumerair aangesteld. In 1813 tot ontvanger te Ridderkerk benoemd
en reeds weinige weken later tot ontvanger te Brielle, was hij daarna een jaar in
diezelfde betrekking te 's Hertogenbosch werkzaam. Van 1817-1823 was hij
verificateur der registratie in de prov. Zeeland, van 1823-48 bewaarder der
hypotheken te Middelburg, van 1848-57 bekleedde hij diezelfde betrekking te Utrecht.
In laatstgenoemd jaar werd hij gepensionneerd. Vier jaar later alhier overleden,
werd hij te Middelburg begraven. Tijdens zijn verblijf in Zeeland was Macaré eerst
lid van den raad te Middelburg geweest, toen wethouder ald., eindelijk lid der
Provinciale-Staten. Te Utrecht was hij o.a. een zeer werkzaam lid van de loge der
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vrijmetselaars. Evenals zijn vader, beoefende ook hij met goed gevolg de penning-,
wapen- en geslachtkunde.
Sedert 1839 was hij gehuwd met F l o r e n t i n e J a c o b i n e M a r t i n e O n t i j d ,
die hem met twee zoons en twee dochters overleefde. In 1844
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werd hij in den adelstand verheven, met het praedicaat van jonkheer.
Macaré was lid van de leidsche Maatsch. der Ned. Letterkunde, van het Zeeuwsch
Genootsch. der wetenschappen, van het Prov. Utrechtsch genootschap v.K. en W.,
van het Historisch genootsch. ald., van 't Prov. genootsch. v.K. en W. in Noord-Brab.,
van 't Friesch genootsch. voor Oudheid-, taal en geschiedkunde, bovendien van
enkele buitenlandsche vereenigingen.
Hij schreef o.a. een Verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche.
Frankische, Brittanische, Noordsche en andere munten (uitgeg. door het Zeeuwsch
Genootsch. 1838 en vervolgd in het Archief, 1854), en Oude kronyk van Brabant,
naar een onuitgegeven handschrift (1855). Verder bijdragen in de Kronyk van het
Hist. Genootsch. (1855), in de Revue de la Numismatique Belge enz. Tijdens zijn
verblijf te Middelburg regelde en beschreef hij de stedelijke verzameling in de
oudheidkamer aldaar.
Zie: Hand. Letterk. 1861, 198; N a g t g l a s Levensber. Zeeuwen II, 108, en
Middelb. Cour. van 23 Mrt. 1861.
Zuidema

[Maelwael, Johannes]
MAELWAEL (Johannes). Bij de beeldhouwers Sluter en van de Werve sloot de
schilder Maelwael zich niet onwaardig aan, als derde lid van dien doorluchtigen trits
van Nederlanders, die de kunst aan het hof van Philips den Stoute van Bourgondië
tot zulk een hoogen trap van bloei brachten. Maelwael had zijn opleiding te Parijs
ontvangen en werd in 1397 door genoemden hertog in dienst genomen, ter
vervanging van den overleden Jean de Beaumez. Weldra stond hij in zoo hooge
gunst bij den vorst, dat deze in 1400 het losgeld betaalde voor twee van Maelwaels
neven, die op hun terugreis uit Parijs, waar zij de goudsmeedkunst beoefend hadden,
door de Brabanders gevangen genomen waren. Maelwael bleef in dienst van het
hof van Bourgondië tot zijn dood, in 1410. Hij was het, die de Put der Profeten in
de kerk van Champmol en het beeldhouwwerk aan het grafmonument van hertog
Philips stoffeerde. De ‘estoffaige’ van goede beeldhouwwerken werd destijds aan
speciale kunstenaars opgedragen, even begaafd in hun vak als de beeldhouwer in
het zijne. Vermoedelijk bestaan er slechts twee schilderstukken van Maelwael, beide
den dooden Christus voorstellende, die thans een plaats in het Louvre te Parijs
gevonden hebben. Bovendien bezit de bibliotheek der Universiteit van Heidelberg
een missaal, waarin sommige der miniaturen hoogstwaarschijnlijk van Maelwaels
hand zijn.
Het is nagenoeg zeker dat Maelwael gesproten was uit een nijmeegsch, althans
geldersch kunstenaarsgeslacht: de schilder H e r m a n M a e l w a e l , komt voor in
een nijm. rekening van 1382; W i l l e m M., eveneens schilder, in 1388 (v. H a s s e l t ,
Geld. Maandw. I, 88) en heer J o h a n M., priester, benevens M e c h t e l d M., wed.
van A r n o l d , beeldesnijder, in een nijm. schepenprotocol van 6 Jan. 1413.
Zie: F.A. H o e f e r in Bijdr. en Meded. van Gelre, VI, 127; A l p h . G e r m a i n ,
Les Neerlandais en Bourgogne (Brux. 1809) 48 volgg. en passim.
van Schevichaven

[Maertenssoen, Pieter]
MAERTENSSOEN (Pieter) ‘uut Zeelant’, kanunnik te Doornik, schreef een belangrijk
advies in een zaak van geldersch tiendrecht (1294), uitgegeven door: S. M u l l e r
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F z . in Versl. en Med. Oude Vad. Rbr. II, 190 v. Vgl. ook: d e z ., Catalogus v.h.
archief v.h. kap. van St. Pieter, 46.
van Kuyk

[Maertenz, Gerard]
MAERTENZ. (Gerard), M a r t i n i , geb. te Hoorn 4 Oct. 1588, Jezuïet 5 Oct. 1609,
priester 4 April
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1620, gest. te Aalst 18 Mei 1672. Van 1624-1625 bevond hij zich als opvolger van
pater Rijser te Amsterdam, van 1625-1638 te Gouda. Hier ijverde hij door
biechthooren, preeken en ziekenbezoek met veel vrucht voor het heil der katholieken.
Een kostschool, door ongeveer 30 meisjes uit verschillende streken van het land
bezocht, en die door 8 klopjes gehouden werd, stond onder zijn leiding. Na van
1638-1641 in de zuidelijke Nederlanden geweest te zijn, kwam hij eerst te Alkmaar
en vervolgens in zijn geboorteplaats Hoorn, waar hij 14 jaren (1643-1657) stond.
Waarschijnlijk heeft hij hier een jongere zuster van Vondel, juffrouw Catharina van
den Vondel-Bruyninck in de katholieke kerk opgenomen. Door de verpleging van
besmettelijke zieken op den rand van het graf gebracht, keerde hij naar het zuiden
weder, waar hij 15 jaren later overleed.
Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 61; VI, 229; A l l a r d , De St. Fr. Xaveriuskerk te
Amsterdam (Amsterdam 1904) 21, 22.
Derks

[Maesen, Michiel Jan Nepomucenus van der]
MAESEN (Michiel Jan Nepomucenus v a n d e r ), geb. 6 April 1758 te Maastricht,
overl. 10 Sept. 1823 te Brussel; ongehuwd; zoon van L e o n a r d J a n en M a r i a
Ida de Loijens.
Van 20 Maart 1775 tot 24 Maart 1795 was hij in staatschen krijgsdienst, welken
hij als luitenantkolonel verliet, daarna bleef hij zich wijden aan de belangen van het
huis van Oranje. Aan het rassemblement van Osnabrück (1795-1796) nam hij deel
als stafofficier; daarna bleef hij drukke correspondentie voeren met den erfprins
(later koning Willem I). 25 Dec. 1799 werd hij benoemd tot luitenant-kolonel bij de
hollandsche brigade op Wight; hierbij werd hij 25 Juni 1801 aangesteld tot
adjudant-generaal. Bij de opheffing dier brigade, na den vrede van Amiens, keerde
hij naar het vasteland terug. Van 27 Mei 1803-26 Januari 1814 was hij in fransche
krijgsgevangenschap, waaruit hij door het leger der Geallieerden verlost werd. Hij
bood toen den souvereinen vorst zijne diensten aan, die hem 18 Febr. 1814 belastte
met de organisatie van een regiment Walen te Luik; 4 Mei kwam hij met 2 bataljons
van dat korps te Maastricht, waarheen hij door den generaal Du Pont was ontboden.
Hij werd door dien generaal tot commandant dier vesting aangesteld; 15 Juli 1814
generaal-majoor en commandant 1e klasse van Maastricht; 16 Maart 1816
provinciaal-commandant van Limburg. Bij organiek besluit van 16 Febr. 1816 werd
hij geadmitteerd in de ridderschap van Limburg.
Zie: H. D y s e r i n c k bij K o o l e m a n s B e i j n e n , Historisch gedenkboek der
herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813, IV, 603, alwaar zijn portret naar
een aquatint-prent; R i e t s t a p , Wapenboek van den Nederlandschen adel II, 13.
Dyserinck

[Maestertius, Jacobus]
MAESTERTIUS (Jacobus), geb. te Dendermonde in 1610, overl. te Leiden 5 Apr.
1658. Hij stamde uit oorspronkelijk engelsch geslacht M a i s t e r t o n of M e s t e r t o n .
Zijn vader heette A d a m M. Als jongeling bezocht hij Parijs, waar hij vertoefde bij
zijn bloedverwant van moederszijde J o h a n n e s v a n d e r N e e s e n ; van daar
ging hij ter studie naar Leuven. Hier volgde hij de rechtsgeleerde colleges van
Valerius Andreas, onder wien hij in 1630 disputeerde de Utroque retractu gentilitio
et conventionali en de Liberis praeteritis vel exheredatis. Vervolgens bezocht hij
Frankrijk, studeerde eenigen tijd te Orleans, van waar hij naar Engeland reisde, om
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vandaar uit over Frankrijk naar Italië te gaan. Na een kort verblijf aldaar kwam hij
naar Holland. Te Leiden werd hij 23 Mrt. 1634 als J a c o b u s M e s t e r t i u s
Flander
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als jur. stud. ingeschreven en verkreeg hij in hetzelfde jaar den doctorstitel in de
beide rechten. Terzelfder tijd verscheen zijn boek: de Justitia Romanarum legum
Libri duo: In quibus primum Ius Civile a communis scholae calumniis vindicatur
(Lugd. Bat. 1634), opgedragen aan de Staten van Holland en Westfriesland. De
schrijver doet zich kennen als onvervalscht Romanist; reeds in de opdracht heet
het: ‘Mihi vero cum nihil Iure Civili Romanorum per omnia melius, aequius, sanctius
constitutum esse constet’. Ter bestrijding van des auteurs denkbeelden trad zijn
tijdgenoot Cyprianus Regneri ab Oosterga op met eene verhandeling: de Injustitia
quarundam legum Romanarum Libri duo. Contra Jacobum Maestertium Jctum (Lugd.
Bat. 1640), waarin tegen de gelijkstelling van het romeinsche recht met het goddelijk
recht en de rede werd opgekomen. Spoedig antwoordde Maestertius met eene
Defensa Opinio, waartegen Regneri dupliceerde: Duplicatio adversus Defensam
Opinionem Jacobi Maestertii JC. (L.B. 1640).
Inmiddels was Maestertius in 1635 lector te Leiden geworden, en was hem het
onderwijs van het leenrecht opgedragen. In hetzelfde jaar werd hij tot buitengewoon
hoogleeraar te Utrecht beroepen, wat echter door hem werd afgeslagen. Door die
eerbewijzen (‘multorum oculis in me conversis’, schrijft hij in de voorrede) voelde
hij zich geroepen als proeve zijner bekwaamheid een repertorium der juridische
literatuur samen te stellen, verschenen als: Sedes illustrium materiarum ex libris
universi juris selectae. Annotatis auctoribus qui quamque scriptis suis illustrarunt
(Lugd. Bat. 1636), waaraan is toegevoegd zijn: de Artificio juridice disputandi
dissertatio.
In 1637 werd hij buitengewoon en reeds in 1639 gewoon hoogleeraar te Leiden,
welken post hij tot zijn dood bekleedde, opgevolgd door Albertus Rusius. In 1653
was hij rector magnificus. Behalve het romeinsche recht, bleef hij ook na zijn
benoeming tot hoogleeraar het leenrecht doceeren. Een groote verzameling van
onder zijn leiding gehouden disputaties gaf hij uit onder den titel: Illustrium Materiarum
prima rudimenta, C X L V Disputationibus comprehensa publicoque examini in Alma
Leydensi Academia subjecta (Lugd. Bat. 1646).
Andere geschriften van zijn hand zijn: Tractatus tres. Quorum Primus de Lege
commissoria in pignoribus. Alter de compensationibus. Tertius de Secundis nuptiis
(Lugd. Bat. 1639, de titel vermeldt abusievelijk 1539); de Imminuendo labore studii
iuridici dissertatio (Lugd. Bat. 1639), opgedragen aan zijn neef J o h a n n e s K a r e l
v a n d e r N e e s e n , een korte uiteenzetting over de methoden van het
rechtsgeleerd onderwijs; Exercitatio juridica, continens quaestionum de Jure
primogeniturae Centuriam Singularem (Lugd. Bat. 1652). Ten nutte zijner leerlingen,
om te gemoet te komen aan het bezwaar van onderling verschillende tekstuitgaven,
bezorgde hij een uitgave van: Imp. I u s t i n i a n i Sacratissimi Principis, Institutionum
sive elementorum libri IIII. Accessere ex Digestis tituli de Verborum Significatione
et de Regulis Iuris (Lugd. Bat. 1643). Ter eere zijner geboortestad gaf hij in het
nederlandsch eene Beschryvinge vande stadt ende landt van Dendermonde,
midtsgaders de costumen, statuten ende usantien, soo wel vande stadt ende landt
als van het princelyck leen-hof aldaer zijnde (Leyden 1646). In de Hollandsche
Consultatiën vindt men eenige adviezen van zijn hand.
Zijn portret is gegraveerd door J. Suyderhoef naar een schilderij van N. van Negre.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hooge-
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school, II T. en B., 122; L o n c q , Schets der Utr. Hoogeschool 21-22; G. d e W a l ,
Oratio de claris Frisiae JCtis, ann. 196-197, en de genoemde opdracht aan v.d.
Neesen.
van Kuyk

[Mahne, Willem Leonard]
MAHNE (Willem Leonard), 26 Mei 1772 te Amsterdam geboren en 20 Mei 1852 te
Leiden gestorven. IJverig leerling van prof. Wyttenbach, bekwaamde hij zich vooral
in de grieksche en latijnsche letteren en genoot den roem een smaakvol latinist te
zijn. Na in zijn Diatribe de Aristoxeno philosopho Peripatetico (1793) een eerste en
veel belovende proef zijner bekwaamheid te hebben gegeven, werd hij in 1794 tot
rector der latijnsche school te Amersfoort benoemd. Vanhier vertrok hij in 1809 in
gelijke betrekking naar Zierikzee, terwijl hem in 1817 het professoraat in de
bespiegelende wijsbegeerte en oude letteren aan de toen pas gestichte hoogeschool
te Gent opgedragen werd. Tijdens den belgischen opstand van 1830 nam hij de
wijk naar Vlissingen, vanwaar hij zich naar Leiden begaf, waar hij een collegie
opende over de Historia literaria der Grieken en Romeinen. Na den dood van prof.
Reuvens, in 1835, nam hij op verzoek der litt. faculteit diens lessen over de
romeinsche autiquiteiten waar. In 1842, op 70-jarigen leeftijd, emeritus geworden,
bleef hij die lessen nog voortzetten tot 1846, toen Cobet ze van hem overnam (zie
kol. 243).
Mahne was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. en van vele andere geleerde
genootschappen. Zijn talrijke geschriften vindt men opgegeven in onderstaand
levensbericht; hier mogen alleen genoemd worden zijn Epistolae Sodalium
Socraticorum Philomathiae (1812), zijn Crito sive Dialogus de Literarum in primis
Latinarum studio recte colendo (1816), zijn Vita Danielis Wyttenbachii (1823),
benevens zijn Schola de Antiquitatibus Romanis (1844) en zijn Miscellanea Latinitatis
(1844).
Zijn portret is gelithographeerd door Lemonnier, e.a.
Zie: Levensber. Letterk. 1852, 77; v a n K a m p e n , Gesch. Ned. Letterk. II, 557
en III, 235; Bibl. Critica III, 47, 128, en Alg. Konst- en Letterb. 1829, no. 49, 1845,
no. 20 en 21, 1848, No. 28 en 1851, No. 45 en 46.
Zuidema

[Maillart, Petrus]
MAILLART (Petrus), geb. te Yperen 9 Febr. 1585, Jezuïet 28 Mei 1608, priester 21
April 1612, gest. te Rotterdam 2 Nov. 1640. In 1616 werd hij als zendeling naar de
noordelijke Nederlanden gezonden en trad met grooten ijver in Vianen en andere
plaatsen op. Van 1625-1628 was hij rector van het Jezuïetencollege te 's
Hertogenbosch en verbleef daarna 2 jaar te Gouda en 's Gravenhage. In beide
plaatsen werd hij echter gegrepen en is ‘soo ongenadig gevetert geweest, dat hem
15 jaar lang tot in den dood zijn wonden verzwoeren’. Zijn laatste 10 jaren
(1630-1640) woonde M. te Rotterdam en heeft er waarschijnlijk een vaste
vergaderplaats voor de katholieken aangekocht (1636). M. hield te Rotterdam
contraverspreeken, waarheen ook protestanten kwamen, zelfs bekeerde hij den
geneesheer, Joannes Bontius, die tot de vroedschap behoorde. M. werd te Voorburg
begraven.
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Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 279; Studien X, 18 (G. Wandelman); A.H.L. H e n s e n ,
Het Roomsch- Katholieke Rotterdam in Rotterdam in den loop der eeuwen (1906),
76, 77; P.G. B o n g a e r t s , De St. Theresiakerk ('s Gravenhage 1866) 13, 14.
Derks

[Makeblijde, Lodewijk]
MAKEBLIJDE (Lodewijk), geb. te Poperingen 1 Febr. 1564, Jezuïet te Doornik 4
Oct. 1586, gest. te Delft 17 Aug. 1630. In Dec. 1597 priester gewijd, werd hij wegens
zijn uitstekende bekwaamheden belast met de oprichting van een college te
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St. Winoxbergen, dat hij van 1599-1604 bestuurde. Als schrijver van verschillende
ascetische werken, waaronder de Mechelsche Catechismus de eerste plaats inneemt,
heeft hij zijn naam, vooral in de zuidelijke Nederlanden, vereeuwigd. Tot nog toe
had men zich hoofdzakelijk bediend van den catechismus, door Petrus Canisius
samengesteld, maar langzamerhand waren er minder deugdelijke voor in de plaats
gekomen. Het provinciaal concilie van Mechelen in 1607 besloot een gelijkvormigen
catechismus voor alle nederlandsche diocesen voor te schrijven en belastte M. met
de samenstelling daarvan. Deze behandelde in 49 lessen, in 1623 tot 41
teruggebracht, eenvoudig en duidelijk de waarheden des geloofs; zijn catechismus
bleef eeuwenlang het handboek voor de opkomende jeugd. Omstreeks 1611 kwam
M. naar Delft, waar hij, ondanks zijn zwakke gezondheid, met voorbeeldigen ijver
de katholieken bijstond. In 1621 werd hij benoemd tot opvolger van pater v.d. Tempel
als overste der Jezuïetenmissie, een last, die hem zwaar heeft gedrukt. Want er
bestond verschil van opvatting over de verhouding der Jezuïeten tot den
apostolischen vicaris tusschen den Jezuïtenoverste en Mgr. Rovenius, een verschil,
dat zich herhaaldelijk in scherpe bewoordingen uitte en tot voortdurende
moeilijkheden leidde omtrent de bevoegdheden en de standplaatsen, door de
Jezuïeten verzorgd. De correspondentie over deze en andere geschilpunten tusschen
Rovenius en M. gevoerd is gepubliceerd in Archief Bisd. Utrecht XIV, 143. De nuntius
te Brussel trok partij voor M. en machtigde hem, waarheen hij wilde, Jezuïeten te
zenden, die dan de gewone functiën van een priester der societeit mochten
uitoefenen. Wat de pastoralia betrof, in geval van noodzakelijkheid- en dit woord
mocht breed geïnterpreteerd worden - konden de paters ook deze uitoefenen.
Rovenius berustte niet in deze beslissing en ging zelf te Rome zijn belangen
bepleiten. M. onderwierp zich aan de concordata van 1624 en ging bescheiden
voort door woord en voorbeeld de katholieke Delftenaars tot een vurig geloofsleven
aan te sporen. De liefde tot den naaste dreef er hem toe, om zijn zwakke krachten
liever aan hun heil te besteden dan het aanbod te aanvaarden om in een college
de verdiende rust te nemen. M. was een der beste krachten onder de Jezuïeten,
die certijds in ons vaderland hebben gearbeid. Hij werd begraven te Voorschoten.
Op zijn grafzerk stonden, met zinspeling op zijn naam en op de verdiensten door
hem verworven, de woorden: ‘Godt maeckt hem blijde’.
Zie: Archief Bisd. Utrecht VI, 224, 251; XIV, reg.; F r . D u s s e l d o r p i i Annales,
428, 472; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890)
V, 382-388; W.v.d. H e y d e n , Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland
(Leeuwarden 1842), 71, 259.
Derks

[Maldert, Gorgonius van]
MALDERT (Gorgonius v a n ), minderbroeder. Het bericht van vele auteurs, dat hij
bij de inneming van Roermond (23 Juli 1572) gardiaan was van het klooster aldaar
en door de soldaten vermoord werd, is minstens twijfelachtig.
Zie: G. H e s s e , De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie, in Limburgs
Jaarboek XVII (1911) 170-209 en 264-290.
Hesse

[Malen, Jetske Reinou van der]
MALEN (Jetske Reinou v a n d e r ), dochter van M i c h . v a n d e r M a l e n en
R i x t d e H o r n , middelmatige dichteres, van wie slechts weinig bekend is. Zij
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werd in 1687 te Leeuwarden geboren, waar haar vader schepen was. J o h .
H e m s t e r h u i s , de bekende deventer hoog-
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leeraar is later haar stiefvader geworden. Zij vereerde dezen in een harer
lijkgedichten.
Nadat zij eerst enkele andere, meest gelegenheidsverzen het licht had doen zien,
verscheen in 1728 een bundel Zede-, Mengel- en Lijkgedichten van hare hand.
Haar miniatuurportret is door J.M. Quinkhard gemaakt.
Zie: d e V r i e s , Gesch. Ned. dichtk. II, 108; W i t s e n G e y s b e e k , Biogr.,
Anthol. en Crit. Woordenboek IV, 301, en d e C r a n e , Bijzonderheden de familie
Hemsterhuis betreffende, 11.
Zuidema

[Manen, Jacob van Adriaansz.]
MANEN (Jacob v a n ) Adriaansz., overl. te Rhenen 1822, was in 1796 lid der
Nationale Conventie en later vrederechter in het kanton Rhenen: bekwaam geschieden letterkundige. In zijn jeugd een zeer werkzaam lid van het dichtgenootschap
‘Volmaekter door den tijd’, leverde hij menige bijdrage in de Mengeldichten van dit
genootschap. In 1780 dong hij naar de gouden en zilveren medaljes bij het leidsche
dichtgenootschap, dat als onderwerp voor een prijsverhandeling had opgegeven:
Gods wijsheid in de natuur. Zijn gedicht werd niet bekroond, maar opgenomen in
de Tael- en Dichtlievende oefeningen (IV, 103). In 1792 behaalde v. Manen een
gouden eereprijs bij de Maatsch. tot Nut. v. 't Alg. met een verhandeling over De
zedelijke verbeteringen uit het gebod der liefde tot den naaste ontleend, waarvoor,
ambachten, kunsten en neringen en vooral ook de koophandel vatbaar zijn. In 1808
behaalde hij de dubbele gouden medalje bij het Prov. Utrechtsch genootsch. v.K.
en W. voor een verhandeling over De oorzaken van den bloei onzer letteren, dichten schilderkunst in het begin der 17de eeuw; in 't zelfde jaar een zilveren penning
en een accessit bij Teylers Tweede genootsch. voor een Verhandeling over de
reden van 't gering getal beoefenaars van 't historisch vak der schilderkunst in ons
vaderland; in 1810 weer een dubbele gouden penning bij het Utr. Genootsch. voor
een verhandeling over De weelde van Nederlands inwoners, en in 1814 bij Teylers
Tweede genootsch. een accessit voor een geschrift over De levenswijze, gewoonten
en zeden onzer voorouders van de vroegste tijden tot het eind der 16de eeuw.
Verder schreef v.M.: Wijsgeerig en geschiedkundig onderzoek naar de wettige
oppermagt in de Vereenigde Nederlanden sedert de afzwering van Philips II (1793);
Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen eener constitutie (1797);
Verhandeling over den voortgang, den invloed der kunsten en wetenschappen op
de burgermaatschappijën der 13de eeuw (z.j.) en De oorzaken waardoor ons
vaderland in het begin der 17de eeuw in het voortbrengen van voortreffelijke
schrijvers, dichters, geleerden en schilders boven alle andere landen zoo heeft
uitgemunt (1818). Voorts een paar verhandelingen over De ontginning der
onbebouwde gronden in de noordelijke provinciën door kolonisatie, en over Het
Staatkundig stelsel der Phoeniciërs, Grieken en Romeinen in het uitzenden van
volkplantingen (1821). De voortdurend ijverige en werkzame man leefde met vrouw
en kroost in behoeftige omstandigheden. Hij was lid der Maatsch. d. Ned. Letterk.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1822, II, 385.
Zuidema

[Manger, Hermannus]
MANGER (Hermannus), geb. te Franeker 2 Sept. 1773, gest. te Haarlem 15 Nov.
1844, zoon van Prof. Samuel Henricus Manger en Elisabeth Gerdes, dochter van
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den Groninger hoogleeraar en kerkhistoricus Daniël Gerdes (kol. 460). Op 18-jarigen
leeftijd waren zijn beide ouders hem reeds ontvallen, ten gevolge waarvan hij onder
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voogdijschap kwam van zijn oom E. Hollebeek, hoogleeraar te Leiden, waar hij
gedurende de studiejaren zijn tehuis en krachtige opwekking tot studie vond. In April
1797 werd hij door de klassis van Leeuwarden tot den openbaren predikdienst
toegelaten en vond hij in Beers en Jellum zijn eerste standplaats, waar hij 30 Juli
1797 in zijn ambt werd bevestigd. Hij trad in het huwelijk met G e e r t r u i d a
C o u l o n , dochter van Dr. A e m i l i u s C o u l o n en J o h a n n a V i t r i n g a te
Leeuwarden, die hem geen kinderen schonk. Nadat hij 3 Nov. 1799 zijn
afscheidsrede te Beers had gehouden, vertrok hij naar zijn tweede standplaats
Jelsum, waar hij 17 Nov. 1799 zijn intreerede hield. Verroepen naar Haarlem deed
hij zijn afscheidspredikatie 24 April 1803 en bleef op zijn derde standplaats tot zijn
dood werkzaam.
Hij had in theologicis een zoo goeden naam, dat hij in 1803 bij de verkiezing van
Clarisse tot professor te Harderwijk op de nominatie stond. Een jaar tevoren was
hij benoemd in de kerkelijke commissie tot het provisioneel verzamelen van
kerkgezangen voor den openbaren eeredienst. Als prediker bezat hij meer dan
gewone gaven en had daarvoor een goede school doorloopen bij zijn oom Hollebeek,
die door het bestudeeren van engelsche modellen het gebrekkige der oude
hollandsche analytische methode leerde opmerken en er met zijn ambtgenooten
Bonnet te Utrecht en Chevalier te Groningen voor zorgde, dat meer en meer de
hoofdinhoud der leerrede aan de ontvouwing der in den tekst vervatte zaken werd
gewijd. De beide kinderpreeken, door hem uitgegeven, zijn niet geschikt den rechten
aard van zijn spreken ons voor den geest te brengen. De eerste is gehouden ter
gelegenheid van het derde eeuwfeest der Hervorming, 2 Nov. 1817. Acht jaren later
gaf hij een rede uit over 2 Cor. 8:9. Hij was een groot vriend van Bilderdijk, wiens
zoon hij onderwees en openlijk als lidmaat der Herv. kerk bevestigde. Aan den
dichter en diens echtgenoote stond hij na hun dood zijn eigen grafkelder af in de
Groote kerk, waar hun stoffelijk overschot werd bijgezet. Zijn pamflettenverzameling,
gebonden in zestig deelen, kwam na zijn dood in handen van Frederik Muller en
werd de aanleiding, dat deze voortging met het verzamelen van vlugschriften,
waarvan hij binnen 15 jaar niet minder dan 30.000 bijeengaarde.
Zijn portret is eens gegraveerd en eens in steendruk afgebeeld, naar de teekening
van H. Roelofsz.
Zie: S.D. v a n V e e n , De Geref. kerk van Friesland 1795-1804 (Gron. 1888)
188, 190; A. L o o s e s , Voor ruim een halve eeuw, (Haarlem 1897) 13-26; d a
C o s t a , De mensch en dichter Willem Bilderdijk, 350; Brieven van Bilderdijk IV,
323; V, 202, 309, 349; Boekzaal 1826, II, 780; A.W. B r o n s v e l d , De Kinderkerk
te Haarlem (1879), 25; A.C. K r u s e m a n , Leven van Frederik Muller, 59; Evang.
o

Kerkbode 1844, n . 41: Boekzaal 1845, 140.
Wumkes

[Marchant, Carel Anthony]
MARCHANT (Carel Anthony), jr., geb. 28 Juli 1835 te Wageningen en overl. 6 Nov.
1909 te Velp. Zijn ouders waren Mr. C a r e l A n t h o n y M., lid van het Hof van
Justitie in Suriname, en jonkvr. W i l h e l m i n a J o h a n n a v a n d e r G o e s . De
familie was van fransche afkomst en in de 17de eeuw naar ons land overgekomen.
Na eerst het gymnasium te Arnhem, vervolgens dat te Utrecht bezocht te hebben,
werd hij in 1854 aan de utrechtsche hoogeschool als jur. stud. ingeschreven. Zijn
propaedeutische studiën zette hij de eerste jaren voort door het
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volledig candidaatsexamen in de letteren af te leggen, wat destijds bij juristen en
theologen een meer gebruikelijke wijze van doen was. Ook schreef hij in die eerste
studentenjaren enkele bijdragen in, en teekende hij een paar platen voor den Utr.
Stud.-almanak, waarvan M. van 1855-57 lid der Redactie was. 21 Febr. 1861
promoveerde hij op een dissertatie Over de herziening van den Code Pénal in België.
16 Mei van datzelfde jaar legde hij den eed af als advocaat voor het prov. gerechtshof
van Noord-Holland. In 1862 tot substituut-officier v. Just. bij de arr.-rechtb. te
Gorinchem benoemd, werd hij vier jaar later in dezelfde betrekking overgeplaatst
naar Deventer, waar hij in 1875 tot officier v. just. bevorderd werd. Een op zijn 40ste
jaar ingetreden oogziekte verergerde allengs zoodanig, dat de werkzame man
geheel blind werd, een beproeving, die hij nochtans blijmoedig wist te dragen. In
1888 verwisselde M. Deventer als woonplaats met Leiden, ter wille van de studiën
van zijn zoon, het latere lid der Tweede kamer. Eenige jaren later vestigde hij zich
metterwoon te Velp bij Arnhem, waar hij op 74-jarigen ouderdom overleden is.
M. was gehuwd, sedert 1863, met A p o l l o n i a J a c o b a v a n d e r H o r s t ,
die hem vier kinderen schonk, waarvan er bij den dood der ouders (beiden stierven
in hetzelfde jaar) nog drie in leven waren: twee dochters en een zoon.
Enkele opstellen van zijn hand vindt men in de Nieuwe Bijdragen voor
Regtsgeleerdheid en Wetgeving en in het tijdschrift Onze Tijd.
Zie: Levensber. Letterk. 1910, 77.
Zuidema

[Marchelmus, Marcellinus]
MARCHELMUS, M a r c e l l i n u s , apostel van Overijssel, werd omstr. 723 in
Engeland geb. en ontving als kind zijne opvoeding te Utrecht van den heiligen
Willebrord, die hem in 738 met zich nam naar Rome. Zij troffen er den heiligen
Gregorius van Utrecht (I kol. 973) aan, die den heiligen Bonifacius daarheen begeleid
had. Bij hun vertrek uit Rome belastte Bonifacius Gregorius met de opleiding van
Marchelmus, die toen ongeveer 15 jaar oud was, alsmede van een ander, jonger
kind, eveneens van engelsche afkomst, M a r c u v i n u s genaamd. Beiden werden
door Gregorius medegenomen naar Utrecht. Omstreeks 765 gaf Gregorius
Marchelmus als metgezel aan Liafwin bij zijn evangelie-arbeid in Overijssel (Drente,
Deventer, Oldenzaal enz.). Hij was custos van de kerk van Sint Salvator te Utrecht,
toen hij aan den heiligen Ludgerus een visioen verklaarde, dat deze gehad had over
de volkeren, aan wie hij het geloof moest prediken. Hij stierf te Oldenzaal op het
einde van de 8ste of in het begin van de 9de eeuw. Zijn lichaam werd overgevoerd
naar Deventer en begraven in de kerk van den heiligen Liafwin.
De gegevens over onzen heilige bevinden zich in het leven van Gregorius van
Utrecht door Ludger, en in dat van Ludger door Altfried, bisschop van Munster omstr.
849. Een falsaris heeft zich den naam van Marcellinus toegeeigend om een leven
te schrijven van Suitbertus en andere onbetrouwbare verhalen, waar de oudere
auteurs geloof aan hebben gehecht. Bollandus heeft er de valschheid van
aangetoond, en Moll zegt, dat Gerard van Harderwijk er de vervaardiger van is, en
dat hij dit leven van Suitbertus zou hebben opgesteld te Kaiserswerth in 1503. Doch
in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap XXXV publiceerde
H u l s h o f een valsche notarieele akte van 1473, waaruit kan worden afgeleid, dat
T h e o d e r i c u s P a u l i , onderdiaken van Sint Maarten en Sint Vincentius te
Gorcum, de auteur is van Marcellinus' leven van den heiligen Suitbertus.
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Zie: Acta SS. 1 Mrt. 70; 26 Mrt. 638 volg.; 1 Jul. 673-675; Acta SS. O.S.B. Saec. III,
234 volg.; Batavia Sacra I, 91-92; F o p p e n s , Bibliotheca Belgica I, 838;
W a t t e n b a c h , Deutschl. Gesch. Quellen I, 104; II, 360-361; M o l l , Kerkgesch.
I, 120 en 166; Arch. Gesch. Bisd. Utrecht XXV, 15.
Graux

[Marck, Frederik Adolf van der]
MARCK (Frederik Adolf v a n d e r ), geb. in 1719, overl. te Groningen 1 Nov. 1800,
genoot het eerste onderwijs te Emmerik en Essen, waarna hij ter rechtsstudie aan
de hoogeschool te Duisburg kwam. Hier verdedigde hij in 1745 een dissertatie: de
Morte hominis naturali (Duisb. 1745) en promoveerde hij in 1748 tot j.u.d., bij welke
gelegenheid hij 3 Aug. 1748 een: Oratio de ordine totius universi, ceu primo juris
naturalis principio (Duisb. 1748, herdrukt Arnhem 1755) hield, waarin hij ter
verdediging van Abraham Wieling optrad. Reeds ten vorigen jare was hij voor een
benoeming tot hoogleeraar te Harderwijk in aanmerking gekomen, maar er was,
hoewel hij op de voordracht stond, geen benoeming gevolgd. Na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat bij den Hove van Gelderland te Arnhem. Inmiddels
verwierf hij zich meer en meer naam als beoefenaar van het natuurrecht, zoodat hij
eenige malen voor een professoraat te Duisburg en in 1757 nogmaals voor dat te
Harderwijk in aanmerking kwam, tot hij 1 Juli 1758 tot hoogleeraar in het staats-,
natuur- en volkenrecht te Groningen benoemd werd, welk ambt hij 12 Dec. van dat
jaar aanvaardde met een redevoering: de Finibus jurisprudentiae optimisque ad eos
obtinendos mediis (Gron. 1759). Als beste middelen om de oogmerken der
rechtsgeleerdheid te bereiken, prees hij daarin de studie aan van het natuurrecht
en het vaderlandsche recht. Gedurende een reeks van jaren heeft hij in dien geest
zijn lessen ingericht. Aan de hand van d e G r o o t s werk de Jure Belli ac Pacis
doceerde hij natuur- en volkenrecht, waartoe hij ook de Institutiones van W o l f f als
leidraad benutte; verder gaf hij nederlandsch staatsrecht, en vaderlandsch recht.
Met voorliefde wees hij op de noodzakelijkheid der studie van het natuurrecht, dat
in hem een zijner warmste propagandisten vond. Met kracht richtte hij zich tegen
de overheerschende plaats, nog aan het romeinsche recht bij studie en practijk
toegekend. Zijn uitgangspunt daarbij was, dat het nederlandsche recht niet uit het
romeinsche behoorde verklaard te worden, doch zuiver uit zijn eigen grondbeginselen
diende afgeleid. Te dien einde schreef hij ten nutte zijner leerlingen: Institutiones
juris civilis privati communis et reipublicae Groningo-Omlandicae proprii. Pars prima,
ubi simul singularia jura caeterarum Provinciarum Belgii Foederati, praesertim
Gelrorum, Transisalanorum et Drenthinorum strictim indicantur (Gron. 1761). De
vraag, hoe het met de kracht van het romeinsche recht als geldend recht in
Groningen stond, beantwoordde hij in zijn: Oratio de libertate Reipublicae
Groningo-Omlandicae interna, unice propriis patriae legibus innixa (Gron. 1761),
waarmede hij 3 Sept. 1761 het rectoraat nederlegde, en in zijn: Commentatio de
jure Groninganorum consuetudinario maxime fictitio; quâ ex ipsa Consuetudinis
indole ac Reipublicae Groningo- Omlandicae constitutione luculenter ostenditur:
Jus Romanum apud Groninganos vim juris consuetudinarii habere vix posse (Gron.
1762), welke zich daarbij aansloot. Terecht verzette hij zich tegen de toepassing
van het romeinsche recht (zie: S.J. F o c k e m a A n d r e a e , Bijdragen Ned.
Rechtsgeschiedenis, IV, 147-149). In de onder zijn leiding verdedigde dissertaties
en theses werden dezelfde denkbeelden verkondigd. Zijn colleges over de
oud-vaderland-
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sche rechten trokken spoedig de algemeene aandacht. Van de zijde der Romanisten
ontbrak het niet aan bestrijding zijner beweringen. Naar aanleiding van de
opmerkingen van Elias Luzac over de rectorale rede van 1761 gaf van der Marck
een Nadere verklaring over de vrijheid van den burgerstaat van Groninger-land
gegrondvest op deszelfs eige vaderlandsche wetten; tot opheldering van het 93ste
en 94ste stuk der Nederlandschen Lettercourant des jaars 1761 (Gron. 1762) (=
Pamflet Knuttel no. 18849). In 1764 zag hij zich in onaangenaamheden gewikkeld
naar aanleiding van een stelling van zijn leerling L.M. Schukkingh, achter diens
dissertatie over de stoklegging (overdracht van onroerend goed naar drentsch recht),
waarbij de historische beteekenis van het romeinsche recht erkend, doch het wettelijk
gezag daarvan in de drentsche rechtspraak ontkend werd. De senaat maakte tegen
die stelling bezwaar, waardoor v.d.M. zijn rechten als promotor en die der
rechtsgeleerde faculteit geschonden achtte. Na verschillende moeilijkheden eindigde
het geschil in 1766 met een vermaning van curatoren. Veel ernstiger was een geschil
eenige jaren later, dat hem als onrechtzinnig jurist zijn hoogleeraarszetel kostte.
Van verschillende zijden had men aanstoot genomen aan wat beschouwd werd als
zijn ‘onzinnigen ophef van het natuurrecht.’ Niet alleen de Romanisten, doch ook
de theologen, die de voorschriften van het evangelie bedreigd achtten, kwamen
tegen zijn prediken van het natuurrecht in verzet. Zeer ernstig werd dit na de uitgave
zijner Lectiones Academicae, quibus selecta philosophiae practicae jurisque naturae
capita et praecipue officia erga Deum pertractantur (Gron. 1771) gevolgd door:
Lectionum Academicarum tomus secundus, quo praecipua juris ecclesiastici
protestantium universalis capita pertractantur (Gron. 1772), tezamen 32 lectiones
over natuurrecht en rechtsphilosofie, waaraan later nog werd toegevoegd een 2e
deel (Lingae 1775). De classis van Groningen achtte de beweringen van den schrijver
in strijd met de leer der kerk, en diende Bedenkingen en Bezwaaren (Pamflet Knuttel
no. 18997) daartegen bij den senaat in. De van onrechtzinnigheid beschuldigde
verdedigde zijn standpunt in verschillende geschriften, diende zijn verdediging bij
den senaat in, beriep zich op den stadhouder, alles evenwel zonder succes: curatoren
en senaat verklaarden in Dec. 1772 zijn antwoord onvoldoende, waarna hij 2 Febr.
1773 als hoogleeraar werd afgezet.
In zijn: Waaragtig verhaal van het geene omtrent het hoogleeraars ambt van Mr.
Fred. Adolf van der Marck .... openlijk is voorgevallen (Lingen 1775) (= Pamflet
Knuttel no. 19112) heeft hij later de geheele geschiedenis van zijn afzetting zeer
uitvoerig beschreven, met bijvoeging van alle daarop betrekking hebbende stukken
(zie over dit werk: Tijdschrift boek- en bibliotheekw. IV, 113). De erover verschenen
pamfletten geeft K n u t t e l , Catalogus Pamfletten, nos. 18997-19003.
Korten tijd na zijn afzetting verliet van der Marck Groningen. Hij begaf zich naar
Nijmegen, waar hem in Juni 1773 zijne benoeming bereikte tot hoogleeraar in de
rechten te Lingen, waar hij 17 Dec. 1773 inaugureerde met een rede de Gloria Dei,
suprema naturae lege (Ultraj. 1774). In 1778 legde hij daar het rectoraat neder met
een Oratio de bona filiorum educatione academica, finibus reipublicae attemperanda
(Lingae 1778). Spoedig na zijn vestiging te Lingen werd hij tot ouderling der
gereformeerde gemeente aldaar gekozen, waarna hij tot hen, die zijn
onrechtzinnigheid hadden uitgemaakt, een Afscheids-Brief (Utrecht 1774)
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(= Pamflet Knuttel no. 19062) richtte, waarin hij verklaarde het aan de Christenheid
over te laten ‘wie door zijn gedrag in dezen ergernis heeft gegeven’.
Van uit Lingen onderhield hij betrekkingen met de patriotten in Nederland; zoo
stond hij in briefwisseling met den leider Joan Derk van der Capellen tot den Pol,
wien hij herhaaldelijk van advies diende bij staatsrechtelijke vragen, en met wien
hij bijvoorbeeld over de drostendiensten correspondeerde. Van der Capellen, die
hem zijn ‘allerwaardigsten boezemvriend’ noemde, steunde in 1783 krachtig zijn
candidatuur voor een professoraat in de rechten te Deventer. Zijn benoeming,
waardoor Deventer naar van der Capellens oordeel ‘een regt kweekschool voor
jonge patriotten’ zou worden, had inderdaad plaats, en van der Marck aanvaardde
zijn nieuwen post met een rede de Amore erga patriam, naturae hominum rationali
et sociali attemperando, seu de vera patriotismi, quem dicunt, indole (Daventr. 1783).
In 1786 met Roscam en Jan Valckenaer op een voordracht voor hoogleeraar te
Utrecht geplaatst, werd Roscam benoemd. De politieke gebeurtenissen van 1787
deden hem zijn zetel te Deventer verliezen. Hij begaf zich naar Duitschland, waar
hij als hoogleeraar aan het gymnasium illustre te Steinfurt optrad, doch zag zich in
1795 te Groningen in eer en ambt hersteld. 26 Nov. van dat jaar hield hij zijn
inauguratie de Jure hominis naturae insito, singulis aequaliter tribuendo, perenni
rerum publicarum stabilimento (Gron. 1795). Meer en meer wijdde hij in de laatste
jaren zijns levens zijn aandacht aan staatkunde en staatsrecht. Daarover hield hij
te Groningen na zijn herstelling colleges, gelijk over natuurrecht. In 1797 legde hij
het rectoraat neder met een rede de Meritis M.T. Ciceronis, circa juris naturae
disciplinam conspicuis (Gron. 1797). In het volgend jaar verscheen zijn belangrijke
Schets over de rechten van den mensch (Gron. 1798).
Behalve het reeds genoemde heeft hij nog verschillende geschriften uitgegeven,
welke hem alle doen kennen als een zeer scherpzinnig denker en jurist. Als politiek
martelaar (van der Capellen waarschuwde hem uitdrukkelijk om alleen als zoodanig
te poseeren) was hij een kind van zijn tijd; veelal was zijn verweer gematigder dan
dat van tijdgenooten. Voor de zelfstandige studie van het vaderlandsche recht heeft
hij werkelijke verdiensten; aan zijn leerlingen heeft men tal van waardevolle
dissertaties daarover te danken. Zijn staatkundige denkbeelden blijken voldoende
uit den titel zijner oraties; hoogst merkwaardig is zijn ontwikkeling van de kiemen
der ministeriëele verantwoordelijkheid in de voorrede van zijn Waaragtig verhaal.
Van zijn eigen hand verscheen nog een zeer uitvoerige Deductie voor Jan Henrik
van der Wijck Heer van Stoevelaar, strekkende tot bewijs, dat hij admissibel is in
de Ridderschap van de provincie Overijssel (Zwolle 1774), en Pamflet Knuttel no.
18968.
Zijn vrouw A g n e t a v a n d e r H o r s t ontviel hem twee jaren voor zijn dood.
Zijn portret door W. van Mieris kwam 15 April 1902 te Amsterdam in eene veiling
voor. Het is bovendien gegraveerd door J. Houbraken en door R. Vinkeles.
Zie: Waaragtig verhaal, een autobiografie van de jaren 1758-1774; W.J.A.
J o n c k b l o e t , Gedenkboek Hoogesch. Groningen (Gron. 1864) 127-151, 288-291;
de Levenschetsen van B o e l e s daarachter, 81-83; B o u m a n , Geld. Hoogeschool,
II, 246-247, 279; W.H. d e B e a u f o r t , Brieven van en aan J.D.v.d. Capellen (Utr.
1879) 347, 355, 471, 483, 488 v.v., 503, 544v.v., 563;
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Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVIII (1907) 221, 261 v.v.; J. H a r t o g , De Patriotten
en Oranje (Amst. 1882)161; W.W. v a n d e r M e u l e n , C.L. van Beyma (Leeuw.
1894) 21; Catalogus der Bibl. v.d.M. der Ned. Letterk., II (Leiden 1887) 222, 630,
631, 648; verder de N. Nederl. Jaarboeken van de jaren 1772 v.v. en de algemeene
werken over den patriottentijd.
van Kuyk

[Marees, Pieter de]
MAREES (Pieter d e ), schrijver van het werk: Beschryvinge ende Historische verhael,
vant Gout Koninckrijck van Gunea, anders de Gout-custe de Mina genaemt
(Amsterdam, Cornelis Claesz., 1602; herdrukt in 1617 en 1650; vert. in Lat., Fr.,
Eng., en Duitsch). Hij was een lid van het Zuid-Ned. geslacht de Maretz (thans de
Marees en de Marez); zie H.J. K o e n e n Het geslacht de Marez in Wapenheraut
1898, 39 seq. Hij maakte (vermoedelijk als commies) één of meer reizen naar de
Kust van Guinee; het beknopt journaal van één dier reizen is opgenomen in
voornoemd werk. De Beschr. van Guinee is een hoogst verdienstelijk, goed
geïllustreerd en orgineel boek dat ruim eene eeuw lang de literatuur heeft beheerscht
en voor het behandeld kustgedeelte nog steeds hooge waarde heeft. Het is in 1912
opnieuw uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging (bewerking van onderget.) als
deel V harer uitgaven. Nadere bijzonderheden omtrent den persoon en zijn werk,
zie aldaar.
l'Honoré Naber

[Marienhoff, Hillebrandus van]
MARIENHOFF (Hillebrandus v a n ), geb. te Leiden, gest. te Sneek in 1702, als
theol. stud. te Franeker ingeschreven 21 Sept. 1668, was van 1671-83 predikant te
Oldelemmer c.a., vertrok van daar naar Oldeholtpade c.a., en werd daar in 1695
door de Gedeputeerde Staten van Friesland tot legerpredikant aangesteld, waarna
hij van 1697-1702 predikant was te Sneek. Hij schijnt een meester te zijn geweest
in het improviseeren en gaf in 1689 het tractaatje in het licht: Christus de gelovige
dierbaar.
Zie: J. E n g e l s m a , Volglijst der predikanten 266, 280; R e i n a l d a , Naamregister
van Sneek, 44.
Wumkes

[Marle, Cornelis van]
MARLE (Cornelis v a n ), inspecteur-generaal bij den Waarborg van gouden en
zilveren werken, bekwaam letterkundige bovendien, geb. 11 Febr. 1783 te Leiden
en overl. 15 Nov. 1859 te Utrecht. Zijn ouders waren Mr. C h r i s t i a a n G e o r g e
R e i n h a r t v.M. en C o r n e l i a v a n E n g e l e n . Na in zijn geboortestad eerst
de fransche, daarna de latijnsche school bezocht te hebben, studeerde hij er aan
de academie (ingeschr. 7 Oct. 1800) in de rechten en promoveerde 1 Oct. 1808 op
Theses Juridicae. Toegerust met bijzondere vermogens, legde van Marle zich in
zijn studententijd met voorliefde op oude en nieuwe letteren toe en genoot met volle
teugen het onbezorgde academieleven. In 't bijzonder las hij de toenmalige schrijvers
der fransche school. Maar in 't laatst van 1809 verloor hij nagenoeg zijn gansche
vermogen, waardoor hij zich genoodzaakt zag van een karig bezoldigd ambt en van
de opbrengst zijner pen te leven. De intendant-generaal Gogel, destijds staatsraad
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aan het hof van Lodewijk Napoleon, bezorgde hem een betrekking bij de belastingen
te Amsterdam. Jan. 1812 werd hij door de fransche regeering overgeplaatst naar
den Haag, als ambtenaar bij den Waarborg. Hij was de dichter van het bekende in
ms. rondgaande spotdicht op Napoleon's terugtocht uit Rusland, de Catabasis, en
van vaderlandsche liederen uit dien tijd, van welken men hem soms den Tyrtaeus
genoemd heeft. Na de omwenteling van 1813 werd hij benoemd tot fungeerend
hoofdcontroleur over de arrondissementen van den Haag en Leiden, terwijl
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hem in Jan. van het volgend jaar de titel van hoofdcontroleur werd toegekend. In
1814 ontving hij van koning Willem I de opdracht, in geheel België kantoren van
waarborg der gouden en zilveren werken in te stellen, den dienst aldaar te regelen
en zelf den post van inspecteur over de ingestelde kantoren te aanvaarden. Brussel
werd hem als standplaats aangewezen. In hetzelfde jaar trad v.M. te Rijswijk in het
huwelijk met C a t h a r i n a M a r i a P a s t e u r .
Twee jaar later, Juli 1816, werd hij bij Kon. Besluit tot redacteur der Alg. Nederl.
Courant benoemd, die tegelijk onder den titel Gazette générale des Pays- Bas
verscheen. Toen de bekwame man in 1830 bij de belgische revolutie Brussel moest
verlaten, was hij eenigen tijd zonder betrekking, waarschijnlijk ten gevolge van zijn
omgang met enkele leiders van de omwenteling. Eerst in 1834 werd hem de
betrekking van inspecteur bij den Waarborg in Noord-Nederland opgedragen en in
1840 die van inspecteur-generaal der kantoren van Waarborg in ons land, ‘met
zitting en rang in het college van raden en generaal-meesteren der Munt’. Hij woonde
voortaan in Utrecht, waar hij zich in de voornaamste kringen der maatschappij
bewoog en zijn vrijen tijd grootendeels aan de beoefening der letteren wijdde, totdat
hij er in 1859 overleed. Ook hield hij zich hier onledig met de studie der nederl. taal,
getuige zijn doorschoten exemplaar van W e i l a n d s Nederduitsche Spraakkunst.
Van Marle was lid van het Prov. Utrechtsch Genootsch. v.K. en W. en 11 jaar
lang directeur en secretaris van 't Bestuur daarvan; verder lid van de Maatsch. v.
Ned. Letterk. te Leiden en van den ‘Zondag’, een vereeniging van geestige en
geletterde vrienden, die de gebeurtenissen van den dag in 't vaderland en daarbuiten
bespraken en aan elkanders oordeel onderwierpen. Op een andere, soortgelijke
vereeniging, ‘Woensdag’ genaamd, hield v.M. een verhandeling over Ossian en
eene over de Moederlijke afkomst van Margaretha van Parma. Ten slotte kunnen
als geschriften van dezen talentvollen man worden genoemd: Rijmelarij (Leiden
1814; 2 drukken in één jaar) en Essai sur la necessité du rétablissement du royaume
des Pays-Bas (den Haag 1833); terwijl hij met V e r w e y M e j a n schreef: De
voorwaarde der afscheiding van Holland en België, in verband beschouwd met den
algemeenen toestand van Europa (1833). Verder schreef hij nog een aantal geestige
of wel grappige opstellen in de Mengelingen van 't genootsch. Concordia, waarvan
v.M. voorzitter was, alsmede bijdragen in poezie en proza in den Belgischen
Muzen-almanak; voorts gedichten in het Nieuw Liederenboekje, dat in 1813 op
naam van B i l d e r d i j k en W i s e l i u s werd uitgegeven.
Zie: Konst- en Letterbode 1859, II, 377; Verslag van de Alg. vergadering v. 't Prov.
Utr. Genootsch. 1860, F. B e z e m e r , Nieuws uit oude boeken (Leiden z.j.) 101 vv.;
en Levensber. Letterk. 1861, 153.
Zuidema

[Marnix, Jacques de]
MARNIX (Jacques d e ), baron van Pottes, overl. 1557, zoon van den volg., kan
reeds geheel als een Nederlander beschouwd worden. Karel V benoemde hem in
1543 tot ridder en onder hem bekleedde hij verschillende militaire en civiele posten.
Hij werd 1551 ‘commissaire général des monstres’ van de Benden van ordonnantie
in verschillende zuid-nederlandsche provincies en maakte in 1553 deel uit van het
gewichtige gezantschap naar Engeland, dat ten doel had de fransche politiek tegen
te werken en het huwelijk der koningin Maria met Philips II voor te bereiden. (cf. M.
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T r i d o n , Simon Renard in Mém. de la Société d'émulation du Doubs, 1881). In
1555 had hij de leiding bij den bouw der vesting Philippeville. Hij schijnt in vrij goeden
doen te zijn geweest, want in 1552 kon hij den keizer geld voorschieten voor
oorlogsbehoeften. Zijn eerste echtgenoote, waarmede hij 1535 huwde, M a r i e d e
H a m é r i c o u r t (in of na 1540 overleden), de zuster van G é r a r d d e H., abt van
St. Bertin en later bisschop van St. Omer, bracht Mont St. Aldegonde en Boulant in
Henegouwen mede ten huwelijk; door zijn tweede huwelijk, in 1546, met M a r i e
d e B o n n i è r e s , vrouwe van Souastre (nà 1591 overleden, zie Inventaire somm.
des Archives du départ. du Jura, 1870, 129), kwam hij in het bezit van twee huizen
in en bij Brussel; verder kocht hij de baronie Pottes bij Rijssel en andere goederen.
Hij zelf bleef steeds katholiek; over den godsdienst van zijn eerste vrouw is niets
bekend, maar een tante van haar, I s a b e l l e d e H a m é r i c o u r t (circa 1500-1580)
werd om de religie veroordeeld en vluchtte naar Calvijn (1546). Philips van Marnix
(I kol. 1307) heeft de betrekkingen met haar en haar man, Arnold van Waelwijck (I
kol. 1529) aangehouden. De tweede echtgenoote van Jacques de M. was een
aanhangster van Granvelle, wiens gunst zij nog lang ondervond. De kinderen uit
het eerste huwelijk waren: H é l è n e (omstr. 1536 geb., sterfjaar onbekend), gehuwd
met C h a r l e s d e W i g n a c o u r t , heer van Ourton, prévôt van Binche, wiens
tweede zoon, G u i s l a i n , heer van B u g n a s t r e , in 1584 in staatschen dienst
was; Jean (2), die volgt, en Philips (I kol. 1307); uit het tweede huwelijk J e a n ,
G e r a r d , A n n a , M a r i e , gehuwd met M e l c h i o r S c h e t z , zoon van Casper
Schetz van Grobbendonck, en J a c q u e l i n e , die alle katholiek bleven.
Zie: A. E l k a n , Ph. von Marnix I, reg.; d e z . in Histor. Vierteljahrsschrift XV (1912)
416.
Elkan

[Marnix, Jean de (1)]
MARNIX (Jean d e ), (1), 1483-1532, zoon van Claude de Marnix uit Moutiers in
Savoye, die uit een opkomende beambtenfamilie stamde kwam als secretaris van
de gouvernante Margaretha van Oostenrijk in 1507 naar de Nederlanden, werd
1514 tresorier en receveur général, 1525 conseiller en eerste secretaris van
Margaretha en 1531 staatssecretaris in den Raad van State. Als geheimsecretaris
had hij veel invloed op den gang der staatszaken en werd ook dikwijls voor
diplomatieke onderhandelingen gebruikt. Margaretha benoemde hem tot een der
executeurs van haar testament, een bewijs voor het groote vertrouwen, dat zij in
hem stelde. Hij werd heer van Toulouse in Franche-Comté, en zijn vrouw, J e a n n e
d e C e r f uit Brugge, een hofdame van Margaretha, bracht Baudrenghien bij Hal
in Braband mede ten huwelijk. Hun zoon Jaeques gaat voor.
Zie: Biographie nationale XVI, 775; A. E l k a n , Philips von Marnix, I reg.; A n d r .
W a l t h e r , Die burgundischen Zentralbehörden (1909), reg.; d e z e l f d e , Die
Anfänge Karls V (1911), reg., alwaar ook een facsimile van zijn handschrift; E l k a n
in Histor. Vierteljahrsschr. XV (1912) 416.
Elkan

[Marnix, Jean de (2)]
MARNIX (Jean d e ), (2), zoon van Jacques (kol. 820) uit diens eerste huwelijk, werd
tusschen 14 Febr. 1537 en 14 Febr. 1538 te Brussel (maar niet in het huis ‘Toulouse’)
geboren en sneuvelde 13 Maart 1567 te Austruweel. Hij begon te gelijker tijd met
zijn broeder Philips zijn studiën te Leuven, studeerde daarna (waarschijnlijk in de
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rechten) te Dôle, tot welks rector hij 5 April 1557 op voorstel der vlaamsche natie
door de
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studenten werd gekozen (een bewijs dat hij toen, althans voor het uiterlijk, nog
katholiek was). Studiemakkers waren Reinier Cant, een Mathenesse, Cornelis en
Adriaan van der Mijle en Jean Cormaillon. In Augustus 1557 legde hij het rectoraat
neder om zijn famllieaangelegenheden te regelen, daar zijn vader inmiddels
overleden was. Een in zijn afwezigheid (12 Augustus) gesloten familieovereenkomst
onderteekende hij ook 7 Januari 1558, ofschoon aan de bezwaren van hem en
Philips tegen het testament slechts ten deele was tegemoet gekomen. Hij erfde
Marnix, Toulouse en Baudrenghien, waarnaar hij gewoonlijk heer van T o u l o u s e
genoemd wordt. In den zomer van 1558 studeerde hij in Padua in de rechten en
was later met den nederlandschen arts Paschasius Justus en een familielid van zijn
stiefmoeder, Charles de Souastre, in Bologna en mogelijk in andere plaatsen in
Italië. In deze jaren ging hij waarschijnlijk tot het calvinisme over, in elk geval gingen
hij en Philips tusschen 1559 en 1561 naar Genève. Naar het schijnt, kwam hij in
1561 in het vaderland terug en stichtte hij in den winter van dit jaar met Adriaan
Saravia de gemeente te Brussel uit personen van het hof en waalsche burgers;
maar verder weten wij over zijn doen en laten tot 1565 niets. In Juli en Augustus
van dit jaar hield hij in het diepste geheim te Spa met Lodewijk van Nassau, de
Hames en Gilles de Clercq besprekingen over het stichten van een verbond om
geloofsvrijheid te krijgen, leidde in December de vergaderingen, waar dit verbond
opgericht werd, stelde het Compromis (Correspondance de Granvelle II, 628) op,
dat echter door anderen verbeterd is, en kreeg opdracht om in Gelre
handteekeningen daaronder te verzamelen. Hij nam daarna, ofśchoon hij nu verdacht
werd bij de ‘Cardinalisten’, deel aan de vergadering in Februari en Maart 1566,
stelde een lang ontwerp op voor het smeekschrift, dat zou worden aangeboden,
hetwelk echter door Lodewijk van Nassau werd veranderd, en nam deel aan de
aanbieding van dit geschrift op 5 April. Was hem oorspronkelijk opgedragen om
onder dit verzoekschrift, wederom in Gelre en Overijsel, handteekeningen te
verzamelen, later werd hij de vertegenwoordiger van het Verbond in Henegouwen.
Langzamerhand ontpopt hij zich meer en meer als een aanhanger van de partij,
die het uiterste wil; zoo in St. Truijen, waar hij zich afkeurend uitliet over de ontbinding
van het Verbond op 25 Aug., en, naar het schijnt, ook bij een, op last der regeering,
ondernomen reis naar Antwerpen, om de genomen maatregelen uit te voeren. Hij
nam daarna ook deel aan het bijeenbrengen van geld voor het aanwerven van
troepen en aan de aanbieding der z.g. drie millioen-petitie. Steeds neigde hij meer
en meer tot de radicale groep over, die onder Brederode's leiding stond, en stelde
met Gilles de Clercq het z.g. derde request op, dat echter door Margaretha beslist
geweigerd werd. Toen Brederode nu werkelijk de wapenen opnam, zou Toulouse
zich van Vlissingen en het kasteel Rammekens meester maken. Het plan mislukte
en op den terugweg werden Toulouse's ongeoefende en slecht bewapende troepen,
nauwelijks 1000 man sterk, bij Austruweel door de troepen van den koning onder
Beauvoir in de pan gehakt. Terwijl T.'s vrouw vergeefsche pogingen deed om de
stad Antwerpen te bewegen hem hulp te verschaffen, werd hij voor de poort
neergehouwen.
Zijn vrouw, K a t h a r i n a v a n G o o r , uit een geldersch geslacht, woonde na
zijn dood in
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Keulen en beviel daar van hun eenig kind, U r s u l a , die voor 1610 trouwde met
den kleefschen raadsheer B e r t r a m v o n L ü t z e n r a t h (overl. 1618).
Zijn bezittingen werden geconfisceerd en kwamen na de Pacificatie van Gent en
later na de overgave van Antwerpen slechts tijdelijk in handen van Ursula.
De eenige brief van Toulouse, die bestaat, is het best uitgegeven in Bijdr. en
Mededeel. Hist. Genootsch. XXVI (1905) 273; zie verder Biographie nationale XIII,
778; A. E l k a n , Philips von Marnix von St. Aldegonde, I: Die Jugend von Johann
und Phil. von Marnix (Leipzig); d e z ., Joh. und Phil. v. Marnix während des Vorspiels
des niederl. Aufstandes 1565-1567 (Habilitationschr, Jena 1913).
Elkan

[Marwijck of Merwijck, Jasper of Jaspar]
MARWIJCK of MERWIJ(C)K (Jasper of Jaspar, niet Casper, gelijk bij P o n t a n u s ,
S l i c h t e n h o r s t en op hun voetspoor bij D i e s t L o r g i o n ), overl. 25 Sept. 1555,
jonker, eenig overgebleven zoon van W i l l e m (overl. 1513) en M a r g r i e t v a n
d e r D o n c k (overl. 1484), trad reeds vroeg in dienst van Karel van Gelre. Zijn
naam komt het eerst voor in 1496 in verband met eene beleening met den Hof te
Haeps, waarvan Willem van Vlodorp de leenheer was; in 1517 transporteeren Jasper
en zijne vrouw C o r n e l i a v a n H e m e r t dit leen aan Arnt van Boeckholt, die
met zijne zuster, Johanna, vriendin van hertog Karel, gehuwd was, welk dame later
is hertrouwd met den in 1536 kinderloos overleden Joost van Swieten, ambtman v.
Neder-Betuwe. Ook v. Marwijk werd ambtman, nl. van de Tieler- en Bommelerwaard
(1501); in 1510 maakte hij eene boedelscheiding met genoemde zwager en zuster.
Toen drie jaar later zijn vader overleed, werd hij met Gribbenvorst beleend. In 1518
werd hij schepen van Nijmegen. De edelman behoorde tot hen, die het jaar daarop
de nieuwe hertogin van Gelre bij hare komst in den lande moesten begroeten. Zijn
heftig karakter blijkt uit zijn verschil met Joost van Randwijk, over scheldwoorden,
waarbij Nijmegen tegen hem was; doch hertog Karel hield hem de hand boven het
hoofd. De twist nam intusschen zulk een scherpen vorm aan, dat v.M. door de
regeering van de genoemde stad werd gevangengezet, waartoe eene kwestie over
eene leverantie van eene partij steenen trouwens ook aanleiding had gegeven.
Nadat de hertog met kracht was opgetreden, werd hij evenwel ontslagen. Hoezeer
de stad hem ongunstig gezind was, kwam uit bij zijne benoeming door den hertog
tot richter aldaar (6 Juli 1521), daar de stad zwarigheid maakte hem te ontvangen.
Hertog Karel weet zulks vooral aan Joost van Randwijk, die zijn tegenstander van
hoogverraad beschuldigde. Ten slotte is de zaak door de magistraat op vreedzame
wijze beslecht. Van meer belang was het werk, dat v.M. voor zijn heer te en bij
Genemuiden verricht heeft, waar we hem in 1522 als bevelhebber aantreffen, hoewel
hij tevens ‘richter te Nijmegen’ bleef, althans tot 1525. De eerstgen. stad, door den
frieschen stadhouder Schenck van Toutenburg tot het uiterste gebracht, scheen
verloren, toen ontzet kwam opdagen. De groote overwinning, aldaar op diens benden
behaald, was voor een goed deel aan van Marwijck te danken, die daardoor zoo
steeg in de gunst van zijn heer, dat deze hem, nog vóór 't einde van het jaar, te
Groningen als stadhouder en richter aanstelde, kort na zijn eigen bezoek aan die
toen zoo woelige stad.
Van M. was er de man niet naar die onrust te dooven. Hij begon met Groningen
te versterken;
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een tijd later beschreef hij den derden man uit de Ommelanden en het Oldambt om
den troepen van Wassenaar en Schenck, die de hoofdstad schenen te bedreigen,
tegemoet te trekken. Behalve de geldersche benden verzamelde hij aldus ook
groningsche schutters en burgers, doch toen de vijand naderde, trok hij op de stad
terug, zich voorloopig beperkend tot enkele strooptochten vandaar met de
krijgsknechten. Dit nu was zeer tegen den zin der burgerij, die zijnen ruiters den
uittocht beletten, van hare stad geen roofnest willende maken. Zijne particuliere
geschillen vergat hij intusschen ook niet, zoo dat met Otto van Wylack, drost te
Gennep, blijkbaar het leen Gribbenvorst betreffende, hetwelk in Arnhem behandeld
(1524) eerst in 1529 definitief opgelost werd met den afstand van alle rechten
daarover aan den drost.
In Groningen liep het intusschen mis; te zeer toonde zich van M. partijman en wel
voor de volkspartij, die, ontevreden over den langen duur van den krijg door hem
tegen den Raad werd opgehitst. Ook de hertog werd door zijn bevelhebber in de
ruzie betrokken. Deze, v.M., had 't doen voorkomen, alsof de wapenstilstand, door
de regeering bijna reeds bewerkt, eigenmachtig en buiten willen en weten van den
hertog was besloten, welk laatste punt niet geheel overeenkwam met de waarheid.
Dit bleek hieruit, dat ook voor de stad de wapenschorsing zou gelden, die voor een
jaar tot stand kwam.
Maar daarmede waren de geschillen te Groningen geenszins tot een einde
gekomen. Niet alleen de gemeente, maar ook hertog Karel zelf werd door v. Marwijck
tegen den Raad opgehitst, zoodat de vorst in een scherpen brief afgevaardigden
ter verantwoording tot zich ontbood. Maar heer Jasper was hun vooruitgereisd en
had zijn heer voorbereid, die hen nu bits ontving. Tegelijk zond de hertog Erkelens
en doctor Herman Knopper naar Groningen, die eerst na langdurige
onderhandelingen o.a. met Willem Frederiks en dr. Evert Jarges er in slaagden 's
hertogs eischen ingewilligd te krijgen. De groningsche afgevaardigden te Arnhem
mochten nu naar hun stad terugkeeren, doch ook Jasper v.M. keerde daarheen als
stadhouder terug, tot teleurstelling van velen.
Hiervoor was grond. Weldra immers begon de onrustige bevelhebber wederom
te stoken tusschen de Gemeente en den Raad, opdat de geldersche, en vooral ook
zijne eigen heerschappij, tusschen beiden te vaster zou staan. Geen middel liet hij
onbeproefd om de gemeente op te ruien, zoo door sterk op te geven van den hoogen
druk der belastingen, de onbillijke toepassing van het recht, van welke lasterlijke
aantijgingen allerlei oproerigheden het gevolg waren, ook nog gedurende de beide
volgende jaren. Waar die gezindheid toe kon leiden, bleek bij het beleg van Hasselt
door Schenck, toen v. Marwijck, ondanks aanzoek van zijn heer, daardoor niet in
staat was de belegerde veste hulp te bieden.
Het werd ten slotte te erg. In 1529 werd van Marwijck in het stadhouderschap
vervangen door Karel, een bastaardzoon van hertog Karel, die de rust herstelde.
Van M., die de gunst van zijn heer niet verloren had, werd door dezen goed
ontvangen. Maar ook aan die gezindheid kwam een einde.
Wegens overtredingen, begaan in Groningen, waar hij de dijken, ondanks 's
hertogen bevel, schijnt verwaarloosd te hebben en verder wegens het voor zich
houden tot een aanzienlijk bedrag van twee schuldbrieven van het klooster Aduard,
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werd hij, op last van Karel van Gelre, gestraft met gevangenschap, waaruit hij, na
herhaalde verzoeken van zijne groningsche verwanten en vrienden, eerst 18 Mei
1531 schijnt ontslagen te zijn. Daarop, den dienst van den hertog verlaten hebbende,
begaf hij zich in dien van graaf Enno van Oostfriesland. Voor hem streed hij tegen
de ‘dames’ van Jever, wier land hij met strooptochten bezocht. In het vredesverdrag
van Farmsum tusschen den hertog van Gelre en graaf Enno (1531) treft men de
bepaling aan, dat de graaf, ‘sich Marwijck, die bij Hackfort en de Geldersse onbemind
was, zoude quyt maken’. In hoofdzaak schijnt zijne rol hiermee uitgespeeld.
In 1541 (15 Oct.) werden Jasper van Marwijck en Hendrik van Barich, die beiden
meenden gelijkelijk nabestaande te zijn van Willem van Kessel, met goederen van
dezen beleend. Eerstgenoemde vernieuwde den leeneed in 1544 (9 Juni). Doch 25
Sept. 1555 trad Willem, als erfgenaam van zijn vader Jasper, in diens leenrechten.
Tot zijn dood bracht de rumoerige man zijn leven in allerlei processen door.
Hij is driemaal gehuwd geweest. Alleen uit het eerste huwelijk, nl. dat met
C o r n e l i a v a n H e m e r t , schijnt hij een zoon, den bovengenoemden W i l l e m ,
later drost van Montfoort en gest. 1577, gehad te hebben. Van de beide andere
vrouwen is de eerste, en nog alleen maar van familienaam, het best bekend. Zij
was nl. eene dochter van den groningschen patriciër L u c a s H o r e n c k e n . Door
zijn huwelijk met haar had hij gehoopt in de noordelijke hoofdstad, waar hij een tijd
zulk eene overwegende rol had gespeeld, een machtigen aanhang te verwerven.
Zijne derde vrouw moet eene dochter van zekeren W e l t r a w en van Z u l a n (?)
geweest zijn. Iets vroeger dan hij, en wel in het jaar 1481, komt (bij B u r m a n ) een
H e n d r i k v a n M e r w i j c k voor, in soldij van de stad Utrecht. Ook komt voor
(Geneal. en Her. Bl. II, 260; III 507): T h i j s v a n M e r w i j c k , neef van Steven
van Zuylen van Nyvelt.
Lit.: De friesche en groningsche kronieken van dien tijd; P o n t a n u s ;
S l i c h t e n h o r s t ; Teg. staat van Stad en Lande I, 332-349; T.D. W i a r d i , Ostfr.
Gesch. (Aurich 1792); E. D i e s t L o r g i o n , Gesch. Beschr. der stad Groningen
(Gron. 1852); I.A. N i j h o f f , Gedenkwaardigheden VI, 2 en 3; H.O. F c i t h , Reg.
Arch. v. Groningen (Gron. 1853) 362, 367; P.J. B l o k , Geschiedenis II, 376; O.
K l o p p , Gesch. Ostfrieslands bis 1570, 356; W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici
(Gron. 1838) 121-122 (en daar vermelde lit.); H.D.J. v a n S c h e v i c h a v e n ,
Nijmegen en Karel van Egmond in: Gelre, IV (1901). Dan nog aanteekeningen naar
genealogieën in hs. van v. S p a e n ; vgl. nog: Herald. Bibl. N.R. I, 221 vlg. en
294-295; Geneal. en Her. Bl. II, 109, III, 439; Navorscher L, 37 en LVIII, 411; Reg.
op de Leenaktenboeken v/h. Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, passim.
Kooperberg

[Mastenbroek, Fenna]
MASTENBROEK (Fenna), bekende schrijfster, 16 Mrt. 1787 te Sneek geb., uit het
huwelijk van P i e t e r M. (overl. 1829) en J a n n e k e t e n C a t e (overl. 1830), en
overl. ald. 3 Oct. 1826. Zij doorleefde een grootendeels ziekelijke jeugd en schreef
later een aantal verhalen ‘ter veredeling van het hart en ter opwekking tot
oudvaderlandsche deugden’; meerendeels familietafereelen, in proza en poëzie,
zoowel afzonderlijk als in tijdschriften, almanakken e.d. verschenen. Afzonderlijk
werden uitgegeven: Lectuur voor vrouwen (Gron. 1815 en 16, 2 dln.); Wilhelmina
Noordkerk; een geschiedenis ter aanprijzing van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

826

oudvaderlandsche zeden. Met een plaat (Haarl. 1818); Zedelijke verhalen uit den
Bijbel, voor vrouwen en meisjes (Sneek 1822, 2 dln.); Onderhoud voor huiselijke
en gezellige kringen (Sneek 1823 en 25, 2 dln.); De kunst om gelukkig te worden.
Een geschenk voor jeugdigen. Met pl. ('s Grav. 1826). In de lijst van hun tijd gevat,
geven deze geschriften veel goeds te aanschouwen en ze zijn geschreven in een
voor die dagen lossen stijl.
Haar portret is gegraveerd door P. Velijn.
Zie: Letteroef. van Dec. 1815; Konst- en Letterb. 1826, II, 269; v a n K a m p e n ,
Bekn. Gesch. der Lett. en Wetensch. II, 495; C o l l o t d'E s c u r y , Holl. roem in
kunsten en wetensch. (1829) IV, 95; E e k h o f f in N. Fr. Volksalm. 1864, 152; M.C.
N i j l a n d in Navorscher 1897, 537, en C a t h . B r u i n i n g in Alg. Handelsblad
van 2 Mei 1913, Avondbl. 3.
Zuidema

[Masthoff, Marinus Jacobus Adolphus]
MASTHOFF (Marinus Jacobus Adolphus), leeraar aan de H.B.S. te Delft, waar hij
16 Nov. 1903 overl. In 1820 te Keppel geb., werd hij opgeleid voor het lager
onderwijs, waarvoor hij verscheiden akten van bekwaamheid behaalde, en werd in
1850 benoemd tot docent in de nieuwe talen enz. aan het gymnasium te Delft. Bij
de oprichting der H.B.S. alhier in 1864 werd hij tot leeraar in de aardrijkskunde en
geschiedenis aan die inrichting benoemd. Hij schreef, onder meer, een Handleiding
voor het onderwijs der aardrijkskunde (3de dr. 1878) en een vertaling van
H i l d r e t h 's History of the United States of America (1852, niet voltooid).
Zuidema

[Mathijszoon, Pieter]
MATHIJSZOON (Pieter), in 1641 te Alkmaar als beeldhouwer in het schildersgild
gekomen, heeft het beeldwerk gesneden voor het orgel in de Groote kerk, waarvoor
de stad hem ƒ 1945: 14: 12 betaalde.
Bruinvis

[Matthias, aartshertog van Oostenrijk]
MATTHIAS, aartshertog v a n O o s t e n r i j k , derde zoon van keizer M a x i m i l i a a n
II en M a r i a , dochter van Karel V, geb. te Weenen 24 Febr. 1557, overl. aldaar 20
Maart 1619. Zijne opvoeding werd geleid door den bekenden geleerde Augier
Ghislain de Busbecq; hij sprak o.a. italiaansch en latijn. Zijn vader had reeds in 1573
moeite gedaan om hem tot landvoogd in de Nederlanden te doen verheffen en de
keurvorsten van de Paltz, Mainz, Saksen en Brandenburg hadden zich niet afkeerig
van dit denkbeeld getoond; ook de Prins van Oranje was erover geraadpleegd, maar
koning Philips II van Spanje en Granvelle hadden er niet van willen hooren.
Toen hij bij gelegenheid van de ziekte en het overlijden van zijn vader (12 Oct.
1576) te Regensburg vertoefde, liet hij aldaar door middel van von Dannewitz, zijn
kamerheer, aan den gezant der nederlandsche Staten-Generaal bij den Keizer,
Wouter van der Gracht, heer van der Maelstede, mededeelen, dat hij bereid was
zijne beste krachten aan de belangen der Staten te wijden. Indien men zijne hulp
inriep, zou hij overkomen en als bemiddelaar tusschen de Nederlanders en Spanje
optreden (14 Oct.).
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Ook de hertog van Aerschot ijverde voor Matthias, maar het sluiten van het Eeuwig
Edict met Don Jan van Oostenrijk deed deze plannen afspringen. Zij werden weder
opgevat na het verraad van Don Jan. De Staten verklaarden dezen landvoogd niet
meer te erkennen en verzochten hem, zich terug te trekken naar Luxemburg, totdat
de Koning een opvolger zou hebben aangewezen. Onder deze omstandigheden
was het begrijpelijk, dat men uitzag naar een persoon, die door zijne geboorte de
kans had, Philips als landvoogd te bevredigen.
Een aantal edelen zooals Havré, Champagney,
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de Ville, Lalaing, Montigny, Egmond, Bossu, Sweveghem, Rasseghem, besloten
19 Aug. 1577 vooral op aandrang van den hertog van Aerschot, eene lastgeving
aan van der Maelstede, die zich in Duitschland bevond, te doen toekomen, om den
Keizer over het gedrag van Don Jan in te lichten, maar hem tevens te polsen over
de zending van zijn broeder Matthias naar de Nederlanden.
Deze gaf spoedig na de komst van den gezant aan diens uitnoodiging gehoor en
verliet 's nachts (3/4 Oct.) vermomd den Hofburg te Weenen, na alleen van zijn
broeder Maximiliaan afscheid genomen te hebben. Waarschijnlijk was keizer Rudolf
wel van zijne plannen onderricht, maar achtte hij het tegenover koning Philips beter,
van het vertrek van den Aartshertog officieel geen kennis te nemen.
Te Keulen deed Matthias zijne diensten aan de edelen aanbieden; 28 Oct. was
hij te Maastricht; te Diest begroetten hem Philips van Egmond, seneschalk van
Henegouwen en Elbertus Leoninus; te Lier bleef hij sedert 30 Oct. op de beslissing
der Staten omtrent zijne positie wachten. Aangezien dit wéken lang duurde, begaf
hij zich 11 Nov. naar Antwerpen, waar hij door den prins van Oranje aan het hoofd
der gewapende burgerij met groot eerbetoon werd binnengehaald.
De edelen, die Matthias hadden uitgenoodigd, hadden daarvan noch aan de
Staten-Generaal, noch aan den Prins kennis gegeven. Zij wilden in de macht, die
aan den Aartshertog zou worden opgedragen, een tegenwicht vormen tegen den
invloed van den prins van Oranje, dien zij ongaarne zagen stijgen. Even voor de
komst van Matthias was deze nog door de Staten van Brabant tot Ruwaard van dit
geweest verheven (22 Oct.) in plaats van Don Jan, die als landvoogd tevens
stadhouder van Brabant geweest was, en de Staten-Generaal hadden de benoeming
voorloopig goedgekeurd. In denzelfden tijd was de hertog van Aerschot te Gent
gehuldigd als stadhouder van Vlaanderen (20 Sept.) en had hij de Gentenaren voor
zich trachten te winnen door de belofte van de herstelling der privilegiën van de
stad. Men had echter niet veel vertrouwen in de voornemens van den hertog, terwijl
tevens het gerucht ging, dat diens medestanders aartshertog Matthias naar
Dendermonde wilden voeren en hem daar buiten de Staten-Generaal en den Prins
om tot landvoogd wilden verheffen. Ook zouden zij eene beweging tegen de
erkenning van den Prins als ruwaard van Brabant op touw gezet hebben. François
Ryhove, heer van der Kéthulle, had zich met het oog op deze geruchten bij den
Prins te Antwerpen vervoegd en met diens oogluikende toestemming en met hulp
van den schepen Jan van Hembyze eene volksbeweging te Gent uitgelokt, waarbij
de hertog van Aerschot, de heeren van Rasseghem en Sweveghem, de raadsheer
Hessels, de bisschoppen van Brugge en Yperen en andere leden der Staten van
Vlaanderen werden gevangen gezet (28 Oct.). Aerschot werd 14 Nov. vrijgelaten
op aandrang van de Staten van Brabant en van 's Prinsen gezant Arend van Dorp,
maar de andere gevangenen bleven voorloopig nog in bewaking en de
Staten-Generaal en de Prins bleven meester van het terrein.
De Staten ontwierpen 8 Dec. een aantal artikelen volgens welke de Aartshertog
het bestuur zou aanvaarden en die aan dezen 17 Dec. te Antwerpen werden
voorgelegd door den hertog van Aerschot, den heer van Fresin en de abten van St.
Geertruid en Marolles. Matthias verklaarde ze aan te nemen.
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Zij lieten den nieuwen landvoogd slechts weinig zelfstandigheid en stelden hem
geheel onder invloed van de Staten-Generaal en van een Raad van State, die door
dit college zou worden verkozen. In vele zaken van algemeen belang moesten de
Staten-Generaal gehoord worden, zooals het instellen van belastingen, het begeven
van hooge militaire en burgerlijke waardigheden, het vaststellen van het aantal
troepen en de verdeeling van deze over de garnizoenen, het sluiten van vrede of
verdrag en het verklaren van oorlog, het instellen van belastingen en het afkondigen
van belangrijke ordonnantiën. De Staten-Generaal hadden het recht van vrije
vergadering. De Raad van State werd grootendeels met aanhangers van den Prins
bezet. Fréderic Perrenot, heer van Champagney, en andere tegenstanders werden
op aandrang van de burgers van Brussel eruit verwijderd (22 Dec.) en vervangen
door Marnix van St. Aldegonde, als vertegenwoordiger van het Noorden, den
advocaat Liesveld, den abt van Marolles en andere prinsgezinden.
De slag, dien de edelen aan 's Prinsen invloed in het Zuiden hadden willen
toebrengen, was door dezen afgewend; de nieuwe landvoogd zou hem niet
tegenwerken, te minder, waar deze erin toestemde den Prins tot zijn
luitenant-generaal te verheffen. Zoowel de Staten-Generaal en de Staten van Brabant
hadden hierop aangedrongen, als de secretaris van koningin Elisabeth, Walsingham,
uit naam van zijne meesteres, wier wenschen de Staten gaarne vervuld zagen,
aangezien juist in dezen tijd onderhandeld werd over een verdrag van ondersteuning
met geld en troepen, dat 7 Jan. 1578 tot stand kwam.
Begeleid door Oranje, Aerschot, Bossu, Egmond, Havré en andere edelen en
door den keizerlijken gezant Otto Hendrik graaf von Schwarzenberg hield de nieuwe
Landvoogd zijn intocht te Brussel (18 Jan. 1578). Twee dagen later legde hij den
eed aan den Koning en de Staten-Generaal en op het regeeringsreglement op de
markt van de hoofdstad af en werd de Prins als ruwaard van Brabant en als luitenant
van Matthias ingehuldigd.
De bevolking van Brussel vierde de aanvaarding van het bestuur door Matthias
met schitterende feesten, waarbij allegorische voorstellingen eene voorname plaats
innamen.
De Keizer had de volle verantwoordelijkheid voor de handelingen van zijn broeder
op zich genomen en spoedig na diens vertrek uit Weenen de bemiddeling van den
Paus ingeroepen, om van Philips II de verheffing van Matthias tot landvoogd te
verkrijgen (9 Oct.). Door middel van zijn gezant Schwarzenberg had de Keizer zijn
steun aan de Staten-Generaal doen toezeggen, wanneer zij slechts den katholieken
godsdienst wilden handhaven en trouw blijven aan den Koning. De Staten betoogden
in een brief, die ook gedrukt werd (Pamflet Knuttel 347), dat het geheel in hunne
bedoeling lag, beide voorwaarden te vervullen; Don Jan's onverantwoordelijke
maatregelen hadden het noodzakelijk gemaakt, hem de gehoorzaamheid op te
zeggen. Dat men echter een Prins van den bloede in zijne plaats had gekozen,
bewees wel, dat men den koning getrouw wilde blijven.
Matthias rechtvaardigde zich tegenover Philips in een brief (28 Jan.), waarin hij
het strenge bestuur der Spanjaarden afkeurde en betoogde, dat hij alleen om de
Nederlanden voor het huis Habsburg te behouden aan de oproeping der edelen
gehoor had gegeven. Hij verzocht Philips Don Jan terug te roepen en hemzelf eene
lastgeving te verstrekken.
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De Koning antwoordde met taal noch teeken op alle verzoeken van dien aard, die
tot hem gericht waren. De brieven, die zijn gezant Jan van Noircarmes, heer van
Selles, medebracht als antwoord op de brieven der Staten van 24 Aug. en 28 Sept.
1577, gingen niet in op de klachten over het bestuur. Een brief, dien Noircarmes 18
Febr. 1578 aan Matthias schreef, bevatte geheel onaannemelijke voorstellen, om
tot een vergelijk te komen, waartoe o.a. behoorde, dat de Prins van Oranje zich,
totdat eene oplossing gevonden werd, in gijzeling zou begeven. In het antwoord,
dat de Staten en Matthias 2 Febr. zonden, betoogden zij nogmaals de
wenschelijkheid van de terugroeping van Don Jan.
Deze echter had inmiddels zijne troepen verzameld en versloeg in samenwerking
met den hertog van Parma het leger der Staten bij Gemblours (31 Jan. 1578).
Matthias was genoodzaakt het bedreigde Brussel te verlaten en zich te Antwerpen
te vestigen, waarheen ook de Prins en de Staten-Generaal zich begaven. Het gezag
van den landvoogd, dat toch al zoo beperkt was, - Holland en Zeeland erkenden
hem niet en weigerden de belastingen, die de Staten-Generaal uitschreven, op te
brengen - werd door de veroveringen van Don Jan en na diens dood van Parma
telkens nog ingekort. In de gewesten, die nog niet door de Spanjaarden overmeesterd
waren, veroorzaakte de dweepzieke calvinistische bevolking dikwijls groote moeite
aan den Aartshertog en zijne mede-regenten. In vele vlaamsche en brabantsche
steden waren de Calvinisten snel toegenomen door terugkeer der ballingen en door
het maken van nieuwe bekeerlingen, zoodat de drang naar gewetensvrijheid zich
krachtig deed gevoelen. Te Antwerpen werd 22 Maart een verzoekschrift om vrije
prediking bij den Aartshertog en den Raad van State ingediend. Andere
verzoekschriften in dien geest, uitgaande van protestanten uit verschillende steden,
bereikten Matthias 22 Juni en 7 Juli. Onder invloed van den Prins, voor wien de
gelijkstelling der godsdiensten een geliefkoosd denkbeeld was, stelde de Raad van
State nu het ontwerp van een Religievrede op, dat aan de Staten-Generaal werd
voorgelegd. Aangezien het hier van verschillende zijden tegenstand ondervond Artois en Henegouwen gaven o.a. 18 Juli een geschrift tegen den religievrede in
het licht - besloot men het ontwerp in naam van den landvoogd aan de gewesten
te doen toekomen (22 Juli). Voorloopig werd de religievrede alleen te Antwerpen
afgekondigd en verschillende kerken werden hier aan de protestanten afgestaan.
Ook in andere vlaamsche plaatsen wisten de calvinisten vrije godsdienstoefening
te verkrijgen, zooals te Dendermonde, Oudenaarden, Aalst, Brugge en Yperen. Het
verst ging men in Gent, waar kerken en kloosters geplunderd werden en de
katholieke geestelijken verjaagd, terwijl alleen de protestantsche godsdienst mocht
gepredikt worden. De Aartshertog en de Prins wendden al hun invloed aan, om de
Gentenaren tot gematigdheid te bewegen; zij konden niet beletten, dat de raadsheer
Hessels en de baljuw Visch, die met andere katholieken gevangen waren gezet, ter
dood gebracht werden (4 Oct.). Ten slotte werd de religievrede in geheel Vlaanderen
afgekondigd (Dec.).
Voor den streng katholieken landvoogd was het drijven der Calvinisten niet
aangenaam. Bij eene processie, waaraan hij te Antwerpen deelnam, (28 Mei 1579,
op Hemelvaartsdag) werd hij met zijn geheele gevolg in de hoofdkerk
teruggedrongen.
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De geestelijken, die aan de processie hadden deelgenomen, werden gevangen
gehouden en de uitoefening van den katholieken godsdienst belet, totdat Matthias
verklaarde, te zullen vertrekken, als er geen eind aan dezen toestand kwam.
Mede onder invloed van de onverdraagzaamheid der Calvinisten begonnen zich
in dezen tijd verschillende edelen bij de spaansche partij aan te sluiten op het
voorbeeld van den heer van Montigny, aanvoerder van de spaansche soldaten, die
wegens slechte betaling tot muiterij waren overgegaan, de zoogenaamde
‘Malcontenten’ en van den bevelhebber van Grevelingen, La Motte. Een geschrift,
in naam van den Aartshertog uitgegeven (11 April 1579), om de Malcontenten te
bewegen zich niet af te scheiden, had weinig gevolg. De gewesten Henegouwen,
Artois, Rijssel, Douay en Orchies hadden 6 Jan. 1579 met den hertog van Parma
de Unie van Atrecht gesloten. Het gezag van Matthias beteekende in het Zuiden
zoo goed als niets meer. Hoe weinig men ook in het Noorden rekening met hem
hield, blijkt hieruit, dat in de Unie van Utrecht geen bepaling over zijne positie was
opgenomen. De verklaring van den Prins in het geschrift, waarin hij de Unie
aanvaardde (3 Mei), dat Matthias het verbond goedkeurde en dat het zijn gezag
niet aantastte, was alleen eene poging, om de veronachtzaming van de macht van
den landvoogd te vergoelijken. Geheel overbodig werd deze, toen de
onderhandelingen over de verheffing van Frans van Anjou tot landsheer tot afsluiting
kwamen bij het verdrag van Plessis les Tours (19 Sept. 1580, bekrachtigd 23 Jan.
1581). Reeds vroeger was Anjou als verdediger der nederlandsche vrijheid
opgetreden volgens overeenkomst met de Staten-Generaal van 13 Aug. 1578. Toen
de Staten dezen de landsheerlijke macht aanboden, wendde Matthias zich 22 Juli
1580 tot hen met een geschrift, waarin hij wees op de getrouwheid, waarmede hij
zijne verplichtingen was nagekomen en hen aanried, de goede verstandhouding
met het habsburgsche huis niet te verbreken, terwijl hij tevens uitbetaling vroeg van
de gelden, die men hem nog verschuldigd was. De Staten beloofden hem
ruimschoots voldoening te zullen geven, wat ook bij het verdrag van Plessis was
bepaald en zegden hem de inkomsten van het bisdom Utrecht toe. Toen de Staten
(Oct.) zich naar Den Haag verplaatsten, volgde Matthias hen daarheen; nogmaals
vroeg hij (30 Dec.) uitkeering der ƒ 200.000, die van de hem toegezegde som van
ƒ 120.000 's jaars niet betaald waren. Mede op aandrang van den keizerlijken gezant
Lazarus von Schwendi vroeg hij ontslag uit zijne waardigheid. De Staten verleenden
het (7 Maart 1581) en beloofden hem ƒ 5000 als jaargeld, welk bedrag echter nooit
is uitbetaald. Tot 29 Oct. 1581 hield Matthias nog verblijf in de Nederlanden en
reisde vervolgens per schip van Antwerpen over de zeeuwsche wateren en over
Merwede en Waal naar Duitschland. Te Nijmegen werd hij zoo slecht door den
magistraat ontvangen, dat hij 's nachts vertrok; de bevolking noodzaakte de overheid
echter hem genoegdoening te verstrekken, die hem in den vorm van een geschenk
in ossen en wijn werd toegezonden. Eene poging van den prins van Oranje, om
hem tot bisschop van Luik te doen verkiezen, mislukte.
Zijn verblijf in de Nederlanden had voor Matthias niet anders dan teleurstelling
opgeleverd. Veel meer dan eene schijnmacht had hij niet bezeten. In Oostenrijk
had hij aanvankelijk geen aandeel aan de regeering. Na het vertrek van zijn broeder
Ernst naar de Nederlanden werd
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hem het bestuur over de aartshertogdommen Oostenrijk opgedragen (1593). Keizer
Rudolf begon zich in dezen tijd meer en meer uit de staatszaken terug te trekken.
Hij was ziekelijk en leed aan vervolgingswaanzin. Matthias stelde derhalve voor een
regentschap in te stellen, maar de oneenigheid onder de aartshertogen en
keurvorsten belette het nemen van zulk een maatregel.
Toen echter een gevaarlijke opstand in Hongarije uitbrak (1604) onder Stephan
Bocskay, die zich met de Turken verbond en zich tot koning van Hongarije en vorst
van Zevenbergen liet uitroepen, werd Matthias door een familieraad van de broeders
en neven des keizers tot regent in Hongarije benoemd (Apr. 1605), waarin keizer
Rudolf toestemde. Een jaar later werd hij ook tot opvolger en plaatsvervanger van
dezen aangewezen. Met de Hongaren, die vrijheid van godsdienst verkregen, sloot
hij vrede (23 Juni 1606) en met de Turken een twintigjarigen wapenstilstand (11
Nov. 1606).
Nieuwe verwikkelingen in Hongarije gaven vervolgens aanleiding tot eene
verwijdering tusschen Matthias en keizer Rudolf, die de maatregelen door zijn
broeder genomen niet wilde goedkeuren, waarom Matthias zich aan het hoofd stelde
van eene partij, die aan hem in plaats van aan Rudolf de regeering wilde opdragen.
Rudolf moest 26 Juni 1608 toestaan, dat Matthias tot regeerend vorst van Hongarije,
Oostenrijk en Moravië werd verheven en dat zijne opvolging in Bohemen, Silezië
en de Lausitz werd vastgesteld. De partijtwisten ontbrandden echter opnieuw en
Rudolf werd overgehaald, Bohemen aan aartshertog Leopold toe te wijzen, waarop
Matthias, gesteund door de bevolking, het land binnenrukte en Rudolf tot afstand
van de regeering wist te dwingen. Hij werd 23 Mei 1611 tot koning van Bohemen
gekroond. Na den dood van Rudolf werd hij tot Roomsch-Koning verheven (13 Juni
1612). Vooral het godsdienstvraagstuk leverde groote moeilijkheden op tijdens
Matthias' bestuur. Zijne poging om de twisten in Duitschland te doen eindigen door
opheffing van de protestantsche Unie en de katholieke Ligue (3 April 1617) had
geen gevolg. In Bohemen en Oostenrijk twistte men over de gelijkstelling van de
godsdiensten en over de benoeming van protestantsche ambtenaren. Het onbeperkte
recht, om kerken te stichten, werd aan de protestanten betwist, terwijl deze zich
hiervoor beriepen op den door keizer Rudolf verleenden Majesteitsbrief (1609). Het
bevel van Matthias om de te Braunau gebouwde kerk uit te leveren aan den abt van
het Benedictijnerklooster aldaar en de eisch van den bisschop van Praag, om de
kerk van Klostergrab af te breken, gaven aanleiding tot den opstand der Bohemers,
waarmede de dertigjarige oorlog aanving. Matthias was in de laatste jaren ziekelijk
en had toegestaan, dat aartshertog Ferdinand tot koning van Bohemen (1617) en
Hongarije (1618) was verheven, terwijl deze ook reeds tot Roomsch-Koning verkozen
was. Het bestuur was door Matthias steeds meer overgelaten aan zijn raadsman
Melchior Klesl. Meer dan met de staatszaken hield hij zich bezig met zijne
liefhebberijen, muziek en het verzamelen van oudheden.
Hij was Dec. 1611 gehuwd met A n n a K a t h a r i n a , de dochter van zijn oom,
aartshertog Ferdinand; het huwelijk bleef kinderloos.
Brieven van Matthias in Archives de la maison d' Orange- Nassau ed. G r o e n
v a n P r i n s t e r e r , Ser. I; K e r v y n d e V o l k a e r s b e k e e t D i e g e r i c k ,
Documents historiques con-
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cernant les troubles des Pays- Bas (Gand 1847-49); openbare brieven en memoriën
in de pamflettencatalogi van M u l l e r - T i e l e , v a n d e r W u l p , R o g g e , P e t i t
en K n u t t e l , waar ook verschillende pamfletten, betrekking hebbende op het tijdvak
van Matthias, voorkomen.
Verder v. M e t e r e n VII-X, XXX, XXXII; B o r , XI, XII, XV; S t r a d a , De Bello
Belgico; H. L a n g u e t u s , Epistolae ad Augustum Saxoniae ducem ed. L u d o v i c u s
(Halle 1609) en L a n g u e t u s , Epistulae ad Philippum Sydnaeum (Francof. 1633);
V e l t o r i , Oratio in funere Matthiae Caes. (Florent. 1619); A. S t u f a , Esequie dell'
imperat. Mattia (Firenze 1619); F.C h . K h e v e n h i l l e r , Annales Ferdinandei
(Regensb., Wien 1640-46; Leipz. 1716-26); L o t i c h i u s , Rerum sub Matthia,
Ferdinandi etc. gestarum libri 55 (Francof. 1646-50); P. S a n t o r i o , Vite di Rodolfo
et Mattia (Venez. 1664); d e T a s s i s , Commentarii in H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica (Hagae 1743); B o n d a m , Verzameling van
onuitgegeven stukken III, IV (Utrecht 1781); d e J o n g e , Verhandeling en onuitgeg.
stukken (Haag 1827); Calendar of State Papers, Foreign Series (Lond. 1848);
G a c h a r d , Corresp. de Guillaume le Taciturne (Brux. 1847-57), Corresp. de Philippe
II (Brux. 1848-79) en Actes des Etats-Genéraux (Brux. 1861-66); A. W a u t e r s ,
les Environs de Bruxelles (Brux. 1855-57); P o u l l e t e t P i o t , Corresp. du cardinal
de Granvelle (Brux. 1877-84); M. R i t t e r , Politik und Geschichte der Union (München
1880) en Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des
dreissigjärigen Krieges (Stuttg. 1889); Triumphelycke incomst van den Aertshertoge
Matthias binnen Brussele (Utr. 1881); K e r v y n d e L e t t e n h o v e Relations des
Pays-Bas et de l' Angleterre (Brux. 1882-88), Documents inédits (Brux. 1883) en
les Huguenots et les Gueux (Bruges 1883-85); H a n s e n , Nunciaturberichte aus
Deutschland, 3e Abteil. II (Berlin 1894); B u s s e m a k e r , de Afscheiding der
Waalsche gewesten van de Unie (Haarl. 1895); G. B r o m , Archivalia in Italië (Haag
1908-1911); B l o k , Relazioni Veneziane (Haag 1909); P i r e n n e , Histoire de
Belgique IV.
Voor tijdschriftartikelen zie P e t i t 's Reperlorium kol. 143, 833, 834.
Haak

[Mauregnault, Johan de]
MAUREGNAULT (Johan d e ), zoon van A l e x a n d e r T h e o d o o r d e M., geb.
volgens opgave in zijn aanstonds te noemen werk (blz. 322) 1 Juni 1685 te
Middelburg ‘in de Noorstraet’, overl. te 's Gravenhage 28 Dec. 1757. Deze datums
stemmen niet overeen met den op zijn grafsteen vermelden ouderdom van 75 j., 5
m. en 28 d. Na voltooiing zijner studiën (hij werd 7 Juli 1701 te Leiden als student
ingeschreven) en verkrijging van den meesterstitel werd hij pensionaris van Vere.
Daarna werd hij 16 Dec. 1720 raadsheer in het Hof van Holland, en deed 9 Oct.
1742 den eed als President van dat rechtscollege, welke betrekking hij tot zijn dood
o

vervulde. Hij was tweemaal gehuwd: 1 . met L y d i a A n n a L a m b r e c h t s e n
o

(overl. 1714) 2 . met A b i g a e l J a n s d r . N a e l h o u t (overl. 1762). Van zijn
talrijke kinderen nam zijn zoon J o h a n (overl. 1801 als President van den Hoogen
Raad) den naam B o r e e l bij den zijnen. De moeder van Alexander Theodoor was
Agnes Boreel.
Als rechtsgeleerde had hij in zijn tijd een goeden naam. Na zijn dood verschenen
zijn: Juridique Observatien; bestaende in Sententien, Resolutien, Edicten, en Advysen
van consideratie tam juris
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publici, quam privati, en daer by gevoegde korte Observatien ('s Grav. 1758),
waaraan een zeer uitvoerige opdracht aan den stadhouder en diens moeder
voorafgaat. Het werk is een uitgebreide verzameling van zeer verschillende
documenten en beschouwingen van juridischen en historischen aard, zonder groote
waarde of heel veel belang.
Zie: De Wapenheraut XIII (1909) 119-126; Nederl. Jaarboeken v. 1757, II, 1120.
van Kuyk

[Mebius, Theodorus Ernestus]
MEBIUS (Theodorus Ernestus), geb. te Tjalbert, 1 Febr. 1779, overl. te Beers 11
Dec. 1844, zoon van den volgenden predikant Jacobus Engelsma Mebius, werd
ingeschreven als theol. student te Franeker 2 Maart 1798, deed 29 Aug. 1802 zijn
intreé te Beers en Jellum, waar hij tot 28 Juni 1840, toen hij emeritus werd, het
leeraarsambt vervulde. Hij gaf de volgende werken in het licht: Feestboekjen, een
geschrift voor het volk door F. K r u m m a c h e r uit het Duitsch (Groningen, 1813);
De 21 eerste Psalmen ter stichting van Christenen bearbeid (Gron. 1819); De
Psalmen kortelijk opgehelderd, 2e stuk, 1e ged. Ps. 22-33 (Leeuwarden, 1823);
Jezus leeft en wij zullen leven of het 15e hoofddeel van I Corinthen tot een leesboek
voor Christenen bewerkt (Leeuw. 1820); Bijbeloefeningen over Luc. 1 ter
voorbereiding voor het Kerstfeest, (Leeuw. 1822); Gesprekken over de geest des
tijds (Heerenveen 1833); Eenige eenvoudige Leerredenen (Sneek); Afscheidsrede
van de Herv. Gemeente van Beers en Jellum (Leeuw. 1840).
Zie: T.A. R o m e i n , Naaml. der pred. v. Friesl.) Leeuw. 1888) 178.
Wumkes

[Mebius, Jacobus Engelsma]
MEBIUS (Jacobus E n g e l s m a ), geb. te Nijehaske 25 Jan. 1749, gest. te
Hardegarijp 30 Jan. 1838, zoon van den predikant T h e o d o r u s E r n e s t u s ,
werd na den dood zijns vaders opgevoed en onderwezen door zijn grootvader van
moederszijde, J a c o b u s E n g e l s m a , den bekenden schrijver van de Volglijst
van predikanten onder de classis van Zevenwouden (Leeuw. 1763), die predikant
was te Gorredijk. Na de latijnsche scholen te Leeuwarden te hebben doorloopen,
werd hij in 1762 student te Franeker. Reeds als 15-jarige knaap vervaardigde hij
een latijnsch vers, dat hij onder den schuilnam T i r o voor den Naamlijst zijns
grootvaders plaatste. Ook maakte hij een dergelijk vers voor Prof. R a t e l b a n d s
Verklaring over den brief aan de Hebreën. Toen hij vijf jaar te Franeker had
gestudeerd verliet hij de academie na het verdedigen eener Dissertatio PhilologicaExegetica continens Observationes Miscellaneas de vero et genuino sensu
quorundam selectorum locorum sacri codicis onder genoemden hoogleeraar (22
Juni 1768). Hierop bezocht hij kort de hoogeschool te Utrecht om den hoogleeraar
Bonnet te hooren. Hij legde zijn peremptoir examen af voor de classis van
Zevenwouden, werd 22 Oct. 1769 bevestigd als predikant te Ureterp en
Siegerswoude, waar hij 24 Sept. 1775 afscheid predikte. 8 Oct. 1775 hield hij zijn
intreerede te Tjalbert en nam, verroepen naar Oldeboorn, afscheid 28 Oct. 1781.
Te Oldeboorn bleef hij tot Sept. 1785 en vertrok van daar naar Jorwerd, waar hij 1
Juni 1789 zijn afscheid predikte om te gaan naar Rijperkerk, waar hij 14 Juni 1789
zijn intreerede hield en 1 Jan 1830 emeritus werd, na 20 Dec. 1829 zijn
afscheidswoord gesproken te hebben.
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Hij heeft zich uit zijn geschriften doen kennen als een bekwaam theoloog. Van
het Utrechtsch genootschap ‘Tendimus ad idem’ was hij jarenlang een ijverig lid.
De hoogeschool te Harderwijk erkende.zijn verdiensten door hem in 1809 tot doctor
honoris causa te benoemen.
Tegenover het baanbrekend rationalisme trad
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hij op als een apologeet der christelijke religie in zijn Brieven over het zamenstel
der zuivere wijsbegeerte of de leer der gelukzaligheid volgens Steinbart (Leeuw.
1785-86). Dit geschrift had ten gevolge, dat zijn vriend J. Kneppelhout (kol. 703),
pred. te Gorinchem, er in de klass. vergadering de aandacht op vestigde, hetgeen
den stoot gaf tot de oprichting van een genootschap ter bestrijding van de neologie,
dat bekend werd als het Haagsch Genootschap. Driemaal heeft hij een prijsvraag
van dit instituut met gunstig gevolg beantwoord. Zijn verhandeling Betoog dat de
erkentenis der leerstukken en verborgenheden, in de Heilige Schrift vervat, in zulk
een onafscheidelijk verband staat met de menschelijke gelukzaligheid, als de
beoefening der zedepligte in dezelve wordt aangedrongen (1787), verwierf de
zilveren medaille. De verhandeling ten doel hebbende Om de christenen tot het
lezen der H. Schriften op te wekken (1789) (geschreven met zijn vriend C.W.B.
J e l g e r s m a , predikant te Weidum) en het prijsantwoord Dat de weg der
gelukzaligheid slechts één is, voor alle menschen (1790) werden met het gouden
eermetaal bekroond. Ook vond zijn verhandeling gevraagd van wege het
Stolpiaansch legaat Solutio problematis quodnam in adserenda Numinis existentia
pretium statui debeat communi humani generis consensu in 1775 een bekroning.
Toen de Gereformeerde kerk in Friesland gedurende de jaren 1795-1804 een
ware lijdensgeschiedenis doormaakte, behoorde Mebius tot de predikanten, die met
ijver en zaakkennis hare rechten heeft bepleit. Hij had o.a. zitting in de kerkelijke
commissie, die een concept-request ontwierp voor het Wetgevend Lichaam (1800).
Daarin werd betoogd ‘het ontwijffelbaar recht der Herformde Gemeenten op de
goederen en fondsen, waaruit de leeraars tot nog toe onderhouden zijn geweest,
en dat het vierde addit. Articul tot de Acte van staatsregeling, dat recht niet wegneemt
of kan wegnemen’. Ook werd hij met Ds. S. Gardingius te Wolsum en ouderling F.J.
van Slooten te Dokkum belast de conceptbrieven op te stellen, waarin de Herv.
gemeenten werden opgewekt om gemeente-commissiën te benoemen. Hem werd
tevens opgedragen in 1801 den biddagsbrief op te stellen. Hij kweet zich met H.J.V.
V i e r s s e n van deze taak en schreef zulk een brief over Vooretende kanker van
Ongeloof, Bijgeloof en Zedenverbastering en hem werd opgedragen dien met
begeleidend schrijven te zenden aan de lutheranen en de Parnassijns der joodsche
gemeente te Leeuwarden.
Mebius was een warm zendingsvriend en een ijverig bevorderaar van de
bijbelverspreiding. Hij werd bij de oprichting van het Nederl. Zendelinggenootschap
terstond medebestuurder en hield 28 Juli 1814 een Opwekkingsrede in de algemeene
vergadering te Rotterdam, die met zijn portret bij Cornel aldaar verscheen. Hij nam
vurig deel aan de invoering der Evangelische gezangen en gaf den stoot tot het
oprichten van de eerste afdeelingen van het Bijbelgenootschap in Friesland.
Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst met E l i s a b e t h W y b e s , vervolgens
met A. C l o p p e n b u r g h , weduwe van den ontvanger C.H. Hoekstra. Hij liet uit
zijn eerste huwelijk vijf kinderen na, onder welke Theodorus Ernestus, (kol. 833) en
W y b e , predikant te St. Jacobi Parochie.
Behalve de bovenvermelde werken gaf hij in het licht: Jezus verheerlijkt in de
genezing van een kreupel geborenen (Leeuw. 1792); Hoseas uit het Hebreeuwsch
vertaald (Utrecht 1799); Aanmerkingen over eene verhandeling genaamd:
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de leer der verkiezing of verwerping eenvoudiger gemaakt (Utrecht 1799);
Gedenkwaardigheden uit de scheppings- en aartsvaderlijke geschiedenis (3 dln.
Utrecht 1799-1800); Leerrede over 2 Cor. XII: 9 (Leeuw. 1817); Vijftigjarige
Jubileumrede (Leeuw. 1820).
Er bestaat van hem een silhouet door L. Schweickhardt.
Zie: Boekzaal d. Gel. Wer. 1768, 734; 1838, 139; I J p e y e n D e r m o u t , Gesch.
d. Ned. Herv. Kerk, IV, 50; R o y a a r d s , Het Haagsch Genootsch. (1785), 139;
B o u m a n , Gesch. d. Geld. Hoogeschool, II, 571; G l a s i u s , Godgel. Nederl. in
voce; K i s t , Neerl. Bededagen en Biddagbrieven, II, 557-560; Konst- en Letterbode,
1838, II, 97; R o m e i n , Naaml. d. predikanten van Friesl. 121, 172, 189, 604, 646;
S.D. v a n V e e n , De Geref. kerk in Friesl. in 1795-1804 (Gron. 1888) 20, 138, 140,
143, 167, 168, 191, 192, 240.
Wumkes

[Meddens, Bernardus]
MEDDENS (Bernardus), geb. te Groningen 5 Sept. 1759, overl. aldaar 25 Juli 1845.
Hij werd priester gewijd in 1782. Hij verliet het vaderland, om als missionaris
werkzaam te zijn in Suriname. Van den nuntius A.F. Zondadari ontving hij zijne
aanstelling als missionaris primarius met de gewone en buitengewone volmachten
op 24 Mei 1788 en landde 9 Oct. d.a.v. te Suriname. Wegens voortdurende
ziekelijkheid keerde hij 28 Febr. 1790 naar het vaderland terug en werd in hetzelfde
jaar benoemd tot pastoor te Groningen en werd later aartspriester van het district
Groningen. Na een, reeds in 1818 ingediend, request aan den koning, verkreeg hij
in 1821 de oude zoogenaamde Broerenkerk, ter uitoefening van den eeredienst der
katholieken, en verving daardoor eindelijk, niet zonder moeite, de vijf bestaande
kerkjes. Eerst in 1834, nadat de jaarlijksche subsidie tot onderhoud verhoogd was,
aanvaardde hij deze kerk. Hij werd van het aartspriesterschap eervol ontslagen en
legde in 1842 de herderlijke bediening neder.
Zijn portret is gelithographeerd door H.J. Backer.
Zie: Bekn. Gesch. der Kath. Missie in Suriname 55-56.
van der Heijden

[Meer, Aelwijn Florisz. van der]
MEER (Aelwijn Florisz. v a n d e r ), te Rotterdam overl. vóór 1434, is de stichter
geweest van het Heiligegeesthuis aldaar, dat nu nog bestaat onder den naam van
Kamer van XIII, omdat daarin dertien oude mannen kunnen opgenomen worden.
Oorspronkelijk op de Hoogstraat gelegen en toen ook wel Oudemannenhuis genoemd
is het gesticht later vereenigd met het Leproos- of Proveniershuis, terwijl in 1898
een nieuw gebouw in gebruik genomen is aan de Gerard Scholtenstraat. De straat
oostwaarts van de stichting loopende heeft den naam Aelwijn Florisz.straat
ontvangen.
Zie: M u l l e r , Het Heiligegeesthuis te Rotterdam en Rott. in den loop der eeuwen
Il: Armwezen 299.
Moquette

[Meere, Hermannus, Hermand, Henderick, Henry]
MEERE (Hermannus, Hermand, Henderick, Henry), v a n d e r M e e r e n , M e e r ,
M e r e , M e r a n u s , voornaam burger van Antwerpen, behoorend tot de leiders der
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Calvinisten, heeft de Vlaamsche kerk aldaar als ouderling gediend. Zijn naam komt
voor onder de onderteekenaars van een namens de Vlaamsche en Waalsche kerken
‘tot hunne ontschuldiginge van de beeltstormerye’ gezonden schrijven aan den
magistraat van Antwerpen, dd. 23 Aug. 1566, en van het accoord met Prins Willem
van Oranje ‘over de godsdienstoeffeninge der Gereformeerden te Antwerpen’, d.d.
2 Sept. 1566. In 1567 werd hij ter verantwoording gedaagd en verbannen. Vermoe-
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delijk is hij aanstonds uitgeweken naar Wezel, waar hij in 1568 het convent heeft
bijgewoond, welks artikelen hij onderteekende, en in 1571 als ouderling van een
der beide vluchtelingenkerken naar de emdensche synode is afgevaardigd. Zijn
naam komt voor onder de ‘Seniores’, die de acta van de emdensche Synode hebben
onderteekend als ‘Hermannus Meranus Wesaliensis’. De eerste vergadering van
de wezelsche Classe, 29 Juli 1572 koos hem tot scriba. In 1574 werd ‘M. Hermand
van der Meeren’ van Anvers uitgesloten van het generaal pardon. Zijne broeders
S i m o n en F r a n c i s c u s zijn eveneens naar Kleefsland uitgeweken.
F r a n c i s c u s komt van 1574-1577 voor als ouderling te Gennep en afgevaardigde
naar de cleefsche Classis. L i e v e n u y t t e r M e e r e of v a n d e r M e e r n van
Gent werd op 15 Oct. 1573 te Furnes verbrand.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; Bibliographie des Martyrologes protestants
Neerlandais (La Haye 1890), II, 739.
de Jong

[Megapolensis, Johannes (1)]
MEGAPOLENSIS (Johannes) (1), Senior, ook wel M e c k e l e n b u r g genaamd,
werd als proponent in 1621 beroepen te Egmond aan Zee, vertr. n. Koedijk 1623
en is aldaar gest. 1654. Hij was gehuwd met H i l l e g o n t J a n s , weduwe van
W i l l e m S t e e n g e n . Uit het huwelijk van Willem Steengen en Hillegont Jans
was in 1600 een dochter geboren, met name M a c h t e l t W i l l e m s met wie
Johannes Megapolensis Junior (die volgt) neef van Joh. Meg. Sr., in het huwelijk
trad. Zoo was dus de predikant te Koedijk, zoowel schoonvader als oom over Joh.
Meg. Jr., den predikant van het amerikaansche Rensselaerswijck en later van
Nieuw-Amsterdam. De opvatting door E.B. O'Callaghan, E.T. Corwin en ook door
van der Aa e.a. voorgestaan, dat Joh. Megapolensis Jr. een zoon zou zijn geweest
van Joh. Megapolensis Sr. is onjuist; hij was diens neef en schoonzoon.
Zie: M.W.L. v a n A l p h e n Jr., Nieuw Kerkelijk Handboek, 1908, Bijl. P, 111 en
125; A.J.F. v a n L a e r , Van Rensselaer Bowier Manuscripts (Albany 1908), 629,
672-673.
Eekhof

[Megapolensis, Johannes (2)]
MEGAPOLENSIS (Johannes) (2), Junior, neef en schoonzoon van den voorg., geb.
in 1603, overl. te Nieuw-Amsterdam in Noord-Amerika, in het laatst van 1669 of het
begin van 1670 (hoogstwaarschijnlijk in Jan. 1670). Hij behoorde tot zijn 23ste jaar
tot de roomsch-katholieke kerk en studeerde te Keulen. Tot het protestantisme
overgegaan, werd hij in 1634 predikant te Wieringerwaard en in 1638 te Schoorl en
Bergen. Op 6 April 1642 sloot hij een contract met Kiliaen van Rensselaer, patroon
van Rensselaerswijck, waarbij hij zich voor den tijd van zes jaar verbond, om als
predikant te Rensselaerswijck werkzaam te zijn. Met zijne 42 jaar oud zijnde vrouw
M a c h t e l t W i l l e m s en zijne kinderen H i l l e g o n t oud 14 jaar, D i r r i c k oud
12 jaar, J a n oud 10 jaar en Samuel (die volgt) oud 8 jaar, zou hij de reis naar
Noord-Amerika ondernemen. Hij kreeg voor hem en zijn gezin vrijen overtocht,
benevens 300 gld. vergoeding voor den dienst voorafgaande aan zijne vestiging in
de kolonie; bij zijne komst te Rensselaerswijck zou hij jaarlijks als traktement 1000
gld. en nog 30 schepel tarwe en 2 ‘vierendelen’ boter ontvangen; na verloop van
drie jaar zou de patroon dit, indien hij over zijn werk tevreden was, met 200 gld. per
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Maart
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1642 ontslag van de classis van Amsterdam. Hij zou te Rensselaerswijck eene
gemeente stichten, die naar vaderlandsche kerkordeningen besturen en zich ook
bezighouden met zending onder de Indianen. Nadat een geschil over het recht van
approbatie van zijnen beroepsbrief tusschen de classis van Amsterdam en de
Bewindh. der W.-I. Compagnie was bijgelegd, voer Megapolensis 14 Juni 1642 van
Texel uit naar Noord-Amerika en bereikte 4 Aug. 1642 het fort Nieuw-Amsterdam.
Te Rensselaerswijck aangekomen vond hij daar de kolonie, blijkens zijne brieven
aan Kiliaen van Rensselaer, in een treurigen toestand. De inwoners waren ‘meestal
cael’ en tot dronkenschap zeer genegen. Zijne eerste godsdienstoefening hield hij
daar 17 Aug. 1642 in het ‘packhuys’, in tegenwoordigheid van ongeveer 100
personen; het manuscript van de preek zond hij aan den patroon, die het aan
Hendrick Willems(en), kleermaker te Alkmaar en familie van Ms. vrouw opzond, met
het verzoek dit aan D. Joh. Meg. Sr. te Koedijk door te sturen. Meg. had in 1644
een eigen woning ‘in 't grenenbosch’ bij Rensselaerswijck, waar zijn leven eens
door Teunis Dircksz. van Vechten werd bedreigd. Zijne belangstelling voor het leven
en den godsdienst der Indianen blijkt uit een brief, dien zijne vrienden, buiten zijn
weten en tegen zijne bedoeling, in 1644 uitgaven onder den titel: Een kort ontwerp
van de Mahakvase Indiaenen, haer Landt, Tale, Statuere, Dracht, Godes-Dienst
ende Magistrature, aldus beschreven ende nu kortelijck den 26 Augusti 1644
opgesonden uyt Nieuwe Nederlant door J o h a n n e m M e g a p o l e n s e m
j u n i o r e m , predikant aldaer (Alkmaar 1644). Van dit drukje is slechts één exemplaar
bekend, dat berust in de Universiteitsbibliotheek te Gent. Verscheidene passagiën
zijn er uit overgenomen door J o o s t H a r t g e r s in Beschryvinghe van Virginia
enz. (Amst. 1651), 42-49, en ook D a v i d P i e t e r s z . d e V r i e s ontleende er
aan voor zijn: Korte Historiael enz. Zie de uitgave van d e V r i e s ' Korte Historiael
door H.T. C o l e n b r a n d e r ('s Grav. 1911). De beste engelsche vertaling in: J.
F r a n k l i n J a m e s o n , Narratives of New Netherland (New York 1909), 163-180.
Hoezeer Meg. ook in veel en velerlei belangstelde, zoo beviel het hem te
Rensselaerswijck op den duur maar matig. De ruwheid van zeden en de moeilijkheid
om zijn traktement behoorlijk binnen te krijgen, deden hem in 1648 zijn ontslag bij
de classis van Amsterdam aanvragen. De classis verzocht hem in een missive van
6 April 1648 te willen blijven, daar zijn termijn eerst Aug. 1648 was afgeloopen. Meg.
beloofde te zullen blijven tot zijn tijd om was, doch wenschte dan beslist terug te
keeren. In Nieuw-Amsterdam was inmiddels door de ontslagaanvrage van Johannes
Cornelisz. Backer (kol. 49) eene vacature ontstaan, en nu wilde Petrus Stuyvesant
Megapolensis als predikant te Nieuw-Amsterdam hebben. De vrouw van Meg. was
reeds naar het vaderland vertrokken, om zich met de ‘liquidatie van een sterfhuys’
bezig te houden en de aanvrage van ontslag voor haar man te bepleiten. Dit ontslag
werd dan ook door de classis van Amsterdam 29 Maart 1649 verleend. Maar toen
Meg. in het laatst van Juli of het begin van Aug. 1649 te Nieuw-Amsterdam was
gekomen, om ‘met de eerste schepen’ naar ‘patria’ te vertrekken, belegden
Stuyvesant en zijn raad een spoedeischende vergadering, waarin besloten werd,
dat men hem ‘sonder oft met persuasive redenen’ zou trachten in N. Nederland te
houden. Meg. bracht van zijn kant niet weinige ‘redenen van weygeringe’ in, waardoor
Stuyve-
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sant zich niet liet afschrikken; men zou hem ‘blanda vi et quasi nolens volens’
terughouden, om ‘ter eere Godes, opbouwinge van sijn kercke ende salicheyt der
menschen, de bedieninge des Woorts ende 't gebruyck der heyliger sacramenten
te suppleeren’. Eindelijk gaf Meg. toe en bleef als opvolger van J.C. Backer te
Nieuw-Amsterdam. Zijne vrouw M a c h t e l t W i l l e m s keerde in 1649 ook weder
naar N. Nederland terug. In N. Amsterdam zijnde stelde Meg. een geschrift op,
getiteld: Schriftelycke examinatien ofte confessie voor degeen die genegen sijn haer
te begeven tot het gebruyck des H. Avontmaels, dat hij met approbatie van de classis
van Amsterdam gedrukt wenschte te zien, om het in N. Nederland en ook in de
gemeenten in Brazilië te doen gebruiken. De classis had 30 Jan. 1651 tegen het
drukken geen bezwaar, wel tegen het kerkelijk gebruik van dit boekje, daar men
zich aan den Catechismus behoorde te houden. Het schijnt gedrukt te zijn, daar in
1656 een aanvrage inkwam om het te mogen hérdrukken, hetwelk toen geweigerd
werd. Hoe dit zij, een ex. van het gedrukte boekje hebben wij noch gezien, noch
ergens geciteerd gevonden. Zijne prediking en herderlijk werk zette hij te N.
Amsterdam voort, doch bleef voor den laster niet gespaard. Ook onder de Indianen
arbeidde hij, doch blijkbaar met weinig succes. In 1655 teekende hij voor 50 gld.
ten behoeve van de versterking der stad en kocht in datzelfde jaar nog een huis en
erf, naast dat wat hij reeds in eigendom bezat. Met Jan Snediger en Jan Strycker
werd Meg. in 1654 benoemd, om contracten en andere bescheiden, betrekking
hebbende op den bouw van een kerkje en pastorie te Midwout (Flatbush) in orde
te maken. Den predikant H e r m a n n u s B l o m vergezelde hij, als
vertegenwoordiger van Petrus Stuyvesant, in 1659 naar diens gemeente te Esopus.
Is hij in den strijd met de lutherschen, die in Nieuw-Amsterdam een kerk wenschten
te stichten, dikwijls scherp opgetreden, voor de roomsche zendelingen is hij
menigmaal een beschermer geweest. Den Jezuïet Isaac Jogues, die door de
Indianen op wreede wijze mishandeld was, redde hij het leven in 1642. Een anderen
Jezuïet Guiseppe Bressani kocht hij van de Indianen vrij en zond hem naar Frankrijk
terug. In 1657 kreeg hij te Nieuw-Amsterdam bezoek van den Jezuïet Simon le
Moyne, met wien hij reeds vroeger te Rensselaerswijck kennis had gemaakt. Van
zijn bezoek naar huis terugkeerende schreef Le Moyne aan Meg. een lang vertoog,
waarin hij hem bezwoer toch weder in den schoot der oude moederkerk terug te
keeren. In dit geschrift, dat verloren is gegaan, doch welks inhoud wij kunnen nagaan
uit het antwoord, dat Meg. hem 13 Juni 1658 zond, en uit een schrijven, dat Le
o

Moyne bij zijn vertoog had gevoegd, handelde de Jezuïet over drie punten: 1 . de
o

o

successie der pausen, 2 . de conciliën, 3 . de ketters. Dit vertoog heeft Meg. uitvoerig
beantwoord in een in de latijnsche taal gesteld schrijven van 13 Juni 1658, hetwelk
is afgedrukt bij: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord- Amerika ('s Grav. 1913)
II, Bijlage 6 (blz. XXVIII-XXXVIII). Ook over de komst der joden in Nieuw-Amsterdam,
Sept. 1654, die daar ‘caal ende gesont’ aankwamen, worden wij door Meg. ingelicht.
Hij hielp ze voort, doch verzocht tevens aan de Bewindh. v.d.W.-I. Compagnie en
de classis van Amsterdam, om verdere immigratie te beletten. Toen Nieuw-Nederland
door de Engelschen in 1664 was ingenomen, weigerde Meg. 13 Oct. 1664, om den
eed van trouw in handen van den nieuwbenoemden gouverneur
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Richard Nicolls af te leggen, daar er, naar hij zeide, door den gouverneur niet
nadrukkelijk was gezegd, dat deze zich ‘conform de artyckelen gemaackt over het
overgaan van dese plaats’ zoude gedragen. Toen Nicolls zich nader had verklaard,
legde Meg. 20 Oct. 1664 den eed van trouw aan den engelschen koning af. Hij bleef
predikant te New York, doch had telkens te klagen over de slechte uitbetaling van
zijn traktement. Ook had hij moeite om het geld - een paar duizend gld. - dat hij nog
van de W.-I. Compagnie te goed had, in handen te krijgen, daar hij beschuldigd
werd zich bij de overgave van Nieuw-Nederland aan de Engelschen in 1664, incorrect
gedragen te hebben. Eene wederlegging dezer beschuldiging, 27 Aug. 1668 door
Stuyvesant en nog vijf andere bestuurders van voormalig Nieuw-Nederland
opgesteld, werd door den zoon van Meg., met name Samuel Megapolensis, aan
de Bewindh. der W.-I. Compagnie overgelegd. Daarin werd verklaard, dat
Megapolensis zich ‘niet anders heeft gecomporteert met woorden, advysen en
wercken, als een getrouw onderdaan’ van de heeren Staten-Generaal en de Bewindh.
der W.-I. Compagnie, en ‘een vroom en godsaligh predicant’ schuldig was te doen.
Op 24 Jan. 1670 berichtte de kerkeraad van New York aan de classis van
Amsterdam, dat Megapolensis kort te voren was overleden. D. H e n r i c u s
S e l i j n s , opvolger van Meg. in New York, vervaardigde te zijner nagedachtenis
een grafschrift.
Zie: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord-Amerika ('s Grav. 1913), I, 70,
71, 74-75, 82-83, 87, 107, 108-126, 145, 147, 149, 166-178, 187, 190, 200, 206,
228, 250; II, 2, 4, 5, 16, 17, 23, 31, 32, 34, 37-54, 55, 71, 72, 76-77, 160, 178,
194-200; Bijlagen blz. XII-XV, XVI-XVIII, XIX-XXI, XXVIII-XXXVIII, XXXIX-XLII, en de daar
aangehaalde bronnen. Ook: A.J.F. v a n L a e r , Van Rensselaer Bowier Manuscripts
(Albany 1908), register; E.T. C o r w i n , A Manual of the Reformed Church in America,
1628-1902 (New-York 1902), 611-615, dat echter hier en daar gewijzigd dient te
worden.
Eekhof

[Megapolensis, Samuel]
MEGAPOLENSIS (Samuel), jongste zoon van den voorg., geb. in 1634 (waarschijnlijk
te Wieringerwaard N.H.), ging in 1642 met zijn vader naar Noord-Amerika
(Rensselaerswijck en Nieuw-Amsterdam (1649). Hij kreeg van dezen les in Latijn
en Grieksch en werd daarop naar Cambridge in Nieuw-Engeland gezonden, waar
hij drie jaar studeerde. In 1654 of 1655 begaf hij zich voor zijne studiën naar Utrecht
en kreeg aanbevelingsbrieven mede voor Voetius. Joh. Meg. hoopte, zoo schrijft
hij 25 Sept. 1658 aan de classis van Amsterdam, dat zijn zoon, die zoowel Engelsch
als Hollandsch sprak, weldra als geordend predikant zou overkomen, om een
hollandsche of engelsche gemeente in Nieuw-Nederland te dienen. Sam.
Megapolensis werd in 1661 theologiae candidatus - hij woonde toen te Vianen - en
verzocht 30 Mei 1661 als gerecommandeerd proponent aangenomen te worden,
hetgeen na het houden van een voorstel en onderteekening der formulieren
geschiedde. Hij werd 21 Aug. 1662 uit eene nominatie van drie personen, met
meerderheid van stemmen, als predikant voor Nieuw-Nederland beroepen; zijn
peremptoir examen werd bepaald op 5 Sept. 1661, waarbij hij Hand. 26: 17, 18
moest kunnen uitleggen. Hij werd 25 Sept. 1662 door de ‘deputati ad res Indicas’
aan de Bewindh. der W.-I. Compagnie voorgesteld, en 2 Oct. 1662 tot den vollen
dienst des
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Woords met oplegging der handen bevestigd. Hij vertrok echter niet dadelijk naar
Noord-Amerika, maar bleef te Leiden in de medicijnen studeeren, zeer tegen den
zin van de classis van Amsterdam. Vooreerst werd zijn vertrek daardoor vertraagd,
maar bovenal kwam hij op die wijze in botsing met de ‘synodale resolutien tegens
de practijquen der medecyne’, waarin verboden werd, dat men nevens het predikambt
de medicijnen zou beoefenen. Op Samuel's verzoek om verhooging van traktement,
nu hij in twee talen zou moeten prediken, werd afwijzend beschikt, eveneens op
zijne in het Latijn gestelde vraag, dat in den beroepsbrief, dien men voor hem zou
opstellen, ‘een leedige spatie mocht gelaeten werden, opdat daerin, als hy in
Nieuw-Nederlant soude gecomen sijn, mocht werden geïnsereert de plaetse
daerheenen hy soude versonden werden’. Toch schijnt hij den doktersgraad in de
medicijnen behaald te hebben, daar wij hem telkens in de documenten als ‘medicinae
doctor’ vermeld vinden. Einde Januari 1664 zeilde hij naar Nieuw-Nederland, op
een traktement van 50 gld. per maand; wij hooren 9 Juni 1664 dat hij daar behouden
is aangekomen, doch nog geen vaste standplaats heeft. Bij de overgave van
Nieuw-Nederland aan de Engelschen (Sept. 1664), was hij één dergenen, die werden
afgevaardigd, om de akte van capitulatie, 6 Sept. 1664, te teekenen. De kerkelijke
toestanden bevielen hem, ook onder Engeland's bestuur, zeer slecht, gelijk blijkt uit
een brief, dien hij 7 Sept. 1668 aan een vriend - wien weten wij niet - in het vaderland
zond. Het kleine traktement was onvoldoende om er mede rond te komen en werd
daarenboven nog aan de huizen der inwoners, bij wijze van collecte, opgehaald;
de zonden der kolonisten waren groot, waarvoor God hen strafte met allerlei ziekten
als dysenterie; er was ook eenige jaren geleden een meteoor gezien, en in 1667
een vreeselijke komeet in het westen, even boven den horizon, met een opwaarts
gebogen staart, vlak boven Nieuw-Amsterdam, gedurende den tijd van acht dagen;
altemaal teekenen, dat Gods oordeelen genaakten. Het verschijnen van deze komeet
schijnt bijzonderen indruk gemaakt te hebben, daar wij er elders ook van vinden
gewag gemaakt (16 April 1665. New York Colonial Manuscripts, Vol. XVII, 104 v.v.).
Sam. Megapolensis vraagt dus aan zijn vriend, om voor hem demissie bij de classis
van Amsterdam te bepleiten, echter op voorzichtige wijze, daar men hem, als men
het in Noord-Amerika zou hooren, op allerlei manieren zou tegenwerken. Hij keerde
April of Mei 1669 naar het vaderland terug, met een aanbevelend schrijven van zijn
vader, gericht tot de classis van Amsterdam (17/27 April 1669), dat hij 1 Juli 1669
bij de classis indiende. Hij deelde haar eenige bijzonderheden mede betreffende
de kerkelijke zaken in Noord-Amerika, vroeg aan de vergadering hem te willen
helpen, om zijn achterstallig traktement van de Bewindh. der W.-I. Compagnie te
verkrijgen en hem voor een beroep in het vaderland te willen aanbevelen. Beide
verzoeken werden ingewilligd. Evenzoo riep hij de hulp in van de synode van
Noord-Holland, die hem de noodige aanbeveling gaf. In 1670 werd hij te
Wieringerwaard beroepen; vandaar vertrok hij in 1677 als predikant naar de
engelsche kerk te Vlissingen, waar hij 30 Mei 1677 door D. Thomas Pots bevestigd
werd. 23 Mei 1685 ging hij naar Dordrecht, waar hij in 1700 emeritus werd. Dat hij
in 1706 zou zijn gestorven, gelijk v a n d e r A a (Biogr. Wdbk.) mededeelt, is
twijfelachtig, wanneer de aanteeke-
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ning van G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht (Utr. 1841), I, 438, aant. 1, juist is,
waarin gezegd wordt, dat de vrouw van Sam. Megapolensis reeds in 1703 als
weduwe een ondersteuning ontving.
Zie: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord- Amerika ('s Grav. 1913), I,
172-176, 244; II, 193, 198-199; Bijl. blz. XVI; E.T. C o r w i n , Ecclesiastical Records
(Albany 1901), I, 595-597, 601-603, 606, 613; J.R. B r o d h e a d , Documents relative
to the Colonial History of New York, II, 222, 223; E.T. C o r w i n , Manual of the
Reformed Church in America (New York 1902), 615-617; E.B. O'C a l l a g h a n ,
History of New Netherland (New York 1855) I, 439; G. V r o l i k h e r t , Vlissingsche
Kerkhemel (Vlissingen 1758), 150, 151, 328; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
(Utr. 1841) I, 438, aant. 1; II, 217; M. B a l e n J z n ., Beschrijvinge van Dordrecht
(Dordr. 1677), 195; S t e v e n , History of the British Churches in the Netherlands,
300, 306.
Eekhof

[Mehen, Eilardus a of van]
MEHEN (Eilardus a of v a n ), of E l l a r d u s , E l b a r d u s M o e n i u s , is 1570
geboren, volgens sommigen te Harderwijk, aan welks gemeene weide hij dan ook
zijn geslachtsnaam zou hebben te danken; volgens B e e r n i n k , die a Mehen
afkomstig acht van ‘de mheen’, den volksnaam van een polder bij Nijkerk, te
Barneveld. Hij stierf vóór 7 Aug. 1639 te Harderwijk. Als alumnus van Gelderland
studeerde hij te Leiden, waar hij ‘exercitii gratia’ 18 Maart 1595 Theses et Antitheses
de Justificatione verdedigde. 24 Mei 1594, nog vóór hij zijn studiën beëindigd had,
trouwde hij met S a r a F o n t a n u s , waardoor de bekende Johannus Fontanus (I
kol. 873) zijn schoonvader werd. Op verzoek van dezen werd hem 1595 door het
Hof van Gelderland toegestaan een half jaar de kerk van Lisse te dienen. 1598 werd
hij predikant te Harderwijk. Terzelfder plaatse is hij ook een tijd lang theologisch
professor geweest aan de veluwsche kwartierschool, waaraan hij vóór de komst
van Thysius ook Hebreeuwsch doceerde. 1618 en 1619 was hij lid der nationale
Synode te Dordrecht. In laatstgenoemd jaar stond hij eenigen tijd als leenpredikant
te Utrecht. 1620 werd hij beroepen te Amsterdam, maar van opvolging van dat
beroep is niet gekomen. Wel verklaarde hij zich bereid naar de hoofdstad te gaan,
en wel ontsloeg hem de classe, maar dank zij het krachtig optreden van de kerk
van Harderwijk, die van deze beide besluiten in hooger beroep ging, verklaarde de
in Juli te Zutfen gehouden particuliere Synode, dat hij aan zijn oude gemeente
verbonden bleef. Maart 1631 kreeg hij van het Hof van Gelderland de eervolle
opdracht op den voet van een ook vóór deze reeds gebruikte reconciliatie een
verzoening te beproeven met eenige op Loevestein gevangen remonstrantsche
predikanten.
Vermoedelijk is het huwelijk van a Mehen kinderloos gebleven. 20 Jan. 1645
maakte zijn weduwe voor de schepenen van Harderwijk haar testament, waarbij ze
25 gld. aan de kerk en 300 gld. aan de armen aldaar legateerde en haar nicht Sibilla
Verstege begiftigde o.a. met de kort te voren geschilderde portretten van zich en
haar man. Een van Eilardus' broeders: J o a c h i m H e n d r i k trouwde Nov. 1631
met H e n d r i c k j e o p t e n N o o r t , die - blijkens haar nieuw huwelijk op 23 Oct.
1639 - reeds spoedig weduwe is geworden. In welke verwantschap tot deze mannen
de 6 Mei 1667 te Leiden ingeschreven jurist J o a n n e s a M e h e n Hardervicenus
en de litterator E l l a r d u s a M e h e n Hardervicenus hebben gestaan kon ik niet
uitmaken. Voorzoover we weten schreef a Mehen twee boekjes, n.l.: Den Ancker
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der Sielen (Harderw. 1611) en Tractaet van het recht der kercke Christi, ende der
Christelijcke Overheyt in 't kerckelijcke, ghestelt bij wijse van 't samensprekinge ....
op 't Boeck D. Joh. Uitenbogaert, ende dierghelijcke Schriften, van ghelijcke Materiën
handelende (Harderw. 1616; Pamflet Knuttel no. 2255); dit laatste geschrift tegen
J o h a n n i s W t e n b o g a e r d t 's Tractaet van 't Ampt ende Authoriteyt eener
Hoogher Christeliccker Overheydt in kerkelicke Saecken ('s Grav. 1610; Pamflet
Knuttel no. 1767).
Zie: L.H. W a g e n a a r , Johannes Fontanus. De hervormer van Gelderland
(Kampen 1898) 95, 102, en n. 1, 108, 129, 135, 136, 153; De Navorscher XXIX
(1879) 116; XXX (1880) 119 vv., 377, 378; B e e r n i n k , De reformatie te Nijkerk in
Gelre, Bijdragen en Mededeelingen XV (1912) 20, 21; Catalogus van Theses
1181-1595 aan de Leidsche academie verdedigd 16.
van Schelven

[Meier, Justus]
MEIER (Justus), geb. te Nijmegen, Aug. 1566, overl. te Straatsburg 7 Aug. 1622,
beroemd rechtsgeleerde. Zijn vader J e s a i a s M. stamde uit Goslar, zijn moeder
was een nijmeegsche. Eenige jaren na de geboorte van hun zoon vluchtten de
ouders, als aanhangers der nieuwe leer, voor Alva's schrikbewind naar Duitschland.
Na jaren van zwerven der familie, kwam Justus te Straatsburg op het gymnasium,
genoot daarna hooger onderwijs o.a. te Helmstadt en daarna weder te Straatsburg,
waar de juristen Obrecht en Dionysius Gothofredus zijn leermeesters waren. Sedert
1600 hield hij met toestemming der faculteit privaat-colleges in de rechten. In 1601
aanvaardde hij in gezelschap van eenige adellijke studenten een reis naar Frankrijk,
bezocht Angers, Poitiers en Orleans, aan welke laatste hoogeschool hij in 1604
quaestor der natio germanica was. Van daar keerde hij naar Duitschland terug,
verkreeg 2 Jan. 1605 te Bazel den doctorstitel in de rechten en trad als professor
Institutionum te Straatsburg op. Daar bleef hij tot zijn dood werkzaam, sedert 1612
als professor Pandectarum en ten slotte als professor primarius. Ook was hij syndicus
der academie.
Hoog geroemd om zijn onderwijs, maakte hij als rechtsgeleerd schrijver vooral
naam door een op studie der rechtsbronnen zelve berustende en systematische
bewerking van het Pandectenrecht, die zich door hare goedgeordende indeeling
gunstig onderscheidde van de compendia van tal zijner tijdgenooten. De uitgave in
2 dln. (te Straatsb. 1616) is later veel vermeerderd verschenen onder den titel:
J u s t i M e i e r i Collegium Argentoratense totius Jurisprudentiae absolutum systema
exhibens: adnotationibus J o h a n n i s O t t o n i s T a b o r i s Facult. Jur. Antec., et
aliorum doctorum virorum, itemque endoxorum Meierianorum, ac indicis accessione
locupletatum (Argent. 1657, 3 dln.) bezorgd door J o h a n n e s B e c h t o l d .
Daarachter bevindt zich zijn: ΕΝΔΟΞΩΝ Justinianeorum sive Disputationum
apologeticarum Juris civilis asserendi gratia novatorum accusationibus et corruptelis
oppositarum tractatus in septem decades divisus, aanvankelijk afzonderlijk
verschenen. Ook schreef hij een: Quaestio juris publici sintne Protestantes jure
Caesareo haeretici .... contra Gasparis Schoppii classicum.
Zijn portret is gegraveerd door Jacob Heijden.
Meiers studiegenoot en latere collega C a s p a r B i t s c h hield een lofrede op
hem: Oratio .... de vita et obitu D.J. Meieri (Argent. 1623).
Zie verder: R. S t i n t z i n g , Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft I
(Münch. u. Leipz. 1880) 676-679; O. B e r g e r - L e v r a u l t , Annales des
Professeurs des acad. et univ. alsaciennes 1523-1871 (Nancy 1892) XLIX en 162.
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[Meindertsz, Eelke]
MEINDERTSZ (Eelke), friesch schrijver, geb. 11 Dec. 1732 te Kollum en aldaar
overleden 25 Oct. 1810. Hij was eerst schoolmeester te Westergeest, maar werd
in 1778 landbouwer op Aylvazathe onder Kollum, destijds behoorende aan jhr.
Hector Livius van Heemstra op Fogelsangh-State te Veenklooster woonachtig, bij
wiens schoonzoon Jhr. Willem van Haren en diens echtgenoote Cecilia Johanna
van Heemstra hij in groote gunst stond en bij wie hij dikwijls aan huis kwam. Ds.
J.H. Halbertsma, die een levensbericht gaf van dezen geestigen boer, vermeldt, dat
hij een ijverig landman was en tevens een knap vers kon maken. ‘Was het hooitijd,
dan stond Eelke als een braaf kapitein bij zijne soldaten van den vroegen morgen
tot den laten avond vooraan in de spits; doch het hooi eenmaal in de schuur geborgen
hebbende, ging hij bij zijne vrienden onder den adel en patriciers ‘út fen hûs’, vooral
bij de familiën van Heemstra, van Scheltinga en van Sytzama. Zijn voornaamste
werk is It Libben fen Aagtjen IJsbrandts of dy Frieske Boerinne (Leeuw., 1779 4e
druk in 1861 door W a l i n g D y k s t r a ) een satyre op de naäping van den
nieuwigheidsgeest en modezucht der Franschen, die ook oversloeg op den frieschen
boerenstand. Verder verschenen van zijn hand Blydskips betjoeginge van syn
Troglofte- Heegheid Willem de Vijfte, prins fen Oranje, by gelegentheid dat zyn
Heegheid to Liouwert ynhelle wirden is, dy 24 fen Julius 1773, met bijvoeging in
den 2en druk van een ander gedicht Folle geluk in Welkomstwinsk von heer
Trogloftige Heegheden Willem de Vijfte, syn Wijf in Bern; op herre oorkomst yn
dyzelne Hoof-in Heegsted op den 28 fen Rispmoanne 1777. In nederlandsche
dichtmaat schreef hij De vernederde en verlaagde Jozef (2 dln. in zes boeken,
Dokkum 1773). Ook vervaardigde hij vrij zeker in 1779 eenige friesche dichtregelen
op het nieuwe Waaggebouw te Kollum, die daar achter glas en lijst in dat gebouw
aanwezig zijn en waarin hij vermeldt, dat hij de eerste leverancie kaas, groot 1074
pond, naar het waaghuis heeft laten brengen. Zijn werk munt uit door vlotheid in
den dialoog. De hr. J.D. Beintema te Engwierum bezat in 1885 nog een verzameling
onuitgegeven gedichten van hem. Hij was gehuwd met L y s b e t M a r t e n s d r . en
ligt te Kollum begraven.
Zie: A.J. A n d r e a e , Oudheidkundige Plaatsbeschrijving van de gemeente
Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum 1885), I, 41, II, 40 v.v.; De Vrije Fries, IX,
(1862, 301-326; T e e n s t r a , Kronyk, I, 49.
Wumkes

[Mensing, Henricus]
MENSING (Henricus), ook wel M e n s i n u s genoemd, geb. te Bredevoort in Dec.
1603, werd Jezuïet in de Rijnsche provincie 7 Sept. 1623, en overleed te Fulda 28
Dec. 1674. Hij was doctor in de theologie en onderwees de philosophie en de
kerkelijke wetenschappen in verschillende huizen zijner orde in Frankrijk en
Duitschland, o.a. te Bamberg 1653-1659 en 1665-1669. Sinds 1648 bestuurde hij
het college van Hagenau, toen keurvorst Maximiliaan van Beieren hem vroeg om
zijn zoon Ferdinand te onderwijzen ‘in politicis’. Van 1649-1651 was hij met die taak
belast. Later was hij rector te Baden en van 1669 tot aan zijn dood te Fulda.
Zie: S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus, V, 958; D u h r , Geschichte
2

der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, II , 283.
van Miert
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[Menton, Frans Jansz.]
MENTON (Frans Jansz.), geb. te Haarlem 1550, overl. te Alkmaar, waar hij in 1580
poorter werd, 24 Maart 1615. Van Mander, die hem kende, noemt hem als leerling
van Frans Floris, een verstandig man, een goed meester in de kunst, een
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bekwaam teekenaar en plaatsnijder en een ervaren portretschilder, die door zijn
goed onderwijs ook goede discipelen gevormd heeft. Hij maakte van het portretteeren
volgens Immerzeel zijne hoofdzaak en verwaarloosde daarvoor het schilderen van
historische onderwerpen. Hij etste geestig en met smaak, o.a. 4 voorstellingen uit
de geschiedenis van Loth, naar eigen compositie. M. verloor zijne vrouw J u d i c k
B l e y e r s d ., van Amsterdam, in April 1582; hij liet een zoon en 2 dochters na; een
dochter was 26 Mei 1606 begraven.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 24; Nav. LXII, 164.
Bruinvis

[Merken, Lucretia Wilhelmina van]
MERKEN (Lucretia Wilhelmina v a n ), gevierde dichteres, 21 Aug. 1721 te
Amsterdam geb. en 24 Oct. 1789 te Leiden overl. De dochter van een A'damsch
koopman, J a c o b v.M., en van S u s a n n a W i l h e l m i n a B r a n d t , was zij van
moederszijde een achterkleindochter van den dichter en geschiedschrijver Ger.
Brandt. Zij genoot een zorgvuldige opvoeding en was al vroeg bekend met de
voornaamste voortbrengselen onzer letterkunde. Reeds op 19-jarigen leeftijd zond
zij haar Feestzang op het eerste eeuwgetij der Nederlandsche vrijheid in het licht
(1740), vijf jaar later het treurspel Artemines, onder de zinspreuk: ‘La vertu pour
guide’. In 1762, nadat smartelijke verliezen haar ten deel waren gevallen (zij verloor
binnen drie jaar tijds haar vader, moeder en eenige zuster), schreef zij haar beroemd
geworden leerdicht Het nut der tegenspoeden (3 dln.):
‘Ik zing, door leed geleerd, het nut der tegenspoeden,
Die op den zwakken mensch in 't rustloos leven woeden,
Het lichaam en de ziel bestrijden, maar metéén
Die beiden veiligen voor al de aantrekkelijkheên
Der looze wereld, die steeds toelegt op verleiden’.

De strekking van dit gedicht was, de menschen te vertroosten en te sterken, hen te
leeren, dat men ‘in 's levens rampen toch niet ongelukkig hoeft te zijn’, 't Vond een
ongemeenen bijval; velen bewonderden het zóó, dat zij 't van buiten leerden en 't
in zijn geheel uit het hoofd konden opzeggen. Betje Wolff roemde Lucretia van
Merken als ‘de grootste dichterresse onzes lands’. En bij de verschijning van haar
heldendicht Germanicus in 16 boeken (1778), wenschte niemand minder dan de
philoloog Ruhnkenius de dichteres geluk ‘met dezelfde onsterfelijkheid als eens aan
Homerus en Virgilius ten deel gevallen was.’
Inmiddels was Lucretia in 1768, op den leeftijd van 47 jaren, in den echt getreden
met den dichterlijken weduwnaar N i c o l a a s S i m o n v a n W i n t e r , en weldra
trokken zij zich nu te zamen uit het woelig Amsterdam terug naar Leiden en naar
het in de nabijheid van Voorschoten gelegen landhuis ‘Bijdorp’, waar zij tot hun dood
genoten van het rustig buitenleven, steeds zoozeer door hen bemind (van Winter
overleed er in 1795). Beiden liggen in de Nieuwe kerk te Amsterdam begraven.
Veel heeft Lucretia van Merken bijgedragen tot de herstelling, die de nederl.
dichtkunst in het laatst der 18de eeuw ondervond. ‘Zij bracht gloed en leven in het
treurspel; nochtans is zij meer onder de vloeiende en keurige dan onder de stoute
dichters te rangschikken’. Ook had zij een belangrijk aandeel in de nieuwe berijming
der psalmen en gezangen voor de luthersche gemeente en in den daarbij
behoorenden arbeid onder de zinspreuk ‘Laus Deo salus populo’.
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Behalve de genoemde gedichten schreef L.W. van Merken nog: David, in 12
boeken: met 13 platen (1768), een dichtstuk waarvan nog in 't zelfde jaar een 2de
druk verscheen. Voorts brieven
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in dichtmaat: Charlotte van Bourbon aan Willem I; Maria de Medicis aan haar zoon
Lodewijk XIII; Louise de Coligny aan haar zoon Fred. Hendrik; Johanna Gray aan
Maria van Richmond; Leife aan haar vader Erik, eerste bevolker van Groenland;
Claudius Civilis aan Julius Brigantinus; Elizabeth van Engeland aan Hendrik den
Grooten (alle omstr. 1762). In vereeniging met v a n W i n t e r : Tooneelpoezy (1774),
waarin Het Beleg van Leiden, Jacob Simonsz. de Rijk, Maria van Bourgondië en de
Camisards van hare hand zijn. Voorts: Germanicus, in 16 boeken (1779) en
Tooneelpoezy, 2de dl. (1786), waarin Louise d' Arlac, Sibille van Anjou, gemalinne
van Guy van Lusignan, koninginne van Jeruzalem en Gelonide door Lucretia
vervaardigd werden. Na haar dood verscheen nog, bezorgd door v a n W i n t e r :
De ware geluksbedeeling, Brieven en Nagelaten gedichten. Met portretten (1792).
Eindelijk heeft men tal van gelegenheidsverzen van hare hand.
Zie: v a n K a m p e n , Gesch. Ned. Lett. en Wetensch. II, 122 e.v.; C o l l o t
d'E s c u r y , Holl. roem in K. en W. IV, 542 e.v.; W i t s e n G e y s b e e k , Biogr.,
Anth. en Crit. Woordenb.; K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. V (1910), 480 en v., en t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang III (1910), 534 e.v.
Zuidema

[Merkman, Jr. Pieter]
MERKMAN Jr. (Pieter), een der medewerkers aan J u s t u s v. E f f e n 's
Hollandschen Spectator, geb. te Haarlem 22 Jan. 1699 en overl. ald. in Juli 1760.
Zijn vader P i e t e r M. was lintwever van beroep, had althans aandeel in die destijds
te Haarlem bloeiende industrie; de moeder heette A n n a L e p e l . Ook de zoon
werd voor den handel en het fabriekwezen opgeleid, met nog twee andere zoons,
die nà den dood des vaders gezamenlijk diens zaken gingen voortzetten. De
ouderlijke woning was langen tijd een vereenigingspunt van muzieken letterlievende
vrienden geweest. De kinderen genoten een beschaafde opvoeding. Later, toen P.
Merkman Jr. zelf mee aan 't hoofd der weverij geplaatst was (hij was toen tevens
een tijdlang regent van het aalmoezeniers- en werkhuis te Haarlem), placht ook
deze een gezelschap van dichters en letterkundigen te zijnen huize te ontvangen,
onder wie ds. Alberti, later hoogleeraar te Leiden, Westerbaan, Kops, de dichteres
Elizabeth Koollaart, geb. Hoofman, en Mattheus van Leeuwaarden de voornaamste
waren; vroeger ook de boezemvriend van Merkman, Govert van Mater (overl. 1729).
Het schijnt een gemoedelijk-vroolijke, geestige kring geweest te zijn, waarin
letteroefeningen aan de orde van den dag waren. De gastheer zelf, Pieter Merkman
Jr., hoezeer als dichter en prozaschrijver beide door zijn tijdgenooten gevierd, was
een middelmatig vernuft, die echter door van Effen als medewerker aan zijn Holl.
Spectator zeer gewaardeerd werd. M.'s vertoogen, meestal op zijn woonplaats
Haarlem betrekking hebbende, waren dezen altijd welkom. Als nagenoeg alle
medewerkers aan den Spectator, hield ook M. zijn naam schuil, welke anonymiteit
van Effen eerbiedigde. (Men zie over van Effen en diens Spectator dl. I, kol. 794).
Als kenmerkende stukjes van Merkman en tevens van een bijzonder haarlemsch
karakter mogen genoemd worden No. 138: Brief van Japik Schietspoel, gedateerd
5 Juni 1733, handelende over de zucht om door hyacinthenkweekerij fortuin te
maken, en No. 273: Brief van Buisman Schietspoel (een neef van Japik), gedateerd
Haarlem 1 Apr. 1734 en handelende over de haarlemsche ‘kloppertjes’. Het zijn
echte genrestukjes, voor de kennis van de zeden des tijds van onschatbare waarde.
Evenals van Effen zelf, was ook zijn medewerker Merkman een treffend ‘uitbeelder
van het
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dagelijksche leven’. Beiden hadden als schrijvers van goed hollandsch proza groote
verdiensten. Overigens was M. in zijn encyclopedische ontwikkeling, in zijn neiging
tot wijsgeerige levensbeschouwing enz. geheel een zoon der 18de eeuw en het
strekt hem tot eer, dat hij te midden der onzalige verfransching en verbastering van
taal en zeden van dien tijd Hollander gebleven is. Naar vermogen heeft hij, evenals
van Effen, de rechten zijner moedertaal gehandhaafd.
Viermaal is P. Merkman gehuwd geweest; de vierde echtgenoot, I s a b e l l a v a n
L e e u w a e r d e n , was medestichster van het remonstrantsche hofje te Haarlem.
Behalve in den Holl. Spectator leverde M. ook verscheiden bijdragen, meest
gedichten, in de Verzameling van ernstige en boertige mengelstoffen in dicht en
ondicht, 6 dln. (1726-'34). Verder vertaalde hij in dichtmaat uit het Latijn een
Lentezang van F r a n s O u d e n d o r p (Carmen elegiacum de veris adventu; de
vertaling is van 1754), alsmede een latijnsche redevoering van prof. A l b e r t i : Oratio
pro Poësi Theologicis utili (1749), onder den titel: Over de nuttigheid der dichtkunst
voor de godgeleerden (1751). Voorts gelegenheidsverzen en een treurspel: Brutus
en zijne zonen (1725).
Zie: Vrucht en Wijngaardranken (1840) III, 27, waarin men tevens eenige zijner
gedichten vindt; A.H. G a r r e r in Onze Eeuw 1910, IV, 267, en N. Rott. Cour. van
12 Maart 1910, Ochtendbl.
Zuidema

[Metius, Dirk]
METIUS (D i r k ), geb. te Alkmaar en aldaar overl. in het midden van Sept. 1665,
zoon van mr. Anthonie Metius en Annitje Fongersd. Siersma (I kol. 1327). Hij behoort
tot onze minder bekende maar niettemin niet onverdienstelijke schilders. Hij kocht
15 Febr. 1641 het poorterrecht te Amsterdam en woonde daar nog in 1649, maar
kwam in hetzelfde jaar in het gilde zijner geboortestad. Eerst in Sept. 1653 dienden
hij en zijne vrouw N i c o l a N a g o d t , van Chalons, hunne attestatiën van de
fransche gemeente van Amsterdam bij de gereformeerde te Alkmaar in. In 1649 en
50 vervaardigde hij regentenstukken voor het mannengasthuis en huisarmenhuis,
thans in het burgerweeshuis, en vervolgens een dergelijk voor het in 1656 gestichte
provenhuis van Johan van Nordingen. Of de kunst hem geen voldoende brood
verschaft heeft? In 1653 kocht hij van de voogden van Nanning Geesteranus de
aanzienlijke herberg ‘het Moriaanshoofd’ en in het volgende jaar verkreeg hij van
de weeskamer vergunning tot lichting van 2 rentebrieven, samen groot ƒ 1600, door
zijn vader aan zijne kindskinderen vermaakt om de renten door eene, toen overleden,
dienstmaagd te doen genieten, en ƒ 100 van wege het dien kindskinderen
toebedeelde huisraad. De losmaking geschiedde eerst na Dirks overlijden door zijne
weduwe, thans M a g d a l e n a N. genoemd, op 15 Maart 1666, tegen verband
harerzijds voor de beide schuldbrieven harer herberg ‘indien het casus fideicommis
mogte comen te exteren’. Aan de betaling of den bloei der herberg moet wat
ontbroken hebben, want Dirks zoon J o h a n n e s werd in 1678 op verzoek der
voogden van Nanning Geesteranus geëxecuteerd en het perceel voor dien
minderjarige teruggekocht. Jans broeder J a c o b u s , in 1666 in het schildersgilde
opgenomen, was reeds in Sept. 1689 overleden.
Zie: P. S c h e l t e m a , Rembrand (Amst. 1853), 68; B r u i n v i s , Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar 24; Oud-Holl. XXVII, 120.
Bruinvis

[Meulen, Cornelis Jacobs van der]
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MEULEN (Cornelis Jacobs v a n d e r ), friesch mechanicus, geb. 19 Febr. 1805 te
St. Jacobi
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Parochie, zoon van J a c o b v a n d e r M e u l e n en A u k j e I e b e s . Hij was
eerst klerk bij den advocaat Mr. H. Hiddinga te Sneek, werd aldaar later deurwaarder
tot 1870 en eindelijk gemeenteontvanger. Hij huwde in 1832 met A k k e A n k r i n g a .
In vrije uren maakte hij wis- en sterrekundige oefeningen en als vrucht daarvan
begon hij in 1835 met het ontwerpen en samenstellen van een sterrekundig werktuig,
dat hij den naam gaf van Tellurium, Lunarium en Planisphaerium en in 1842
voltooide. Het behoorde tot de merkwaardigheden van Sneek en vond veel bekijks.
In 1876 was het te zien op de historische tentoonstelling te Leeuwarden. Het is
thans aan de verwaarloozing prijsgegeven. De vervaardiger stierf in 1878 te
Leeuwarden en werd te Sneek begraven.
Zie mijn opstel: Het Sneeker Planetarium in Vrije Fries, 1913, 429-436.
Wumkes

[Meulen, Klaas Pietersz. van der]
MEULEN (Klaas Pietersz. v a n d e r ), te Alkmaar geb. 10 Nov. 1642 en begr. 3
Dec. 1693, trad 23 Oct. 1660 als glasschrijver in het schildersgild. Hij was volgens
Houbraken een ijverig man en zijn werk, te Alkmaar en omliggende dorpen te zien,
waardig om geroemd te worden. In 1673 schilderde hij een glas in de kerk te Graft
ten koste van den extra-buidel aldaar, in 1689 een te Koog aan de Zaan door de
stad Alkmaar geschonken. Ook een glas, door de Staten van Westfriesland en het
Noorderkwartier aan de kerk te S. Hypolitushoef op Wieringen vereerd, was van
zijne hand. Hij was 2 Oct. 1661 gehuwd met T r i j n t j e S i e u w e r t s , in de
kunstwereld, want zij deed ook aan glasschilderen, als C a t h a r i n a O o s t f r i e s
bekend, geb. te Nieuwkoop 1636, overl. te Alkmaar 13 Nov. 1708, bij wie hij eenige
kinderen heeft gewonnen.
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh II (Amst. 1719), 209; B r u i n v i s , Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar, 24.
Bruinvis

[Meulen, Sieuwert van der]
MEULEN (Sieuwert v a n d e r ), te houden voor een zoon van den vorige. Hij kwam
te Alkmaar in 1700 in het schildersgild, werd er 24 Dec. 1715 stadsbode en begr.
18 Januari 1730. Hij was een goed teekenaar, etser en graveur. Naar teekeningen
van hem zijn o.a. gegraveerd door A. van der Laan de prenten van De Groote en
Kleine Visscherij of de Haring- en Walvischvangst, waarin een gezichtje op de
alkmaarsche vischmarkt, en de titel voor de Pharmacopea Alcmariana (edit. sec.
1723). Van zijne etsen noemt Kramm onder meer Verscheyden Gezigten en
Perspectiven, 6 bl. in fol. 1707 en Verscheiden soorten van vogels, 16 bl. in kl. fol.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n , Gesch. der Vaderl. Schilderkunst, I (Haarl.
1816) 275; K r a m m , De levens en werken; Oud- Holland XXVII, 120.
Bruinvis

[Meulen, Tjibbe Geerts van der]
MEULEN (Tjibbe Geerts v a n d e r ), friesch dichter en schrijver, geb. 6 Mei 1824
op Bergumerdam, gest. 16 Maart 1906 te Bergum, was de zoon van denklokkemaker
G e e r t T j e e r d s v a n d e r M e u l e n en van G r i e t j e D o u w e s D u u r s m a .
Na school te hebben gegaan bij meester Pieter Jager en Hendrik Bosma, moest hij
van zijn vader vergezeld het veld in met de klokken, daar de poging om een bakker
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van hem te maken mislukte. Af en toe zat hij te rijmen en zijn lust in lezen deed hem
een kleinen handel beginnen in boeken. Harmen Sytstra, die in 1846 als
ondermeester te Bergum kwam en daar een krite oprichtte van het ‘Frysk Selskip’
moedigde hem in letterkundig werk aan, maar het gaf hem evenmin als het
klokkemaken en boekverkoopen genoegzame verdienste, zoodat hij in 1848 er over
dacht naar Amerika te gaan, maar de band aan het ouderlijk huis hield
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hem terug. In 1850 kwam hij in kennis met de friesche volksschrijvers Waling Dykstra
en Tiede Roelofs Dykstra. Na zijn huwelijk in 1858 met G r i e t j e P i e t e r s
P e e r e b o o m , dochter van den politiecommissaris uit Bolsward, vermeerderden
de zorgen en trok hij er met Waling Dykstra op uit om ‘Fryske Winterjounenocht’ te
houden. Zij maakten in den zomer van 1860 een rij stukken klaar om er hun
landgenooten op te vergasten, van alles wat: rijmstukken, samenspraken en schetsen
uit het volksleven. Het ging niet hoog boven den grond, maar geheel naar den smaak
en den trant van het volk. Hun muze was ‘een flinke, lichamelijk zeer gezonde, ietwat
boersche, goedlachsche en zanglustige Friezinne, de dochter van een zeer
vrijzinnigen vader, een kloeke deern, die niet ter kerk gaat’. Zij traden het eerst op
te Heerenveen (25 Oct. 1860), kregen een zaal vol volk en oogstten veel lof in. Er
ging zulk een roep van uit, dat zij al spoedig heel wat aanvraag kregen. Dat heeft
van der Meulen drie winters volgehouden, tot hij in 1864 brievengaarder werd. Voor
dezen post was hij echter niet geschikt, want als man van het oogenblik kon hij niet
zoo gebonden zijn aan uur en tijd, zoodat hem in 1873 dit baantje werd ontnomen.
Daar hij zich reeds een kleine pers had aangeschaft, zette hij nu een drukkerij op
touw en in 1878 de uitgave van de Bergumer krant. Toen zijn oudste zoon de zaak
flink aan den gang had, kon van der Meulen weer meer de wereld in. Hij ging naar
zijn broer in Amerika, en deed op zijn ouden dag nog een reis naar Bremen, den
Rhijn langs en naar Italië. Op zijn 80en verjaardag benoemde hem de regeering tot
Broeder in de orde van den Nederl. Leeuw en werd hem een Blommekranse
aangeboden, een feestbundel met bijdragen van friesche schrijvers. Op zijn graf te
Bergum liet het ‘Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse’ een eenvoudigen
steen plaatsen als hulde aan zijn eerelid.
Het meerendeel van zijn pennevruchten kreeg een plaats in tijdschriften en
jaarboekjes, zooals Iduna, Swanneblommen, de Fryske Husfreon, de Bijekoer en
de Friesche Volksalmanak. Het aantal op zich zelf staande geschriften is niet groot.
Een der eersten was Tryntjse mei de Rommelpot (1850), een liederboekje met 13
zangen. Daarop volgde in 1851 Twa dagen Hear, of in froalike reis nei Drint. In 1859
verscheen Min suchten en min sangen, in hanfol blommen ut de wâlden. Dit is een
verzameling van 27 groote en kleine dichtstukken. Het grappige verhaal Nei Amerika.
In wonderlike reis fen Heabeltsje Nierrebont, verscheen omstreeks 1869 zonder
zijn naam, en evenzoo In learen Lape for de fryske frouljue yn de miggetiid fen 1861.
Ook moeten van hem zijn De Hirddraverij to Flearterp fen M i k r o s k o p i u s (1864)
en Gepke sonder moffen oan nei 't sindingsfeest yn 't Feankleaster 1877. In 1880
gaf hij in het licht Moaye Blommen fen ús fryske Letterkroane. Verder heeft hij
verscheidene tooneelstukken geschreven o.a.: Fen de Wylp nei Ljouwert en fen
Ljouwert nei de Wylp (1861); De frijers soldaet (1870); Troch 't tsjoede ta 't goede
(1876); Murk fen Ypkolsgea (zonder jaartal) en De reis nei de Jichtmasters (beide
naar E. H a l b e r t s m a ). Een zijner mooiste werken is het oratorium Simmernacht
en Simmerjoun. Verder mogen genoemd worden de opera Jan en Janke, opgedragen
aan den frieschen adel en een berijmde novelle Sakele en Myntsje, in den trant van
Frits Reuter. Men vindt de verspreide en nagelatene geschriften in Ald en Nij,
bijeenverzameld door zijn zoon, met behulp van W a l i n g D y k s t r a e.a. (Bergum
z.j.). In de oude jaargangen van de Bergumer
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krant liggen ook honderden artikelen van hem bedolven. Kort voor zijn dood
besteedde hij nog zijn krachten aan een Faustvertaling in het Friesch. Hij had de
gave om de dingen scherp en geestig te zeggen. Zijn portret vindt men voorin zijn
verzamelde werken.
Zie: Foarreden in Ald en Nij; Het Noorden, I (1904) 231; Eigen Haard, 1904, 304;
Forjit my net, 1906, 57.
Wumkes

[Meurkens, Stephanus Antonius Henricus]
MEURKENS (Stephanus Antonius Henricus), geb. te Hulhuizen 25 Mrt. 1813, overl.
te Enschede 16 Mrt. 1891 Hij werd priester gewijd te Warmond 29 Aug. 1843 en
was daarna eenigen tijd werkzaam te Beek (Geld.). Vervolgens begaf hij zich naar
de missie van Suriname, en landde 29 Dec. 1844 te Paramaribo, waar hij gedurende
twee jaren werkzaam bleef. In Febr. 1847 kwam hij ter assistentie te Coronie, en
werd daar in Juli kapelaan. Van daaruit bezocht hij meerdere malen Nickerie, waar
hij een statie stichtte en een kerk bouwde, welke hij, daartoe gemachtigd, 4 Nov.
1849 wijdde. In 1852 verliet hij deze statie en was wederom te Paramaribo werkzaam.
Omstreeks 1856 werd hij pastoor over de plantages Esthersrust en Killenstein, van
daar uit bezocht hij verscheidene plantages in de Boven- en Beneden-Commewijne,
in de Boven- en Beneden-Cottica, en zelfs in de Beneden-Suriname, benevens het
fort Nieuw-Amsterdam. In dezen vermoeienden werkkring volhardde de ijverige
missionaris onder allerlei ontbering en zelfopoffering tot Nov. 1863, toen hij tot
provicaris werd aangesteld. Tot herstel van een kwaal, waaraan hij gedurende
eenigen tijd lijdend was, werd eene reis naar het vaderland noodzakelijk geacht en
vertrok hij 5 Juli 1864. Hij begaf zich naar Rome, om de belangen der missie aan
de Propaganda voor te stellen, waarvan het gevolg was, dat de missie aan de Paters
Redemptoristen werd opgedragen. Tot erkenning der gewichtige door hem aan de
surinaamsche missie bewezen diensten werd hij door Paus Pius IX tot
eerekamerheer verheven. Hij bleef nu in het vaderland, en werd in 1866 pastoor te
Apeldoorn en in 1872 pastoor te Enschedee en deken van Oldenzaal.
Zeer verdienstelijk heeft hij zich gemaakt door meerdere uitgaven in het
Negerengelsch; zoo gaf hij uit: Christelijke leer of catechismus ten dienste der R.K.
jeugd in Suriname (1855) met de hollandsche vertaling naast den tekst. Met P.F.
M a s k e r schreef hij de gebedenboekjes: Joe nem moesoe de santa (1857); Som
begi na Kroisipassa 1863); Gado-Rosoe. Ook vertaalde hij de Epistels en Evangeliën
in het Negerengelsch.
Zie: Korte geschiedenis der Katholieke missie in Suriname (Gulpen 1884) 233-262.
van der Heijden

[Meurs, Christoffel]
MEURS (Christoffel, graaf v a n ), en S a r w e r d e n , overl. (9) October (of Dec.)
1566 (volgens een opschrift op zijn graf, 9 Oct.) was, naar de meeste schrijvers,
een natuurlijke zoon van F r e d e r i k , erfgraaf van Meurs en (misschien) van een
abdis van het klooster van S. Cecilia te Keulen, en halfbroeder van graaf B e r n h a r d
en de met graaf W i l l e m v. W i e d gehuwde M a r g a r e t h a , die beiden uit een
wettig huwelijk gesproten waren. Trouwens, in eene jongere aanteekening, uit
N i j h o f f (Gedenkw. Noot bij No. 851), in tegenstelling tot zijn vroeger standpunt,
door de meesten ingenomen en boven weergegeven, zijn twijfel over de bastaardij
ook van dezen Christoffel, wien weer een ander schrijver, v a n S p a e n n.l. (zie
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overigens nog) onbekenden Arnold, graaf van Meurs, tot vader en een burger-
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dochter tot moeder geeft. Hoe het ook zij, Christoffel komt ons het eerst voor in
1510, al heeft hij hertog Karel van Gelre reeds vroeger diensten bewezen, daar hij,
als loon hiervoor, toen door dezen begiftigd werd met de Meurssche renten in het
ambt van Kriekenbeek. 's Vorsten vertrouwen genoot hij voortdurend, ook in de
toekomst. Zoo was hij in 1513 bevelhebber te Zalt-Bommel, toen die stad van den
hertog onderscheidene voorrechten kreeg, als hoedanig we hem ook nog in 1517
aantreffen, in welk jaar hij door dezen begiftigd werd met het graafschap Dalem.
Met den tolontvanger uit bovengenoemde stad, W i l l e m H o u w s c h i l t , moest
hij de noodzakelijke maatregelen treffen ter approviandeering van het kort te voren
(9 Juli 1517) door de Zwarte Hoop voor hertog Karel uitgeplunderde en in bezit
genomen stadje Asperen. Trouwens minstens nog een jaar blijft hij in zijne oude
standplaats, gelijk blijkt uit een bewaard gebleven briefje van dien vorst aan hem v.
11 Dec. 1518 (uitg. in Nijhoff's Bijdr. N.R. I, 230), bij de gelegenheid van diens
huwelijk, waarvoor v. Meurs allerlei toebereidselen moest treffen. Doch kort daarop
is hij naar Friesland vertrokken, als opvolger van den naar Gelre terugkeerenden
Maarten van Rossum; hij, die reeds in 1515 Karel vervangen had bij diens reis naar
Frankrijk. Weldra, reeds uit een stuk van 27 Juni 1519, aan den abt van
Gerkesklooster bleek, dat hij de zorgzaamheid van zijn heer voor dijken en wegen
ter harte nam. Doch grootendeels werd hij natuurlijk in beslag genomen door den
strijd met Karel V en diens aanhang, niet alleen in Friesland, maar ook in Groningen
en de Ommelanden, waarover zijne lastgeving zich ook uitstrekte. Het was in een
tijd, dat de Gelderschen trachtten hun vorst tot erfheer te doen benoemen in 't
Noorden, waartoe ook wel de maatregel zal gediend hebben om de oude ambtenaren
en grietmannen te herstellen. Toen dit plan niet slaagde, ging hij met Goltstein (I
kol. 952), bevelhebber van Dokkum, uit Friesland naar Groningen, te meer daar 't
toch tijdens een wapenstilstand was, die tot 1520 verlengd werd, en in dat jaar
opnieuw in Maart, evenwel niet zonder dat hij overtreden werd. Doch van meerdere
schendingen van verdragen werd de graaf van Meurs beschuldigd, ook van 't gemeen
recht, waarmee hij groot misnoegen opwekte, zoo in het geval van de door hem,
ondanks voorspraak van de Hanzesteden, prijsverklaarde, naar Holland stevenende
groningsche oostzeevaarders; zoo in de zaak van Janko Douwema, die met anderen
uitweek, ondanks zijne pogingen om hem terug te krijgen.
In 1521 toen Schenck in Friesland Rogendorf (zie art.) opvolgde, wilde van Meurs
den Ommelanders den eed afnemen, waartoe zij, in hunne bezorgdheid over de
wassende macht van keizer Karel, evenwel slechts bereid bleken, zoolang hertog
Karel Groningen in zijne macht had. Ook Willem Frederiks trachtte men door
verhooging van zijne jaarlijksche toelagen voor ‘de goede zaak’ warm te houden.
Weldra brak de krijg wederom uit, aan verschillende zijden, ook in het Sticht en
vooral in het Oversticht, waar van Meurs, die in Friesland de Bourgondiërs bestreed,
van daaruit Steenwijk kwam bedreigen. Nadat hij de bewoners van Oostergoo en
Westergoo verboden had dezen schatting te betalen of met hen of met Leeuwarden
te onderhandelen, werd hij kort daarop (in 1522) versterkt door den pas uit Frankrijk
aangekomen gelderschen kapitein, M i c h a e l v a n B a m b e r g h e n , genaamd
v a n P o m e r e n , met 500
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voetknechten en 200 ruiters. Ook de Groningers rustten zich uit. Tevergeefs
bestormden de beide veldheeren Steenwijk; laatstgenoemde en een ander bekend
geldersch krijgsman, W e r n e r S p i e g e l , sneuvelden er en van Meurs trok af.
Ook in Friesland zelf verloor de graaf aanhoudend terrein tegenover Schenck,
later ook tegenover Wassenaer. Ook met de geldersche partij kreeg hij moeilijkheden,
met name te Sneek, waarheen de stadhouder zich van uit Sloten, zijn hoofdkwartier,
begaf, zonder resultaat nochtans, daar ook hier de tegenzin tegen de knevelarijen
der Gelderschen te groot was geworden. Van Meurs trok intusschen met zijn volk
naar Stavoren, waar eene nieuwe bourg. bende geland was, en naar Workum, waar
men buit maakte. Vervolgens naar de Lemmer, terwijl van Meurs opnieuw arglistige,
doch vergeefsche pogingen in het werk stelde om de Sneekers nog te winnen, Daar
ook Stavoren bourgondisch was geworden, kon van Meurs in Friesland alleen nog
maar bouwen op Sloten, Makkum, Workum, Dokkum en het slot in de Lemmer.
Doch Groningers en Gelderschen samen maakten zich meester van Koevorden.
Den eersten echter, die hun handel verloopen zagen, terwijl de schatting van Stad
en Lande geheel besteed werd ten bate van de gunstelingen van Karel v. Gelre,
begon de langdurige krijg te verdrieten en in grooten getale deserteerden zij van v.
Meurs; de hertog moest zelf in hunne stad komen en verscheen er 2 Nov. 1522,
waarop hij hulde en eer ontving van regeering en burgerij, gelijk eenige dagen later
van het veroverde Drente. Maar kort na zijn vertrek werd van Meurs als stadhouder
vervangen door Jasper van Marwijck (kol. 823). Wel bleef eerstgenoemde vooralsnog
in Friesland, waar in 1523 nog stevig geoorloogd en o.a. Workum geducht versterkt
werd, doch niet lang na de landing van Wassenaer veroverd werd. Zoo bestreden
elkaar de Gelderschen onder van Meurs en van Marwijck, (ook Willem v. Gent (kol.
456) was één hunner oversten) en de Bourgondiërs onder Schenck en Wassenaer
in een tijd, dat Bolsward Sneeks voorbeeld van afval volgde. Dit strekte tot schade
der zaak van de eersten, die in Friesland steeds meer achteruitgingen en ook in
den val van Dokkum (zie art. Goltsteyn) een groot verlies leden, al werd de bourg.
partij Steenwijk bij verrassing, zij het slechts voor korten tijd, ontrukt. En terwijl
Groningen wankelde, zochten de overijselsche steden aansluiting bij van Meurs,
die nu, niet geheel zonder eigen toedoen, vooral ten opzichte van Sloten, Friesland
had moeten prijsgeven. Weldra (1524) zag hij zich aangesteld als stadhouder van
't ‘Boven-vierdeel’ van Gelre en met zendingen belast naar Utrecht, waar we hem
ook in 1527 en 1528 ontmoeten als gouverneur, daar werkzaam om voor de belangen
van zijn heer te waken, o.a. bij de vijf godshuizen in de zaak van Frederik, graaf
van Reichlingen. Doch zwaarder was zijn taak, toen het gold de bisschopsstad voor
de Gelderschen te bewaren, als de bisschoppelijken onder Willem Torck (zie art.)
hun aanslag wagen. Ondanks zijn hevig verzet moest van Meurs, wiens bandeloos
krijgsvolk hem in Utrecht gehaat had gemaakt, wijken (zie ook art. Willem v. Gent).
Uit de stad geraakt, werd hij door de boeren, op hem vertoornd wegens zijne
plundertochten vooral in de buurt van Amersfoort, aan de Vecht herkend en
teruggebracht, doch weldra, nu spoedig daarop de vrede gesloten werd, ontslagen.
Ook deze tegenspoed vermocht hem niet uit de gunst van hertog Karel te dringen.
Zoo ontving
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hij in 1530 een nieuw leen, en wel de burg Krakouwen, in het land van Kreveld.
Weer als ambtman in de Neder-Betuwe in het bevel over Zalt-Bommel geplaatst,
woonde hij, twee jaar later, als getuige het huwelijk bij van Karels bastaarddochter,
Katharina, met heer Walraven van Arckel. Op de dagvaart te Vianen (29 Aug. 1535)
was hij een van 's hertogen vijf afgevaardigden; een jaar later onderhandelde hij
van geldersche zijde over den vrede met Karel V, dien hij mede tot stand hielp
brengen. Dat dergelijke opdrachten moeilijkheden genoeg teweegbrachten, bleek
bij de weigering van het Overkwartier om het verdrag met den koning van Frankrijk
te bezegelen, waarbij ook de graaf van Meurs was betrokken. Deze onderhield van
het huis te Bommel uit betrekkingen met Karel van Gelre tot diens dood toe. Hij was
een der uitvoerders van den laatsten wil zijns heeren. Doch als eenmaal de macht
van het huis Oostenrijk zich ook in Gelre voor goed heeft vastgezet, keert hij den
nieuwen vorst, Karel V, niet den rug toe. Hij werd dan ook door dezen tot raad in
het pas opgerichte Hof van Gelderland benoemd, als hoedanig hij nog enkele keeren
vermeld wordt. Zoo verschenen de kanselier, Mr. Joost Sasbout en hij, die
onmiddellijk op dezen in rang volgde, met eenig krijgsvolk, 18 Juni 1545 in Elburg,
met het oog op maatregelen, te nemen tegen de ketterij. Ook is hij een van de raden,
die met de 29 Jan. 1551 te Arnhem bijeengekomen afgevaardigden der 4
hoofdsteden van Gelderland de godsdienstzaken te behandelen hebben. Ook
overlegt de landvoogdes in 1560 met hem, gelijk met den stadhouder en den
kanselier Adriaan Nicolaï, te Brussel, naar aanleiding van de door een gezantschap
uit hetzelfde gewest overgebrachte grieven in verband o.a. met de kanselarij-orde
en de inquisitie, terwijl het tevens aandringt op het aanstellen van een nieuwen
stadhouder.
Zoo was de oude graaf van Meurs tot zijn dood in 1566 in de weer voor zijn land.
Twee jaar later werd hij in het graf gevolgd door zijn eenigen zoon, die kanunnik
was aan de St. Walburgiskerk te Arnhem, en spoedig daarna ook door zijne dochter
M a r i a . Eene andere dochter, G e e r t r u i d a , gehuwd met F r e d e r i k v a n
Z u y l e n v a n N y e v e l t , was reeds in 1536 overleden. Doch dit moeten dan allen
bastaardkinderen geweest zijn; althans van graaf Christoffel wordt opgegeven, dat
hij ongehuwd gestorven is.
Lit. Zie, behalve de friesche en groningsche kronieken, en het Charterb. v. Vriesl.,
P o n t a n u s ; S l i c h t e n h o r s t ; A r e n d , Alg. Gesch. des Vaderlands II, 357, 361;
N i j h o f f , Gedenkwaardigheden; Tegenw. staat v. Stad en Lande I, 327 vlg.; W.
Z u i d e m a , Willem Frederici 120; v. S p a e n , Oord. Inleiding III, 329; d'A b l a i n g
v. G i e s s e n b u r g , De Ridderschap v. Veluwe; I.A. N i j h o f f in Bijdr. v. Vad.
Gesch. en Oudheidk. VI, 269; Chron. v/h. Hist. Gen. te Utrecht II, 378; L a m b .
H o r t e n s i u s , Secessionum civilium Ultrajectinarum et bellorum .... Libri Septem
(Basileae zonder jaartal) 192, 225; Hist. abrégée de la ville et province d' Utrecht
223; Alg. Ned. Familieblad VII, 279; Vooral ook: H. A l t g e l t , Gesch. der Grafen
und Herren von Moers (Dusseldorf und Utrecht 1846); P. N i j h o f f , Inv. v/h. Archief
te Arnhem 238; Ook nog: C. H i l l e R i s L a m b e r s , De Kerkhervorming op de
Veluwe (Barneveld 1890) 65, CXLII en nog: Navorscher XXIV, 410; XXVI, 89; XL,
68; Reg. op de Leenaktenboeken v. Gelre en Zutphen IV.
Kooperberg
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[Meurs, Vincent, graaf van en Sarwerden]
MEURS (Vincent, graaf v a n ) en S a r w e r d e n , overl. 2 April 1499 te Keulen, graaf
v. Meurs 1448-93, zoon v. F r e d e r i k IV (overl. 1448) en E n g e l b e r t a v. K l e e f ,
werd in 1441 opgenomen in het verbond, in Gelre ontstaan tegen hertog Arnold,
waartoe ook diens broeder Willem behoorde, met Vincents zuster W a l b o r g of
W a l b u r g a gehuwd. Ook Vincent had ernstige grieven tegen den hertog, waarvan
eene reeks van twisten het gevolg was, door een wapenstilstand nu en dan slechts
tijdelijk gestaakt. 's Graven aanzien steeg intusschen, toen hij, onder zekere
voorwaarden, eereburger van Keulen werd (13 Jan. 1443), welks aartsbisschop
Dirk, zijn oom, hem tot ridder sloeg (1444) en tot raad verhief. Zijn bezit vermeerderde
in 1445, toen hij Vriendtstein en de heerschappij v. Ochten ontving, die later aan
Willem v. Egmond overging. 1448 en 1449 komt Vincents naam voor in een schrijven,
waarbij de hertogin Katharina vergund wordt te blijven in die goederen en ambten,
welke zij gedurende 's hertogen reis naar Rome en Jeruzalem zou kunnen inlossen.
Moeilijkheden in verband met onkosten, uit die reis voortgekomen, verstoorden den
pas met veel moeite en buitenlandsche bemiddeling tot stand gekomen vrede, ook
voor den toen als graaf v. Meurs opgetreden Vincent, die van den beginne af een
van Arnolds schuldeischers was geweest, maar zich nu benadeeld achtte door den
hertog. Deze wilde nl. tegen eene te lage pandsom Borne inlossen (1456), welk
leen graaf Vincent in de luiksche leenzaal v. Stockem tot heerlijkheid verheven had
(19 Febr. 1449). Als dan de hertog bovendien verwijtend optreedt, zelfs
genoegdoening voor zijne grieven verlangt, sluit zich de graaf openlijk bij diens zoon
Adolf aan. Arnold viel verwoestend in Meurs, maar weldra (26 Juli 1548) kwam het
tot een wapenstilstand, die telkens vernieuwd werd, waartoe o.a. Vincents zwager
Walraven, bisschop van Munster, het zijne bijdroeg. Maar evenmin als bij de
pogingen tot verzoening van vader en zoon ontstond er het rechte vertrouwen, en
Vincent, in verstandhouding met de steden, bleef met den laatste heulen. Duidelijk
kwam dit uit tijdens en na Adolfs beruchten aanslag op zijn ouden vader (9 Febr.
1465). Aan de voorafgaande feesten had ook van Meurs deelgenomen. En tijdens
diens gevangenschap op Buren hernieuwde hij met Adolf het vroeger gesloten
verdrag voor 10 jaar. Ook bemiddelde hij in Adolfs geschil met Gerhard, hertog van
Gulik en van der Berg en Willem van Loen, graaf van Blankenheim (28 Juli 1466).
Twee jaar later gelukte het hem een zoen te bewerken tusschen hertog Adolf met
Willem van Egmond, diens zoons Jan en Frederik en de stad Arnhem. Ook deed
Vincent zijn best om de eenige, Adolf nog ongenegen stad, Roermond, voor dezen
te winnen en verder gaf hij dezen zijn gewaardeerden steun bij de met bijzondere
belangstelling van bourgondische en kleefsche zijde gevoerde onderhandelingen
tusschen vader en zoon. Reeds in 1470 waarschuwde van Meurs de Gelderschen
voor de bedoelingen van Karel van Bourgondië, die ten slotte Adolf ter
verantwoording riep. Arnolds ontslag, doch geenszins verzoening volgde hieruit,
hoewel ook de Paus hierop aandrong. Zelfs geraakte Adolf, bij eene poging tot
ontvluchten, in gevangenschap van den Bourgondiër, tegenover wiens voorwaarden
hij zich steil afwijzend gedragen had. Waar nu de Gelderschen, bourgondische
brieven ten spijt, zich afkeerig betoonden van Arnold, die zijn vroegeren afstand
herriep en de kinderen van Adolf en zijne (in 1469 overleden) gemalin Katha-
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rina van Bourbon, Karel en Philippa, nog te jong waren, wezen zij in 1472 den graaf
v. Meurs aan tot hoofdman om het land te regeeren tot Adolfs loslating of Karels
meerderjarigheid. Terwijl de graaf op bepaalde voorwaarden 16 Sept. het
hoofdmanschap aanvaardde, droeg de oude Arnold ten slotte den hertog van
Bourgondië de voogdij over het land op, Gelre en Zutphen aan hem verpandende,
kort vóór zijn, op 23 Febr. 1473 gevolgden, dood. Nog te voren was v. Meurs,
natuurlijk tevergeefs, door den Bourgondiër aangemaand om zich in zijne
gehoorzaamheid te begeven, waarop deze zich spoedig van zijn eigen land en van
andere plaatsen meester maakte. Ook van Borne, maar dat schijnt de graaf weldra
teruggekregen te hebben. Na de inbezitneming van Gelre door Karel van Bourgondië,
die er Willem van Egmond als stadhouder aanstelde, nam van Meurs de wijk naar
Keulen. Schijnbaar zich verzoenend met hertog Karel, om niet al zijne bezittingen
te verliezen, bleef hij in zijn hart de zaak der nationale partij trouw, gelijk vooral in
1477 blijken zou, het sterfjaar van Adolf en Karel den Stoute beiden. Nog vóór den
dood van den laatste had hij zich bemoeid met den strijd om Neusz, in welke plaats
hij zich door zijn gematigd gedrag had onderscheiden, reden waarom de keizer er
hem het ambt van opperrechter had opgedragen. Maar nu, sinds 1477, behoorde
Vincent onder de eersten en voornaamsten, die zich om vrouwe Katharina schaarden
tegenover Bourgondië.
Daar trad evenwel, door zijn huwelijk, Maximiliaan in de rechten van Karel den
Stoute, die alvast Adolfs kinderen van zijn hof terughield en het verzet der
Gelderschen, ook van hen, die zich in den Stichtschen oorlog mengden, bedwong
en in 1484 opnieuw in Gelre gehuldigd werd. Drie jaar later is de gevangenneming
van den jongen Karel van Gelre door de Franschen gevolgd en daarmee trad de
graaf van Meurs weer opnieuw op den voorgrond, die er sinds op uit is om een
aanzienlijk losgeld bijeen te krijgen, ten einde daarmee den jongen vorst los te
koopen en zoodoende Max.'s aanspraken voor zijn eigen zoon te verijdelen.
Herhaalde dagvaarten werden hiertoe beschreven, vooral door toedoen van van
Meurs, die den losprijs tot op de helft had weten terug te brengen. Tevergeefs
trachtte Max.'s stadhouder, Adolf van Nassau, het drijven van Vincent tegen te gaan,
die de onderhandelingen te Nijmegen, Zutphen en Arnhem voornamelijk leidde, en
in Frankrijk, ja zelfs bij den hertog van Saksen, in Brabant of in Holland, zijne
bemoeiingen uitstrekte. In elk van de 4 hoofdsteden en ook op den vereenigden
landdag v. Jan. 1491 werkte de oude graaf onvermoeid aan zijn doel. Met het door
de Gelderschen reeds opgebrachte deel van het losgeld ging alweer hij zelf naar
Parijs, vergezeld door zijn' eenigen kleinzoon B e r n h a r d , dien hij voor het
ontbrekende er als gijzelaar achterliet. En terwijl dus vooral door de volhardende
pogingen van den grijzen Vincent Karel in Maart 1492, onder fransch geleide, na
19-jarige afwezigheid, naar het land zijner vaderen kon terugkeeren, moest de
kleinzoon van eerstgenoemde Karels plaats op het slot te Péronne innemen, maar
verschillende maanbrieven van den jongen Bernard moesten aan den hertog
geschreven worden en tal van jaren voorbijgaan, vóórdat het uur zijner bevrijding
sloeg. Dit geschiedde eerst in 1500, maar de oude graaf van Meurs mocht het niet
meer beleven. In April van het vorige jaar was hij te Keulen overleden, maar ook
zijn kleinzoon had slechts weinig genot van zijne
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vrijheid, daar hij zijn grootvader reeds zeer spoedig in het graf is gevolgd.
Graaf Vincent had de belooning van de (land)-voogdes Katharina en in 't algemeen
de eerste regeeringsakten van zijn jongen heer nog mede onderteekend en de
bourgondische ambtenaren door anderen helpen vervangen. Was hij voor Karel de
redder van diens land geweest, Maximiliaan, intusschen keizer geworden,
beschouwde den ‘roervink’ als de oorzaak van alles en trof hem met den rijksban
en bezette zijn graafschap. Om zijn jongen heer moeilijkheden te besparen, nam
hij 't hem aangeboden asyl te Grave niet aan, doch vluchtte onder de bescherming
van aartsbisschop Herman, den vredelievende, naar Keulen, waar hij dan ook
overleden is. Geruimen tijd te voren had hij nog het graafschap Meurs afgestaan
aan zijne kleindochter M a r g a r e t h a en haar gemaal, graaf W i l l e m v. W i e d ;
doch in 1488 had heer Jacob van Hoorne hem wegens krijgsschulden Hoorne en
Weert moeten afstaan die hij, Jacob, in 1494 weer terugeischte. Hij sloeg nu het
beleg om het kasteel Weert; Jan van Hoorne, bisschop van Luik, bewerkte eene
teruggave, maar als leen van Luik.
Uit zijn volgens, den een in 1438, naar den ander in 1445, met eene Beiersche,
A n n a , gesloten huwelijk, dochter van S t e p h a n , Paltsgraaf v. S i m m e r n en
Z w e i b r u c k e n en A n n a , gravin v. V e l d e n z en S p o n h e i m , waren
verschillende kinderen gesproten t.w. J o h a n en D i e d e r i k of D i r k , beiden jong
gestorven, de met P h i l i p v. C r o y , graaf van Chimay gehuwde W a l b u r g i s en
E l i s a b e t h , echtgenoote van O s w a l d v. 's H e e r e n b e r g in het Zutphensche,
afgezien dan nog van F r e d e r i k , den oudsten zoon, die E l i s a b e t h v.
R o d e m a c h e r n tot vrouw had, doch ook betrekkelijk vroeg was omgekomen,
nalatende de bovengenoemde B e r n h a r d en M a r g a r e t h a .
Zie, behalve de nederlandsche, duitsche en fransche schrijvers van dien tijd:
Chronicon van Coellen (Editio princeps) (Keulen 1499), CCCXXI b, CCCXXXVIII, en
CCCXI; P o n t a n u s ; S l i e h t e n h o r s t ; G. v a n H a s s e l t , Arnh. Oudheden
(Arnhem 1804) II, 70; d e z ., Geld. Oudh. I, 120-121; R.W. T a d a m a , Maan- en
Klaagbrief van Graaf Bernhard v. Meurs tegen Karel v. Egmond, Hertog v. Gelre in
Nijhoff's Bijdr. Vad. Gesch. IV, 57 vlg.; d e z ., Verslag over het oude
Grafelijke-Bergsche Archief te 's Heerenberg, aldaar V, 8, 18, 23, 28; I.A. N i j h o f f ,
Gedenkwaardigheden uit de Gesch. v. Geld. IV, V en VI; W.J. d'A b l a i n g v.
G i e s s e n b u r g , De Ridderschap v. Veluwe ('s Grav. 1859), H. A l t g e l t , Gesch.
der Grafen und Herren v. Moers (Düsseldorf und Utrecht 1846) vooral 52 vv.; J o s .
H a b e t s , Chron. der Landen v. Overmaas (Roermond 1870), 17, 37-40, 70, 76,
93-97; F.V. G o e t h a l s , Hist. Généalogique de la Maison de Hornes (Brux. 1848)
120 e.a.; d e z ., De Loonsche leenen in 't tegenwoordig hertogdom Limburg in
Publications etc. de Limbourg VIII 27, 28; XIII 203; F r . A u r e l i u s P o m p e n ,
Jacob de Eerste, Graaf v. Horne aldaar XL (zie reg.); M.J. W o l t e r s , Notice
historique sur l'ancien comte de Hornes et sur les anciennes seigneuries de Weert,
Wessem, Ghoor et Kessenich (Gand 1850) 44-49, 54, 56, 62; E d . R o s e n k r a n t z ,
Bijdr. tot de Gesch. v. Gelderland in Geld. Volksalmanak 1901, 12 vlg.; K o n s t a n t i n
H ö h l b a u m u n d J o s e p h H a n s e n , Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von
Köln (Köln 1892) VII, 46, 58, 64, 68, 73, 77; VIII, 56; R.
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K n i p p i n g , Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters mit einer Darstellung der
Finanzverwaltung (Bonn 1897) I, 158; Annalen des Hist. Vereins für den Niederrhein
Reg. Heft XLI-LIX; Reg. Leenacten Gelre IV 169; VIII, 420. Genealogische en
Heraldische Bladen X, 448; Navorscher XXXVI, 86; XL, 68; L a c o m b l e t ,
Urkundenbuch IV, Nos. 458, 459.
Kooperberg

[Meijer, Gerrit Johan]
MEIJER (Gerrit Johan), sedert 1831 hoogleeraar aan de universiteit te Groningen,
waar hij 22 Nov. 1848 overl. Geb. 15 Aug. 1781 te Cleef (zijn ouders J a n J a c o b
M., predikant te Batavia, en C h r i s t i n a B a r t i a n a S c h r e u d e r waren van
nederl. afkomst), werd hij wegens veranderde levensomstandigheden
huisonderwijzer, eerst bij Mr. C. van der Voort Pieck te Nijmegen, daarna bij de
familie M.C. van der Oudermeulen te Amsterdam, doch in 1818 zag hij zich op
aanbeveling van prof. Cras, Bilderdijk en Kinker tot hoogleeraar in de ned. taal en
letterkunde aan het Athenaeum te Brussel benoemd. Vier jaar later vertrok hij in
gelijke betrekking naar Leuven, waar hem ook de vaderlandsche geschiedenis en
welsprekendheid als vakken van onderwijs werden opgedragen. Kort te voren, in
1821 (?), was hij door den Senaat der academie te Luik honoris causa tot Phil. theor.
mag. et Lit. hum. dr. benoemd. Te Leuven richtte Meijer in 1824 een departement
der Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen op, dat, uit bijna uitsluitend r. katholieke leden
bestaande, weldra tot grooten bloei geraakte en waarvan hij zelf tot 1830 voorzitter
was. Tevens bracht hij er een spaar- en hulpbank tot stand. In 1825, bij de stichting
van 't Collegium Philosophicum te Leuven, werd Meijer ook aan deze school tijdelijk
met het onderwijs in het Nederlandsch en de vaderl. geschiedenis belast. Bij het
uitbreken der belgische omwenteling in 1830 nam hij de wijk naar Holland, vertoefde
eerst te Amsterdam, doch werd reeds in het volgend jaar aan de hoogeschool te
Groningen benoemd, waar hem opnieuw de vaderlandsche geschiedenis als leervak
werd opgedragen. Als ijverig beoefenaar van de ned. letteren en geschiedenis zeer
geëerd, was hij lid van de Maatsch. der Ned. taal- en letterkunde te Gent, van die
te Leiden, van het Prov. Utrechtsch Genootsch., van 't Genootsch. ‘Pro excolendo
jure patrio’ te Groningen enz.
Meijer was gehuwd, sedert 1818, met C a t h a r i n a S m i t van Amsterdam, die
hem met een drietal dochters overleefde.
Behalve een groot aantal verhandelingen en redevoeringen (over Shakespeare,
1808; over Schiller, 1809; over Camoëns en diens heldendicht de Lusiade, 1810;
over Petrarca als Italiaansch dichter, 1813; over den spaanschen geschiedschrijver
Munoz, 1816; over Cervantes Saavedra, 1817; over den invloed der zeevaart op
de Nederlandsche taal, 1818; over de beoefening der Ned. taal, het beste middel
tot bevordering der vaderlandsliefde enz.), schreef M.: Romeinsche Nachten bij het
graf der Scipio's. Uit het Italiaansch met aanteekeningen. 2 dln. (1815); Eerste
Nederduitsch leesboek. Ten gebruike van het openbaar onderwijs in de Zuidelijke
provinciën (1819; bij herhaling herdrukt); Grammaire hollandaise à l'instruction
publique (1820; ook bij herhaling herdrukt); Het leven van Jezus. Een Nederl.
handschrift uit de 13de eeuw. Met taalk. aanteek. voor het eerst uitgegeven (1835);
Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden. Met taalk. aant. (1836); Collatie
van twee fragmenten van twee verloren handschriften van J. van Maerlant, het eene
van der Naturen
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Bloeme, het andere van den Rijmbijbel (1837); De zeven Boetpsalmen en andere
stukken, berijmd in de eerste helft der 14de eeuw. Met aanteek. (1837), en Nalezing
op het Leven van Jezus. Verslag van den roman Walewein, en Fragmenten (1838).
Verder vertalingen uit het Deensch, als de novellen van L.L. B l i c h e r (1839) en
het treurspel Duveke van A.F. S a m s o ë s (1840); bijdragen in tijdschriften en nog
een paar leer- en leesboeken.
Zie: Levensb. in Hand. Maatsch. Ned. Letterk. 1849, 72; Gron. Stud. alm. 1850,
92, en J o n c k b l o e t , Gedenkb. der hoogeschool te Groningen (1864), Bijlagen
144.
Zuidema

[Michaëlis, Hendrik Carel]
MICHAËLIS (Hendrik Carel), conrector van 't gymnasium te Zutphen, geb. 10 Mrt.
1818 te Amsterdam en overl. 21 Juni 1896 te Arnhem. Hij studeerde te Deventer
en (sedert 1836) te Utrecht in de letteren en promoveerde in 1840 op een Dissertatio
continens L. Annaei Senecae Consolationem ad Marciam. In 1846 werd hij benoemd
tot rector aan de latijnsche school te Enkhuizen en in 1852 tot praeceptor in de oude
talen en wiskunde aan het gymnasium te Zutphen. In 1887 werd hij als conrector
dezer inrichting eervol ontslagen.
Onder meer heeft men van M. de volgende geschriften: Vertalingen van
B o j e s e n s Handboeken der Grieksche en Romeinsche antiquiteiten (1843 en
1845; beide veel gebruikt en bij herhaling herdrukt); Over het innig verband tusschen
volksbeschaving en nationale dichtkunst, blijkbaar uit de dichtkunst der Grieken
(1850); De werelden. Gemeenzaam onderhoud over de sterrekunde, naar
G u i l l e m i n s Causeries astronomiques (1864); Beknopt overzicht van de
hoofdregels der Latijnsche syntaxis (1877) en een Bloemlezing uit Latijnsche
prozaschrijvers, van Cicero tot Plinius secundus. Ten behoeve van de hoogere
klassen onzer Gymnasiën bijeenverzameld (1883). Voorts schreef hij bijdragen in
de Letteroefeningen, den Ned. Spectator e.a. tijdschriften, benevens een
Levensbericht van Dr. H.J. Kroon in de Levensber. Letterk. 1882.
Zuidema

[Michaelis, Jacobus]
MICHAELIS (Jacobus), M i c h a ë l , M i c h i e l s , diaken van de hollandsche
gemeente te Londen, was een der protestantsche vreemdelingen, die met Johannes
à Lasco in 1553, bij de troonsbestijging van de ‘bloedige’ koningin Maria, Engeland
verlieten en over Denemarken in 1554 te Emden aankwamen, waar zij in de
bescherming van gravin Anna van Oldenburg werden opgenomen. Na zijn komst
te Emden schijnt hij aldaar boekverkooper te zijn geworden. Dat hij voor den
kerkedienst een alleszins geschikt en bekwaam persoon was, blijkt uit een schrijven
van Petrus Dathenus te Frankfort aan den kerkeraad te Emden, d.d. 24 Febr. 1557,
waarin sterk wordt aangedrongen op de zending van ‘etlicke treffelicke ende inden
gemeynen dienst der kercken wel gheoeffende mannen’, die Datheen in zijn arbeid
zouden kunnen bijstaan, bijv. Jacob Michiels en Hermes Backerel. Michaelis bleef
echter te Emden, waar hij in 1558 tot diaken voor de verzorging der
vreemdelingen-armen werd benoemd. In 1564 werd hij door Diederik van Bronckhorst
en Batenburg, heer van de heerlijkheid Nedermurmpter in Kleefsland, tot predikant
te Nedermurmpter aangesteld. In 1565 was hij weer diaken te Emden.
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In 1568 woonde hij het Convent te Wezel bij, welks artikelen Hermanus Moded
bij procuratie voor hem onderteekende. Onzeker is, of hij toen reeds de heimelijke
gemeente te 's Hertogenbosch
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diende, welke hij in den aanvang van 1573, door de tijdsomstandigheden
genoodzaakt, verliet. Van 1573 tot 1577 heeft hij de kerk van Dordrecht als predikant
gediend. Terstond na zijn aankomst (26 Aug. 1573) te Dordrecht beroepen, gaf hij
al spoedig te kennen, dat hij met weerzin in dienst was en naar eene andere
gelegenheid zocht, hetgeen verregaande oneenigheden tusschen hem en den
kerkeraad veroorzaakte. De classis Dordrecht vaardigde hem af naar de provinciale
synode te Dordrecht van Juni 1574, wier acta hij onderteekende. In het midden van
1574 werd hij, voor eenige maanden, aan de gemeente te Gorinchem te leen
gegeven, waar hij, niettegenstaande de vermaningen van den kerkeraad van
Dordrecht, zijn verblijf verlengde. Eerst in 1575 ontmoeten wij hem weer te Dordrecht.
De tweedracht tusschen hem en den kerkeraad nam zoo toe, dat deze laatste hem
in 1577 zijn verzoek om naar 's Hertogenbosch, dat bij verdrag tot de staatsche
zijde was overgegaan, te mogen wederkeeren, gereedelijk toestond. Bij zijn vertrek
werd de verzoening getroffen. Toen in den zomer van 1579 de Hervormden 's
Hertogenbosch moesten verlaten wegens de overgave der stad aan Parma, week
Michaelis uit naar Gorinchem. In 1579 werd hij voor den tijd van 5 à 6 weken te
Leiden beroepen, ter oorzake van de troebelen met Coolhaes, doch reeds den
volgenden dag werd hem bericht, dat hij ‘om oorzaken die voorgekomen waren’,
niet moest komen. Van 1579-1581 heeft hij de kuilenburgsche gemeente gediend.
De particuliere synode van de kerken van het vorstendom Gelder en het graafschap
Zutphen, te Doesburg Mei 1583, koos hem tot haren assessor.
Zijnen naam vindt men ook onder de onderteekenaars van de Acte de cinq
Ministres du St. Evangile par le quel ils déclarent le mariage du Prince d'Orange
[avec C. de Bourbon] etre légitime. Faict au Briell, II de juing 1575.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; Werken der Marnix-vereeniging (Utrecht
1870-85), Dl. III, S. II, 105 vg.; Dl. V, 105 vg.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
der prov. en part. synoden IV, 26, 30; G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives ou
correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (Leide 1835-61), I t. V,
223-226.
de Jong

[Michelet, Frederik Willem]
MICHELET (Frederik Willem), overl. te Alkmaar 25 Februari 1773, door
burgemeesteren 6 Aug. 1765, op eene jaarwedde van ƒ 600, benoemd tot organist
en klokkenist. Hij woonde toen in Friesland, waar hij minder bezoldiging genoot, en
hij meende door de minder dure levenswijze en door een grooter aantal leerlingen
nog meer voordeel te zullen behalen. Het viel hem echter niet mede, waarom hij 15
Maart 1768 verzocht zijne wedde te verhoogen tot ƒ 800, zooals te voren ook Havinga
genoten had. Den 26. werd dit toegestaan onder voorwaarde, dat hij kinderen van
fatsoenlijke lieden les in het dansen zou willen geven, en zich 3 maal 's weeks in
de fransche school zou laten vinden, om daar tegen behoorlijke betaling het dansen
te onderwijzen. Zijne bediening omvatte voorts het begeleiden van het psalmgezang
in de Groote kerk 's morgens, 's middags en 's wintersavonds, gelijk des dinsdags
en donderdags in de Kapel, het bespelen der klokken van de kerk op dinsdag en
donderdag en van den Waagtoren op vrijdag en zaterdag, telkens een half uur, het
versteken der tonnen, het onderhouden van het stadsclavecimbaal en het
accompagneeren der muziekliefhebbers op alle concertavonden van ‘de Harmonie’.
In zijn verzoek spreekt hij van zijn huis-
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gezin, waarvan mij niet anders bleek, dan dat in het door hem gekocht graf 11 Dec.
1818 werd begraven E v a R o s i n a M., wed. van J a c o b G o r t e r . In 1771 heeft
M. bij J.J. Hummel te Amsterdam uitgegeven: De Zangwysen Der CL. Psalmen
Davids, en der Lofzangen, .... met voldoende Harmonyen voorzien .... opgestelt
voor de gene die de Basso Continuo, niet verstaan. Op den gegraveerden titel heet
hij F.G. Michelet, in het eigendomsboek der graven Frans George M., in het register
der grafgelden Fredrik Gulion M.
Bruinvis

[Michiels, Arnold]
MICHIELS (Arnold), priester te Deventer en wel pastoor der O.L. Vrouwekerk aldaar
(vgl. G. B r o m , Archivalia in Italië I: 2, No. 1816; trouwens reeds: G. D u m b a r , K.
en W. Deventer (Arnhem 1752) 189), werd in het geheim door de Groningers als
gezant naar Philips van Bourgondië gezonden, toen zij van saksische zijde bedreigd
werden (1500). Michiels was hun geen onbekende, daar hij reeds in de dagen van
v. Langen (II kol. 761) voor hen was opgetreden en diens pogingen bij den koning
had verijdeld. Nu moest de gezant den aartshertog aanbieden, dat de stad zich
onder zijne heerschappij wilde begeven, wanneer hij haar van het beleg bevrijdde,
daar de Saksen zich niet toeschietelijk betoonden in betrekking tot de verzoenende
pogingen van den utrechtschen Bisschop. Gevolg van de groningsche opdracht
was, dat Philips een gezant naar Groningen zond, en wel Hendrik Swaeff of Swaab.
Zie, behalve de friesche en groningsche kronieken, E. D i e s t L o r g i o n . Gesch.
Beschr. der stad Groningen (Gron. 1852) I, 340; W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici
(Gron. 1888) 79-80; H.O. F e i t h , Reg. van het Archief v. Groningen (Gron. 1853)
I 251, 252 en verder lit. bij van Langen (II kol. 763).
Kooperberg

[Michielsz., Jacob]
MICHIELSZ. (Jacob), bijgen. W i p , diende het land in April 1597 onder de admiraliteit
van Rotterdam als convooier. Op zijn voorslag werd in 1600 het eerst de proef
genomen met een oorlogsgalei bemand met vrijwilligers. Deze werd ter
onderscheiding van de strafgalei, met boosdoeners of bandieten bemand, welke
de roode galei genoemd was, de zwarte of vrije galei geheeten. Gebouwd tegen de
duinkerker vrijbuiters behaalde zij in datzelfde jaar reeds een voordeel op de galeien
van Sluis, waaraan zij een veroverd schip ontweldigde. Volgens Bor betrof deze
herovering het oorlogsschip, waarop Jacob Michielsz. kapitein was, doch, daar deze
reeds in Aug. 1600 zijn aanstelling gekregen had tot kapitein der zwarte galei en
bovengenoemd wapenfeit pas in September voorviel, kan deze voorstelling niet
juist zijn. Hij wordt een wakker, ervaren kapitein genoemd en sneuvelde 26 Mei
1602 bij Sluis in een gevecht tegen de galeien van Don Frederic Spinola. Hij was
gehuwd met C a t h a l i n a A d o l f s .
Zie: Nijhoffs Bijdragen IV, 233 vlg.; Res. St. v. Holl. (1597) 166; v. M e t e r e n
(1611) XXII, fol. 55; XXV, 124v.; B o r XXXVII, 665.
Moquette

[Middelburg, Bartholomeus van]
MIDDELBURG (Bartholomeus v a n ), minderbroeder, door Molanus genoemd B.
A d r i a n i v.M., geb. te Middelburg 24 Aug. 1484 en gest. te Utrecht 11 Apr. 1564.
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Eerst voor den koopmansstand opgeleid, vertrok hij 30 jaar oud naar Leuven en
promoveerde tot Magister artium. Te Amsterdam trad hij 1516 in de orde en werd
waarschijnlijk in 1517 te Utrecht priester gewijd. Na zijn theologische studiën te
Leuven voltooid te hebben verwierf hij zich weldra als prediker een grooten naam.
In 1532 preekte hij te Brussel den
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Advent, in 1536 trad hij te Amsterdam op tegen de Wederdoopers. In 1540 werd hij
naar Utrecht verplaatst, van 1551-1556 arbeidde hij wederom te Amsterdan, en
verder tot aan zijn dood te Utrecht. Hier hield hij, 79 jaar oud, nog onder grooten
toeloop de lijdensmeditaties. Op verscheidene plaatsen is hij gardiaan geweest,
zeker te Amsterdam en te Utrecht en volgens Paquot ook te Middelburg. Zijn
levenswandel was buitengewoon stichtend. Zijn preeken zijn niet in druk verschenen.
Molanus heeft de eigenhandig geschreven preeken in 7 deelen gezien in de
bibliotheek van het utrechtsche minderbroedersklooster. Sedulius spreekt van drie
deelen, waarvan het eerste, Sermones de adventu Domini, in 1620 onder hem
berustte. De Sermones quadragesimales werden in 17e eeuw te Leuven bewaard.
Floris van der Haer, kanunnik van Rijssel, bezat in 1634 drie deelen Conciones de
Tempore et Sanctis, welke hem waren nagelaten door den utrechtschen priester
Victor Schorel.
Door toedoen van zijn boezemvriend Hendrik Bommel, griffier der Staten van
Utrecht, werd het lichaam des paters na drie maanden opgegraven en in een
afzonderlijken nieuw-gemetselden grafkelder gelegd. Daarboven werd zijn afbeelding
met een lofdicht van Adriaan van der Burch geplaatst.
Zie: B r e i d f e l d t in Archief Aartsbisd. Utrecht, XXVIII (1902) 301-315;
S c h o u t e n s , Martyrologium Minoritico-Belgicum (Hoogstratae 1901) 62 en 103.
Hesse

[Middelburg, Paulus van]
MIDDELBURG (Paulus v a n ), geb. te Middelburg in 1446, gest. te Rome 14 Dec.
1533, ontving zijne eerste opvoeding in de Bogaerdeschool te Brugge en studeerde
vervolgens philosophie, theologie en medicijnen aan de hoogeschool te Leuven,
waar hij ook Doct. art. en Doct. med. werd. Te Middelburg teruggekeerd, onderwees
hij daar dialectiek en theologie, werd priester gewijd en bekwam een kanunniksplaats.
Weinig ingenomen met het land en zijne bewoners, bij wie, volgens hem,
onwetendheid als hoogste deugd gold, werd hij in 1479 naar Padua geroepen om
aan de hoogeschool les te geven in de astrologie en vertoefde hetzelfde jaar eenigen
tijd aan het hof van hertog Federigo te Urbino. In een vóór of in 1480 van zijn hand
verschenen prognosticon viel hij bekende wiskundigen aan als Bianchini, Beldomandi
en Hendrik van Mechelen, werd 1480 lijfarts van den hertog, en zette de publicatie
van prognostica voort, ook nadat hij van een reis naar Leuven in 1484, te Urbino
was teruggekeerd. Bizonder getroffen door de omstandigheid, dat de door het
concilie van Nicea gegeven regel omtrent het vieren van het paaschfeest op den
eersten Zondag na de volle maan van het lente-aequinoctium door den foutief
aangenomen duur van het tropische jaar meer en meer tot moeilijkheden aanleiding
gaf, schreef hij daaromtrent, met voorbericht uit Middelburg, eene Epistola
apologetica ad doctores Lovanienses (Lov. 1488), waarover hij in hevigen strijd
gewikkeld werd met Petrus van der Beken (de Rivo) te Leuven. Sinds dien, en vooral
nadat hij door tusschenkomst van 's hertogs zoon en opvolger, Guidobaldo, 30 Juli
1494 tot bisschop van Fossombrone was benoemd, in welke functie hij zich ook als
belangstellende in kunstzaken deed kennen, hield hij zich meer en meer bezig met
de chronologie, waarbij hij zich echter meer op theologisch standpunt plaatste en
zich de bepaling van de juiste viering van het paaschfeest ten doel stelde dan de
geheele herziening van den juliaanschen kalender met het reeds vroeger o.a. door
Nicolaus Cusanus voorgestelde overspringen van tien dagen. Bevriend
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was hij met bekende tijdgenooten als den astroloog Giacopo da Spira, den philosoof
Marsilio Ficino en ook met Nicolaas Copernicus, bisschop van Thorn, die op zijn
aandringen naar Rome werd geroepen om inzake de kalenderreformatie advies te
geven, terwijl mede door zijne bemoeiingen eene commissie ter voorbereiding van
de vraag werd benoemd voor de kerkvergadering van 1512; ten behoeve daarvan
vervaardigde hij eene samenvatting zijner voorgaande geschriften over het
onderwerp, beschouwde de joodsche, egyptische en arabische tijdrekening, vond
een nieuwen maancyclus om de kwestie van het paaschfeest in orde te brengen
en gaf het geschrift uit als Paulina de recta paschae celebratione (Foss. 1513),
hetgeen hij aan de vergadering aanbood, op zijn aandringen door Leo X in 1514
bijeengeroepen en waartoe ook hijzelf naar Rome werd ontboden om voorstellen
te doen. Zonder besluit in 1517 uiteengegaan benoemde de vergadering echter
eene commissie voor de zaak met hem aan het hoofd, welke commissie dertien
proposities voorstelde als basis tot kalender-hervorming, waardoor de aandacht in
volgende jaren op de kwestie gevestigd bleef. Behalve nog twee Compendia over
het onderwerp (1514 en 1516) en nog steeds prognostica, gaf hij nog uit: de Numero
atomorum totius universi etc. (Romae 1518) ter verdediging van de banken van
leening. In 1529 ontving hij te Fossombrone Clemens VII en stond ook in hooge eer
bij Alexander VI, Julius II, Leo X en Paulus III. Einde 1533 werd hij door den laatste
naar Rome geroepen om tot kardinaal benoemd te worden, hetgeen hij echter niet
meer beleefde. Tot P.'s leerlingen behoorde o.a.J.C. Scaliger; Petrus Vorstius en
Fed. Clavarius hebben op zijn graf een lofdicht geplaatst.
Zie: d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741); P a q u o t Mémoires i.v.;
F a v a r o , Intorno alla vita ed alle opere di Prosdecimo de' Beldomandi (Roma 1879)
165, 167; I d . Lo studio di Padova al tempo di Nicc. Coppernico (1880) en Le
matematiche nello studio di Padova dal princ. del sec. XIV alla fine del XVI (1880);
Le opere di G a l i l e o G a l i l i e V (Fir. 1895) 293, 302; M a r z i , La questione della
riforma del calendario nel quinto concilio lateranense (1512-1517) (Fior. 1896) en,
met de daar nog gen. bronnen, d e C e u l e n e e r , P.v.M. en de kalenderhervorming
in Hand. vlaamsch taal- en geschiedk. congres I (1910) 276-89, dat ook eene
bibliographie geeft.
de Waard

[Mikker, William Pieter Turnbull de]
MIKKER (William Pieter T u r n b u l l d e ), gedoopt te Amsterdam 24 Nov. 1758,
overl. ald. 11 Febr. 1819, zoon van N i c o l a a s d e M i k k e r ‘commissionaris’, en
van A n n a M a r g a r e t h a T u r n b u l l .
In 1774 was hij kantoorbediende te Amst. Hij verhuisde naar 's Gravenhage, en
van daar in 1785 naar 's Gravenzande, waar hij met J a c o b u s v a n T e r t o o l e n
de oranjegezinde 's Gravenzandse Courant oprichtte. Het eerste nr. hiervan
verscheen 14 Jan. 1786. Reeds 20 Mrt. d.a.v. werd de courant verboden, op
aanschrijving van de Gecomm. Rad. van de St. v. Holl. en Westvr. aan Schout en
Gerechte van 's Gravenzande. Spoedig daarna vestigden de beide uitgevers zich
te Brielle, waar zij, na verkregen vergunning van den prinsgezmden magistraat, en
financieel gesteund door eenige aanzienlijke partijgenooten, onder de firma J.v.
Tertoolen & Comp. de Brielsche courant deden verschijnen. (Eerste nr. 10 Oct.
1786). Tevens hielden zij een boekwinkel. In hetzelfde jaar gaven zij ook een
Brielschen Almanak voor het jaar 1787 uit. Aanvankelijk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

862
ging de zaak goed, en was het debiet groot. Lasterlijke en opruiende artikelen waren
oorzaak, dat de regeering van Brielle telkens door andere gemeentebesturen met
klachten werd lastig gevallen. De courantiers kwamen er echter steeds met
waarschuwingen en onder aanbieding van excuses af.
Vermoedelijk wegens verminderde belangstelling in politiek twistgeschrijf, sedert
het herstel in 1787, ging de courant na dat jaar sterk achteruit. Om beider ondergang
te voorkomen werden de uitgevers te rade, hun compagnieschap te ontbinden (11
April 1788): de courant werd van toen aan alleen door v.T. uitgegeven, terwijl d.M.
een jaargeld genoot, en in naam met v.T. courantier bleef. Deze wist de zaak nog
twee jaren gaande te houden; doch in April 1790 deed hij haar over aan den
apotheker L i b e r t u s v a n B o k k e l e n . In Februari 1791 overleed de courant.
Na de ontbinding der compagnieschap vestigde d.M. zich weder te 's Gravenhage,
waar hij eerst als klerk op het kantoor van den prinsgezinden notaris S c h l u n d t
B o d i e n , en van 1793 tot 1800 zelve als notaris werkzaam was. De haagsche
rechterlijke en notarieele protocollen bevatten het bewijs, dat hij van zijn ambt niet
bepaald een gewetenszaak maakte; welke stukken ter gelegener tijde en plaatse
aan het licht zullen worden gebracht. Zijn notarieel protocol loopt tot 7 April 1800.
Wat hij in de daarop volgende jaren gedaan heeft, is niet bekend. Zeker is het, dat
hij omstreeks 1806 met zijn vrouw en zes kinderen in ellendige omstandigheden
verkeerde. In 1813 vinden wij hem te Amsterdam terug, waar hij tot zijn dood toe
‘zaakwaarnemer’ was.
Hij is schrijver van een menigte Oranje- en vaderlandslievende
gelegenheidsgedichten. In 1789 gaf hij te 's Grav. Gezangen uit; welke in 1790
gevolgd werden door een bundel Mengelpoezije, op het titelblad waarvan men hem
afgebeeld vindt, te midden van oranjegezinde emblemen geplaatst, en met een
lauwerkrans gekroond.
Zie: Geschiedenis van de Brielsche Courant der vorige eeuw, in Het Brielsche
Archief, door H. d e J a g e r (Utr. 1876); Catal. Mij. der Ned. Lett.; K n u t t e l , Catal.
Pamfletten Kon. Bibl., reg.
Margadant

[Moded, Herman]
MODED (Herman), of Herman(nus) S t r i j c h e r (u s ), S t r i j c k e r . Zijn naam wordt
op allerlei manieren gespeld: H a r m e n , H e r m a n i s , H a r m a n n e s en
Stuyckerus, de Struycker, Stricker, Strickker, Modedt, Modet,
M o d e t u s . Maar de boven dit artikel afgedrukte schrijfwijs, zoowel van zijn
oorspronkelijken naam als van de hebraïseering daarvan (partic. praes. van madad:
uitstrekken, strijken) is de door hem zelf onder zijn brieven steeds gevolgde. Ook
komt de naam B u s c h voor. Zijn tegenstanders spraken schimpend van B o t t e r ,
C a l f f of D o c t o o r (Kerkh. Archief, 1844, 121 n. 3). Te Zwolle werd hij uit arme
ouders geboren, volgens F r i s in 1520, volgens een andere opgave, die hem in
1566 omstreeks 30 jaren noemt, tusschen 1530 en 1540. Nov. 1603 stierf hij te
Middelburg en werd daar, niet zooals N a g t g l a s zegt den 12en dier maand in de
Oude of St. Pieterskerk, maar den 18en in de Nieuwe of Abdijkerk begraven. Hij
wordt beschreven als ‘een welgemaakt man’, kort van persoon en met een baard.
Van zijn eerste levensomstandigheden nadat hij volwassen is geworden, is het
moeilijk een nauwkeurige voorstelling te geven. F r u i n meende dat er destijds te
Zwolle niet minder dan twee naam- zoowel als ambtgenooten hebben bestaan met
wie hij voortdurend is ver-
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ward. Nieuwere onderzoekingen van d e H u l l u en d e J o n g hebben aangetoond,
dat op deze meening zeer veel valt af te dingen. Maar geheel zeker is zijn levensloop
in dat begintijdperk toch nog niet. De volgende schikking der gegevens lijkt de meest
aanbevelenswaardige. Dat hij reeds in 1545 preekte, is onjuist. 16 Mei 1550 werd
hij ingeschreven als student aan de facultas artium der universiteit te Keulen. 1553
ontving hij de eereteekenen van magister. Daarna werd hij lector aan het gymnasium
Cucanum sive Tricoronatum, dat opgericht was uit de beurs Cuyck. 1 Juli 1555 zag
hij zich opgenomen in het consilium der faculteit. 15 Nov. van dat jaar solliciteerde
hij (echter tevergeefs) bij den raad van Zutfen naar het rectorschap van een der
beide kapittelscholen daar ter plaatse. Omstreeks dienzelfden tijd heeft hij toen daar
te Keulen - naar zijn eigen getuigenis - het ‘beginsel der heilige kennis Gods’
gekregen. Daar hij in eenige predikatiën daarvan blijken begon te geven, bezorgde
hem dit aldra moeite met de universiteit. Eerst werd hij ontzet uit zijn vicarie in den
Dom. Kort daarop ook - met zijn collega's - uit zijn hoogleeraars ambt in ‘het nieuwe
croone Collegium, dat daarop aan de Jezuïten kwam. Naar zijn eigen zeggen was
hij toen echter toch nog niet meer dan een ‘halve ketter’. En zoo verwondert het
niet, dat hij kort daarna in zijn vaderstad was aan te treffen als vicarius of priester
van St. Michielskerk, waar hij nog datzelfde jaar 1556 zijn eerste mis schijnt te
hebben opgedragen. Het beginsel der reformatie werkte echter toen toch reeds te
krachtig in hem, dan dat hij dat lang kon blijven. Spoedig begon hij het Avondmaal
sub utraque specie te bedienen. Ten gevolge daarvan werd hij 1558 ingedaagd,
om zich voor den bisschop van Utrecht van de verdenking van ketterij te zuiveren;
en - na weigering om daaraan te voldoen - in een proces gewikkeld, dat 4 Mrt. 1560
met het verlies van al zijn kerkelijke inkomsten eindigde.
Intusschen was hij toen reeds lang niet meer te Zwolle. Vermoedelijk ziet reeds
op gebeurtenissen in het jaar 1558 het bericht, dat hij om de woede zijner vijanden
zijn vaderstad moest verlaten. Zoo verklaart zich hoe hij in dat jaar door koning
Christiaan III van Denemarken te Kopenhagen tot hofprediker werd aangesteld en
tevens door de academie daar ter stede tot hoogleeraar. Lang heeft dat verblijf
echter niet geduurd. 1 Jan. 1559 stierf Christiaan, en toen werden door zijn opvolger
Frederik I ‘de Duytsche Predicanten’ en daaronder ook Moded, weldra eervol
ontslagen. Hij keerde naar 't vaderland terug. Daar is hij toen te Utrecht, door het
verraad van twee roomsche vrouwen, gevangen genomen. Maar hij wist te
ontsnappen. Vermoedelijk naar Antwerpen. Althans als hij 11 Mrt. 1560 in de
vergadering van het Consistorium van Emden verschijnt, is hij daar vandaan
gekomen en daar ook wel woonachtig, want hem wordt dan gevraagd of hij moed
heeft om de kerk daar als predikant te dienen. Na een maand nog daar te Emden
te zijn gebleven, en nadat inlichtingen over hem waren ingewonnen naar aanleiding
van een gerucht, dat hij te Zwolle trouwbelofte zou hebben gedaan maar gebroken,
trad hij inderdaad ook zoo op. Zonder echter zijn werkzaamheid alleen tot de
Scheldestad te bepalen; sporen van hem toch zijn omstreeks denzelfden tijd te
vinden te Breda, te 's Hertogenbosch en te Gorinchem. Niettegenstaande het
voortdurend levensgevaar, waarin hij zich al dien tijd moet hebben bevonden, heeft
hij reeds toen den meest onverschrokken ijver aan den dag gelegd. Tweemaal viel
hij den vervolgers in handen, eens den
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graaf van Aremberg, eens den markgraaf van Antwerpen, maar beide keeren
ontkwam hij weer. In 1562 ontrukte hij midden in Antwerpen, op de Vischmarkt, met
eigen hand een paar gevangenen aan hunne bewakers. Hetzelfde jaar maakte hij
met Pieter Hazaert (I kol. 1037) een reis naar Londen, naar aanleiding van
moeilijkheden die met de gemeente daar waren gerezen. Apr. 1563 was hij in het
consistorie te Emden, om namens de kerk van Antwerpen advies in te winnen over
een paar vraagstukken van kerkregeering. Daarna verliezen we hem eenigen tijd
uit het oog. Met name weten we niet waarom hij - na in Mei nog een synode te
Antwerpen te hebben bijgewoond en 14 Juli aanwezig te zijn geweest te St. Truyen
- waarschijnlijk kort daarop een reis naar Genève heeft gemaakt. De bewering van
B r u t e l d e l a R i v i è r e , dat de aanleiding daartoe zal gelegen hebben in de
begeerte om zich te verdedigen tegen de beschuldiging, dat hij den beeldenstorm
te Weerden, een bij Anholt gelegen plaatsje in het gebied van Floris van Pallandt,
graaf van Kuilenburg, had verwekt, is onjuist, want in zijn Apologie deelt hij duidelijk
mede dat hij destijds nog niet in het land was teruggekeerd; dit was eerst geschied
kort voordat de vermelde graaf definitief de kerken zijner stad van beelden gezuiverd
had (2e helft Sept. 1566).
Juni 1566 bracht Batenburg op advies van zijn moeder Madame de Praet, weduwe
van Herman van Bronckhorst, Moded naar Vlaanderen. En daarmee begon toen in
diens leven de periode van openlijke prediking. Op raad van Jan van Winghene
begon hij daarmee den 14en bij Oudenaarde, waarop 30 Juni en 2 en 3 Juli
hagepreeken bij Gent en 4 Juli te Stallendriesche bij Wondelghem volgden. Drie
dagen later werd zijn gevangenneming gelast en een prijs van 100 pond op zijn
hoofd gezet; waarop hij zijn onverschrokkenheid zóóver dreef, dat hij zich in eigen
persoon naar den president van den Raad begaf, om zich aan te bieden en dat geld
op te vorderen. 21, 22 en 23 Juli preekte hij buiten Gent. Kort daarop te Deinse. 8
Aug. begaf hij zich met een groot getal aanhangers naar Eecloo, logeerde er bij den
schout en trad er den volgenden dag - ofschoon oorspronkelijk een haagpreek in
de bedoeling lag - om den regen maar in de parochiekerk op. Overal in
Oost-Vlaanderen deed hij zich hooren, 10 Aug. te Zevekote bij Brugge, den 11en
bij de vesten dier stad, den volgenden dag weer te Gent. Den 15en te Antwerpen.
Den 16en stelde hij op een vergadering te Wondelghem, in 't buitenhuis van den
gentschen koopman Dirk Joris, voor om troepen te werven en spreekt over de
organisatie van een calvinistische republiek. Toen om die vergadering de magistraat
van Gent de stadspoorten sloot, toog Moded weer naar Antwerpen. 17 Aug. preekte
hij er opnieuw. Terwijl hij daar nog was, brak er 20 Aug. de beeldenstorm los. Dat
die op zijn rekening werd geschoven, spreekt vanzelf; maar naar zijn eigen getuigenis
(dat door het geheel onpartijdige van Abraham Ortelius bevestigd wordt) geschiedde
die geheel zonder zijn weten en toedoen, ja heeft hij zelfs moeite gedaan hem tegen
te houden. Tegen 26 Aug. is hij weer naar Gent vertrokken, waar hij tezamen met
Petrus Carpentarius destijds in de ‘Cluse’ op de Hoogtepoort woonde. In de
onderhandelingen der Gereformeerden van die stad met hun overheid, in Sept.
gehouden, was hij de woordvoerder. Den 9en dier maand met zijn contubernaal
voor de schepenen gedaagd, maakte hij van die gelegenheid gebruik om zijn verzoek
te doen om een kerkgebouw ter samenkomst. Eind Oct. verliet hij Gent voor een
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dag of 6, en woonde toen te Antwerpen een synode bij. Dec. 1566 werkte hij te
Maastricht, in de omgeving van Luik en te Hasselt (waar hij kwam ‘ex Marchionatu
Francimontano’, waarschijnlijk wel het markiezaat Franchemont bij Verviers). In
laatstgenoemde stad begon door zijn toedoen de prediking. Kort daarna verliet hij
haar echter weer. Niet evenwel - gelijk gezegd wordt - in verband met den
beeldenstorm, die de prediking op den voet volgde, en dus gedwongen door de
vijandschap der overheid; maar vrijwillig: ten einde te voorkomen, door van elders
opgedane hulp, dat de stad - die in het voorjaar van 1567 een belegering van den
prins-bisschop van Luik, Gerard van Groesbeek, had te doorstaan - moest
capituleeren. Geslaagd zijn zijn pogingen in die richting echter niet. Toen Toulouse,
dien hij in de omgeving van Antwerpen opzocht, weigerde zijn bijstand te verleenen,
was 13 Mrt. Hasselts overgave niet meer te ontgaan. Denzelfden datum had de
nederlaag bij Austruweel plaats. Ook in hetgeen daarbij is voorgevallen heeft Moded
(althans zoo vertelt een enkele bron, die door R a h l e n b e c k echter wel niet ten
onrechte voor niet zeer betrouwbaar wordt gehouden) een belangrijke rol gespeeld.
Na zijn mislukte pogingen te Antwerpen gebleven zou hij als leider van het
calvinistische deel der bevolking opgetreden zijn, bij het oproer dat daar ter stede
ontstond, naar aanleiding van 's Prinsen weigering om toe te laten, dat men den
geestverwanten ter hulp kwam. Zelfs zouden Moded toen de sleutels der stadspoort,
waarvan men zich meester had gemaakt, ter hand zijn gesteld. Dat bij den daarop
volgenden ongunstigen ommekeer ook Moded het vaderland ontwijken moest,
spreekt wel van zelf. Al liep er half Mei nog een gerucht dat hij te Borgerhout bij
Antwerpen had gepreekt, 25 Mrt. 1567 verliet hij die stad reeds (den 22en dier
maand was er een prijs van 50 vlaamsche ponden op zijn gevangenneming gezet)
en vluchtte hij naar Engeland. Nauwelijks daar aangekomen werd hij reeds verbonden
aan de nederduitsche vluchtelingenkerk te Norwich. Deze kon toen een predikant
van de bekwaamheden, die deze derde dienaar des Woords had - zijn collega's
waren Antonius Algoet en Theophilus Rijckewaert - best gebruiken, want sedert
eenigen tijd verkeerde ze - in verband met moeilijkheden, die te Londen waren
gerezen over de verkiezing van ambtsdragers en de verhouding tegenover de
overheid - in groote onrust. In zoo groote onrust, dat men besloot te Genève om
advies te gaan vragen. Eind Mrt. 1568 uit Norwich vertrokken (het bebericht van
R a h l e n b e c k , dat hij Jan. 1568 in Maastricht passeerde, is in dit verband vreemd;
kan 1568 stilo curiae en dus 1569 bedoeld zijn?) kwamen de afgevaardigden Moded en Carel Brune - via Emden en Wezel Mei d.a.v. in die stad aan. Aan het
eind v.d. maand (het stuk dat ze meekregen draagt den datum 25 Mei 1568)
vertrokken ze weer. Waarheen Brune toen gegaan is, weten we niet; vermoedelijk
rechtstreeks naar Engeland, om daarheen zoo spoedig mogelijk de hun meegegeven
brieven ter oplossing van het geschil te gaan aanbieden. Moded daarentegen zal na misschien eenigen tijd onder de Hollanders in de Paltz te hebben doorgebracht
ter voorbereiding van het convent te Wezel - zijn blijven rondzwerven op 't vasteland,
om 3 Nov. op die vergadering tegenwoordig te kunnen zijn, waar hij als scriba zal
zijn opgetreden. Ten aanzien van de vraag, of hij na afloop van dat convent met de
daar opgestelde artikelen nog rond is gereisd, om die hier en daar te doen
onderteekenen, is er verschil van meening. Dat hij in 1570 te Emden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

866
met artikelen is geweest staat vast, maar 't is niet onmogelijk dat dat andere zijn
geweest, van welke we weten, dat hij er in dat jaar om is aangeklaagd te Norwich,
en ten aanzien waarvan toen door hem het gerucht schijnt te zijn verspreid, dat ze
eigenlijk het werk van Isbrandus Balck (Trabius) waren. Nadat hij omstreeks het
begin van Mrt. 1570 te Londen is geweest, en daarna dan Emden heeft bezocht,
was hij 30 Juni 1571 te Wezel. Of hij daar toen predikant van de nederduitsche
vluchtelingengemeente was, zooals F r u i n vermoedt, zoodat hij in die kwaliteit dan
ook in Oct. 1571 op de synode te Emden was, lijkt twijfelachtig. Was hij 't inderdaad,
dan voelde hij er zich toch niet op zijn gemak, omdat - gelijk hij in een brief van daar
zegt - ‘de grove Confessionisten my omtrent sijn wt Antwerpen’, en dan was hij er
ook weer spoedig weg. 28 Jan. en 17 Febr. 1572 toch was hij in 't consistorie te
Emden in verband met moeilijkheden in zijn oude gemeente Norwich, en 29 Mei
van dat jaar was hij weer aan de overzijde van de Noordzee terug en druk in beslag
genomen door de werving van troepen voor de voortzetting van den bevrijdingsoorlog
in het vaderland, vooral in de buurt van Vlissingen. Spoedig is hij ook zelf die
aangeworvenen gevolgd, toen - na Juni, 18 Aug. vroeg hij aan den raad om
huisvesting - zijn kerk hem voor eenigen tijd aan die van Zierikzee uitleende. IJverig
is hij daar terstond aan het werk gegaan tot bevestiging van de reformatorische
actie. Niet het minst ook tot organiseering van het kerkelijk leven. Eer een jaar
verloopen was, ontstond op Schouwen door zijn toedoen een begin van kerkverband
door de vergadering van een coetus, en werden reeds pogingen door hem in het
werk gesteld om de bijeenroeping van een provinciale synode te verkrijgen. Spoedig
echter deed zich hier een wanklank hooren. Gemakkelijk om te zeggen waarin deze
bestond, is het niet. Tegen de voorstelling van H o o f t , dat het een geschil betrof
met admiraal de Rijk, omdat Moded van dezen 't bewind over de middelburger abdij
zich wilde zien toevertrouwd, en dat ter voorkoming van erger de Prins hem toen
maar tot hofprediker heeft benoemd, bracht reeds B r u t e l d e l a R i v i è r e in,
dat de Rijk reeds 8 Mei 1573 werd gevangen genomen, terwijl 7 Apr. 1574 Moded
nog geen hofprediker was. En door 't geen sedert aan den dag kwam, is zijn bericht
zeker niet waarschijnlijker geworden. De moeilijkheid schijnt met Vlissingen eigenlijk
aangekomen te zijn. Althans 7 Apr. 1574 heeft men te Middelburg (nadat die stad
19 Febr., na beleg van twee jaar, den Prins in handen gevallen is) vandaar een
waarschuwing ontvangen, dat hij met hulp der Staten uit Zierikzee zich bij hen zal
trachten in te dringen in den dienst; en een verzoek hem dies niet op den kansel
toe te laten. Tusschen Middelburg en hem bestond er toen zelfs nog niets; immers
op dat vlissingsch bericht besluit men dan niet in te gaan, alleen eventueel van
Modeds komst daarheen kennis te geven, opdat men dan zelf kan optreden. Maar
in Juni van dat jaar is dat al veranderd. Immers de nationale synode, toen te
Dordrecht bijeengekomen, ontving in verband met hem deze klachten: dat hij zich
nooit aan de kerk van Zierikzee had willen verbinden, dat hij gepoogd had - het werk
te Zierikzee onvruchtbaar achtend - tegen den zin van het consistorie te Middelburg
in den dienst in te dringen en dat hij zijn werk kwaad had gedaan door ergerlijke
conversatie. Of het naar aanleiding daarvan genomen besluit: dat zoodra Moded
te Zierikzee zou zijn teruggekeerd een classis vergadering in deze zou moeten
beslissen, van welke be-
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slissing dan nog hooger beroep mogelijk zou zijn bij de drie classes Dordrecht,
Brielle en Walcheren oplossing heeft gebracht, is onbekend. Waarschijnlijk is het
wel. Vermoedelijk toch heeft M. van toen af tot einde 1575, toen Zierikzee door
Requesens werd belegerd, zich daar opgehouden. Tenzij dat het bericht van H o o f t
dit deel waarheid bevat dat hij destijds nog een pooslang hofprediker was. Intusschen
is dit echter niet waarschijnlijk; want 24 Juli en 2 Sept. 1574, 10 Jan., 4 Febr. en 5
Mrt. 1575 is in de raadsprotocollen van Zierikzee sprake van ‘de ministers’, waarmee
moeilijk anderen dan Gerard van Kuilenburg (1) (II kol. 737) en Moded kunnen zijn
bedoeld. En bovendien: niet - zooals t e W a t e r zegt - 31 Dec. 1576, maar 31 Dec.
1575 werd hem door den raad een attest van afscheid gegeven. In allen gevalle
was hij echter 15 Febr. 1576 weer te Middelburg; want op dien datum werd in den
kerkeraad aldaar gerapporteerd dat ‘de admiraal’ (wel Lodewijk van Boisot) had
verzocht hem te overreden naar zijn kudde te Zierikzee terug te gaan, en dat dit
ook geschied was maar zonder resultaat. Moded had geen ander antwoord gegeven
dan dat hij om speciale, niet aan ieder te vertellen redenen niet wilde. 22 Febr. werd
naar aanleiding van die weigering toen besloten hem niet tot het H. Avondmaal toe
te laten. 22 Mei daarop was hij weer te Norwich terug (op zijn toen gemaakte reis
zal zijn mededeeling van later zien dat hij op zee is beroofd geworden); toen teekende
hij als afgevaardigde der nederduitsche vluchtelingenkerk van die stad de acta van
het door hem bijgewoonde colloquium, een soort classicale vergadering, te Londen.
Voorloopig nog een tijdlang daar in zijn oude gemeente gebleven (we hebben de
bewijzen dat hij er 20 Juli, 3 Aug. en 17 Aug. aanwezig was), schijnt hij spoedig
door zijn onrustigen geest er weer op uit gedreven te zijn; ten minste in een brief
van 3 Sept. 1577 wordt geklaagd dat hij ‘hinc illinc vagatur’, na ‘ut mercenarius’ zijn
gemeente Norwich te hebben verlaten. Tot zijn verontschuldiging mag daarbij echter
wel niet vergeten, dat voor een bedrijvig man als hij was daar destijds ook gaandeweg
het werk begon te ontbreken. De verbeterende toestanden in het vaderland maakten
dat de vluchtelingen in grooten getale daarheen konden terugkeeren. Zoo is het
dan ook niet te verwonderen dat kort daarna - na eerst weer eens te Norwich te zijn
teruggekeerd (we vinden sporen van zijn verblijf daar d.d. 10 Jan., 21 Apr. en 2 Mei
1578) en na 19 Aug. van dat jaar bij een bezoek van koningin Elisabeth namens de
bevolking dier stad aan H. Maj. een verguld-zilveren gedachtenisbeker te hebben
aangeboden - mede Moded het land der ballingschap verliet. Omstreeks 5 Oct.
1578 is hij reeds te Gent. Voor de kennis van zijn denkbeelden en karakter is het
te betreuren, dat we aangaande zijn verblijf daar niet anders weten dan dat het
vermoedelijk begin 1576 (toen hem door den magistraat ten afscheid een gratificatie
van ƒ 100. - werd verleend) een eind nam; tenzij het reeds tegen 3 Dec. 1578 - naar
aanleiding van des Prinsen ophanden bezoek aan de van oudsher meest woelige
stad van Vlaanderen - werd afgebroken door een uitwijking naar Antwerpen; in
welke laatst genoemde stad hij dan ook 24 Apr. 1579 de voorrede van zijn geschrift:
Een corte tafel enz. heeft onderteekend. Juist toch in die dagen vielen daar te Gent
de moeilijkheden voor naar aanleiding van den religievrede, waaraan de namen
van Dathenus (II kol. 367 vv.) en Hembyze verbonden zijn. Het is wel te vermoeden,
dat Moded van dien religievrede evenmin een voorstander zal geweest zijn als
Dathenus dat was, maar
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des te opmerkelijker is het dan dat hij daarbij toch geheel op den achtergrond schijnt
te zijn gebleven, en des te belangrijker wordt er de nog onopgeloste vraag door,
wat daarvan de reden geweest is.
In 1580 werd Moded predikant te Utrecht, als collega van Helmichius en Nic.
Sopingius. Reeds sedert Paschen van dat jaar heeft hij er gepreekt; maar eerst bij
raadsbesluit van 17 Oct. 1580 werd hij er als zoodanig officieel aangenomen.
Zoodoende werd hij begrijpelijkerwijze ook al spoedig betrokken in de moeilijkheden,
die daar bestonden tusschen de ‘besloten’ of consistoriale gemeente, en de
‘onbeslotene’ of St. Jacobsgemeente, die aan den gereformeerd geworden pastoor
Huybert Duifhuys haar ontstaan te danken had, wel in de hoofdzaken der leer
(uitgezonderd de belijdenis der uitverkiezing) maar niet ten aanzien van de kerkorde
met de consistoriale overeenstemde (van oefening van tucht wilde ze niet weten),
en vooral aanhang onder de hoogere standen en steun bij den magistraat vond.
Aanvankelijk was het stil en bleef het bij den status quo, waarin men zich sedert het
voorjaar van 1579 - toen de onderhandelingen tot de vereeniging waren
afgesprongen - had moeten schikken. Maar toen 3 Apr. 1581 Duifhuys stierf en in
Juli daarop Herman Elconius tot zijn opvolger werd aangesteld, werd 4 Aug. en later
in Nov. nog eens, met zijn collega Helmichius, M. door den kerkeraad er op uit
gezonden om een verzoening te bewerkstelligen. Ook nu hadden die pogingen
echter geen resultaat. Evenzeer was dat het geval met zijn bemoeiingen in zake
art. 13 van de Unie van Utrecht, dat over de religie handelde. 21 Apr. 1583 werd te
Utrecht een vergadering gehouden van de gedeputeerden der geunieerde provinciën
om, met het oog op de veranderde tijdsomstandigheden (toen de Unie gesloten
werd waren alleen Holland en Zeeland, thans waren alle gewesten
hervormingsgezind) daarin zulke wijziging aan te brengen dat voortaan de
gereformeerde religie de erkende zou zijn en verandering te dien opzichte afhankelijk
stelde van het algemeen consent der bondgenooten. Daar de Staten van Utrecht
de oude redactie die hun geheele vrijheid in deze verzekerde, aantrekkelijker vonden,
riep Moded namens den kerkeraad van Utrecht, die meer voor de nieuwe voelde,
in Mei daaropvolgende de tusschenkomst van de noordhollandsche particuliere
Synode in. Maar voorzichtigheidshalve wilde deze daar niets van weten. In hetzelfde
jaar 1583 ontbrandde de moeilijkheid met de Duifhuysianen weer opnieuw. En ook
nu werd Moded daar begrijpelijkerwijze in gemengd. Zoozeer zelfs gemengd dat
het hem zijn ambt kostte. Nadat toch de St. Jacobsgemeente aan den magistraat
had verzocht de St. Nicolaï-kerk aan de gereformeerden te ontnemen en haar ten
gebruike te geven, hadden deze de tusschenkomst ingeroepen van den Prins.
Echter vergeefs; integendeel had deze een magistraat bevestigd die der ‘besloten’
gemeente zeer weinig goed gezind was en - nadat hij ook reeds eerder blijk had
gegeven met name Moded wel kwijt te willen wezen - 14 Dec. 1584 er zelfs toe over
ging, onder het voorwendsel dat de gemeente genoeg predikanten had en hij
bovendien oud en zwak was, hem te ontslaan. Zoodra dit besluit ruchtbaar werd eerst 9 Febr. 1585 werd 't Moded meegedeeld - protesteerde de kerkeraad tegen
deze inbreuk op zijn recht. Toen dit blijkens magistraatsbesluit van 15 Febr. niets
gaf, stelde 1 en 5 Mrt. de afgezette zelf pogingen tot herstel in 't werk. 15 Mrt. werd
echter ook op deze afwijzend beschikt. Toen begaf zich den 29en Moded nog eens
ter raadsvergadering. Maar ook nu bereikte hij zijn doel niet.
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Het ontslag bleef gehandhaafd; het eenige waartoe de magistraat, in zijn vergadering
van 5 Apr., te vinden was, was om hem - behalve zijn tot Paschen uitbetaalde
traktement - ook nog 100 daalders ten afscheid te geven. Nauwelijks had de
kerkeraad, na heel wat wrijving - waarbij de aanwezigheid van twee partijen aan
den dag kwam: een, die den ontslagene met alle kracht wilde handhaven, en een
andere, die een meer verzoeningsgezinde houding wilde aannemen - en na inwinning
van het advies der kerk van Delft en van eenige andere kerken, besloten onder
protest te berusten of de zaken namen een andere wending. 9 Sept. 1585 zag zich
Utrecht den graaf van Nieuwenaar en Meurs als stadhouder aangewezen. Nadat
hem de zaak was blootgelegd, bleek deze reeds 12 Oct. bereid den magistraat der
stad in 't ongelijk te stellen. En deze verklaring - na eerst eenigen tijd ter wille der
rust stilgehouden te zijn - ter kennis van de overheid gebracht, bewerkte, dat 18
Jan. 1586 Moded weer in zijn ambt hersteld. Zoo kon zich dan deze, toen 22 Maart
o.s. 1586 de graaf van Leycester zich te Utrecht kwam vestigen, ook weer terstond
mengen in de vernieuwde pogingen - April 1586 met medewerking van den
landvoogd ondernomen - tot vereeniging van Duifhuysianen en Consistorialen, die
nu werkelijk eenig succes hadden, waar ze den 25en dier maand leidden tot de
wederzijdsche onderteekening van een akte van ineensmelting, die ten minste tot
de e.k. nationale Synode van kracht zou blijven. Intusschen, niettegenstaande die
Synode, enkele maanden later in den Haag gehouden, (waarop ook Moded aanwezig
was, evenals hij 't geweest was op die te Middelburg in 1581; zelfs werd hem door
die van 1586 opgedragen om mede te werken aan het opstellen eener algemeene
huwelijksordonnantie), met de bepaling dat dat provisioneel gemaakte accoord nu
door een leven naar de algemeene kerkorde zou worden vervangen, ook haar groote
blijdschap over het ophouden van den twist uitsprak, was de toestand toch nog niet
zoo gunstig als men dat wenschte. Toen Leicester in het laatst van 1587 voor goed
naar Engeland terugkeerde en 1 Oct. 1588 de gewone jaarlijksche raadsverandering
in Utrecht de oud-consistorialen weer van het kussen verdreef, waarop ze in 1585
waren geplaatst, en de macht opnieuw in handen legde van de oud-Duifhuysianen,
verliep er slechts een enkele maand en Moded was opnieuw ontslagen en verliet
Utrecht.
Eensdeels was dit zeker het gevolg van het bestaande geschil in kerkelijke zaken;
ook Moded's collega's Sopingius, Helmichius, Wtenbogaert en Royenburg werden
(zij 't een jaar later, in Dec. 1589) uit hun ambt ontzet. Maar aan den anderen kant
stond het beslist ook wel in verband met 's mans persoonlijk optreden, dat inderdaad
dat jaar vrij onverdedigbaar is geweest. Niet betreft dit hetgeen geschied is in zake
de pogingen van den consistoriaal-gezinden Raad om te bewerken dat voortaan
der R.K. geestelijkheid haar recht om in de Staten van Utrecht te zitten, zou worden
ontnomen. Want behalve dat de utrechtsche predikanten geen van allen daaraan
actief hebben deelgenomen, was - naar het getuigenis van Helmichius - Moded
destijds niet eens in de stad aanwezig. Maar wel staat het in betrekking met zijn
verhouding tegenover den graaf van Nieuwenaar en Meurs. Kort toch nadat hij met
Philips Rataller uit Engeland was teruggekeerd (18 Mrt. 1587) - waarheen hij zich
op verzoek van den magistraat in het begin van dat jaar had begeven om met den
graaf van Leicester de kerkelijke toestanden te
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bespreken en diens terugkomst te verzoeken; een reis waarvoor zijn kennis van het
Engelsch en de gunst waarin hij bij den graaf stond hem aanwezen - ontstond er
tusschen hem en den stadhouder ernstige verbittering. Al is de oorzaak daarvan
niet met beslistheid aan te geven, het schijnt, dat Moded pogingen had gedaan om
Nieuwenaar door mylord North vervangen te krijgen, terwijl omgekeerd de stadhouder
van zijne zijde niet vreemd moet geweest zijn aan de begeerte om zich van Moded
maar door verbanning te ontdoen. Gevolg van die strijd was dat inderdaad op een
der laatste dagen van Mei zich de predikant het verder verblijf binnen Utrecht ontzegd
zag. Echter niet voor langen tijd. Toen hij zich naar IJselstein had begeven, werd
hij eenvoudig den volgenden dag door het consistorie vandaar weer teruggehaald
en ‘fremente et invito comite de Meurs et Statibus’ gehandhaafd. Was deze gang
van zaken zeker niet alledaagsch, nog vreemder was wat kort daarna gebeurde.
Volgens sommigen omdat hij min of meer door de Staten-Generaal was omgekocht,
volgens W t e n b o g a e r t (wiens getuigenis bijzondere waarde bezit, omdat hij
destijds Modeds collega te Utrecht was) uit teleurstelling, daar ter voorkoming van
vrede tusschen Engeland en Spanje de regeering niet hem maar Helmichius had
gezonden, verzoende zich n.l. Moded met den graaf van Nieuwenaar en koos
voortaan aan de zijde der Staten partij tegenover Leycester en zijn aanhangers, die
hij vroeger zoo ijverig had gediend. En het is mede dit verraad, dat - toen het uitkwam
- gemaakt heeft, dat de hem toch al niet gunstig gezinde overheid aanleiding heeft
genomen om het reeds genoemde afzettingsbesluit over hem uit te spreken.
Ter vergoeding hiervoor is Moded toen ‘gestild’, zooals Cornelis Pzn. Hooft het
noemt, door een aanstelling tot agent der Staten van Holland en Westfriesland.
Ofschoon een brief van Moded zelf (de datum zal toch niet in ouden stijl zijn
opgegeven, dus eigenlijk 22 wezen?) d.d. 12 Nov. meedeelt, dat toen die benoeming
reeds had plaats gehad, komt de resolutie om een voorstel dienaangaande gaande
aan de Raad van State te doen eerst sub 15 Nov. voor. Voor een (19 Nov.
vastgesteld) traktement van 500 ponden jaarlijks, betaalbaar door de Admiraliteit
van Noord-Holland uit de inkomsten van de convoyen, werd hem in die betrekking
opgelegd om in Emden, Bremen en andere duitsche steden ‘alle goed devoir en
neerstigheid te doen op het stuk van de religie’, om met die landen vriendschap te
onderhouden, en tevens zijn best te doen voor het verkrijgen van eenige subsidie
voor het voeren van den oorlog, alles in goede correspondentie met de Staten. Na
nog even te Utrecht terug te zijn geweest om orde op zijn zaken te stellen, vertrok
hij ter aanvaarding van dat werk naar Emden. Uit een bericht, 29 Juli 1589 uit Munster
verzonden, blijkt dat het niet ongevaarlijk was. Den dag te voren toch, van Munster
naar Emden op reis gegaan, werd hij in een bosch buiten eerstgenoemde stad door
zes struikroovers gevangen en slechts voor een aanmerkelijken losprijs weer
vrijgelaten. Reeds toen had hij het pseudoniem H e n d r i k v a n B e n t h e m
aangenomen, dat van hem vermeld wordt. Dat hij zulk een schuilnaam ook heeft
gekozen, omdat hij in Munster en Keulen in de geheime gemeenten nog zal hebben
gepredikt, is een niet zeer waarschijnlijke hypothese. Nov. 1589 was hij weer te
Amsterdam, waar hij destijds herhaaldelijk schijnt te zijn geweest. Van daaruit heeft
hij toen ook een poging gedaan om zich met den kerkeraad van Utrecht te verzoenen.
Eerst na verloop van tijd is die poging
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geslaagd. Aanvankelijk kon de kerkeraad er toch in 't geheel niet op ingaan, omdat
Moded gansch geen schuld bekende. Toch was hij niet ongeneigd om de zaak tot
een goed einde te brengen; want tegelijk met dat weigerend schrijven aan Moded
verzond hij er ook een aan de kerk van Emden met verzoek haar invloed in deze
te willen aanwenden. Blijkens twee brieven van 8 Mrt. en 20 Sept. 1590 heeft deze
aan dat verzoek zoo goed zij kon voldaan. En dat met zulk gevolg dat 7 Sept. van
dat jaar Moded werkelijk een schuldbekentenis inzond, ja nog meer: dat hij (toen
men daarmede in een brief d.d. 23 Juli nog geen volkomen genoegen kon nemen)
9 Aug. 1591 nog weer een nieuwen zond; en ditmaal dan in zulke bewoordingen
dat hij de utrechtsche ambtsdragers ten volle tevredenstelde.
Uit den laatsten tijd van Modeds leven hebben we nog maar enkele berichten,
die niet vergunnen hem van stap tot stap te volgen. In 1592 was hij te Emden bezig
met een vertaling van den Bijbel. 1595 trad hij te Middelburg in het huwelijk. 1596
reisde hij met den jongen graaf Floris van Pallandt door Duitschland en Frankrijk.
4 Febr. 1597 was hij weer te Emden. 29 Jan. 1601 vroeg hij den Staten van Zeeland,
om zijn 45-jarigen dienst en omdat hij in 1572 als predikant van Norwich aan
Vlissingen en Veere 900 soldaten had te hulp gezonden enz., een geldelijke
vergoeding; op welk verzoek hem 21 Febr. het vrij aanzienlijk pensioen van ƒ 200.
- werd toegestaan. En 1603 woonde hij te Middelburg; waar hij toen ook is gestorven.
Minstens tweemaal is Moded gehuwd geweest. Reeds 29 Aug. 1566 vinden we
hem als zoodanig vermeld; wellicht was dat de met hem in 1567 naar Engeland
gevluchte, in de ledenlijsten der Waalsche kerk te Norwich voorkomende B a r b a r a ,
tenzij met den genitief ‘Harmani Moded’ een dochter is bedoeld. 11 Mei 1595
hertrouwde hij als weduwnaar (wat hij 1589 nog niet was) te Middelburg met
S u s a n n a G o d d a e r t s van Antwerpen, weduwe van Mr. F r a n ç o y s
W a r n e y s , een schoolmeester uit Borne, die Juni 1591 te Middelburg poorter werd.
17 Aug. 1605 werd deze vrouw, te Middelburg eveneens, opnieuw in ondertrouw
opgenomen met J o h a n n e s D r u s i u s , weduwnaar van Oudenaarde, met wien
ze 25 Sept. d.a.v. trouwde. Is deze Drusius misschien de bekende franeker
hoogleeraar geweest (zie I kol. 753)? Uit geen van de beide huwelijken zijn kinderen
bekend.
o

We weten, dat de volgende geschriften van Moded het licht hebben gezien: 1
Apologie ofte verantwoordinghe H e r m a n n i M o d e d t , teghens de calumnien
ende valsche beschuldinghen ghestroeyet, tot lasteringhe des H. Evangelii ende
zijnen persoon door de vianden der Christelijcker Religie; uit Maastricht Donderdag
9 Januari 1567; een geschrift, waarvan nog slechts twee exemplaren over zijn, een
in de Bibliothèque Royale te Brussel en een in de Universiteitsbibliotheek te Gent
(Pamflet Meulman no. 150), maar dat B r u t e l d e l a R i v i è r e opnieuw heeft
uitgegeven. De schrijver verdedigt zich daarin tegen den laster dat hij overal
verbannen is, dat de beeldenstorm door hem is veroorzaakt, dat de heerschende
verwarring het gevolg zou wezen van de openlijke evangelieprediking in de
moedertaal, dat hij te Antwerpen door omkooperij het volk had opgezet, dat hij een
dief was en in ontucht leefde, en dat hij in eerbied tegenover de overheid te kort
o

geschoten was; 2 Tabula brevis et perspicua de Sacra Domini Coena (Antw. 1579),
een boekje waarvan twee vertalingen in 't hollandsch bestaan, beide met den titel:
Een corte tafel ende gantsch grondich
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bericht van het Heylige Nachtmaal (Antw. 1579), maar met geringe verschillen in
den inhoud. De latijnsche editie is origineel, de hollandsche zijn tamelijk slordige
o
vertalingen; 3 Grondich bericht van de eerste beghinselen der Wederdoopersche
Seckten ..... Item van haer ijdele visioenen, droomen .... Hier is noch bijghevoecht
een grondiche 't samensprekinge over de voornaemste hoofdstucken haerder
dwalinghe (Middelb. 1603). Oorspronkelijk werd dit geschrift opgesteld door P i e t e r
P a u w e l s , oud-ouderling van Norwich; vermeerderd en verbeterd en met een
opdracht aan de Generale Staten gaf Moded het nu uit. Er tegen verscheen: Een
cleyn briefken, tegen Harmen Modeth, Predicant (Middelburch 1603) door R o b b e r t
R o b b e r t s z . In 1581 werd Moded met Helmichius opgedragen den Bijbel te
vertalen. Hij zou met de Psalmen beginnen en Helmichius met Job. Niet onmogelijk
was de arbeid, die hij 1592 te Emden verrichtte, een poging tot vervulling dezer
opdracht. 1585 verzocht men hem een ‘cleyne waerschouwinghe’ te schrijven tegen
Herman Herberts. Of hij 't gedaan heeft is onzeker. Evenzoo of hij voldeed aan het
verlangen der Synode van Gelderland, in 1583 geuit, om zoo spoedig mogelijk de
belijdenis des geloofs uit 't fransch te vertalen en te laten drukken. De door hem in
de 60-er jaren aan die Confessie besteede werkzaamheid (hij wordt evenals Wingius
de vertaler der eerste uitgave ervan genoemd, evenzeer een der ‘authores’ ervan,
wat van Langeraad wil opgevat zien als: erkenner van haar autoriteit) is nog niet
genoegzaam duidelijk gemaakt.
Verschillende brieven van en over hem, in fransche en engelsche bibliotheken
en archieven nog aanwezig, worden genoemd bij G. B u s k e n H u e t e n J.S.
v a n V e e n , Verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, I ('s Grav. 1899),
register in voce, en H. B r u g m a n s , Verslag van een onderzoek in Engeland naar
archivalia ('s Grav. 1895) 320. Ze hebben alle betrekking op zijn verblijf te Utrecht
en zullen onopgehelderde punten dienaangaande zeker nog kunnen toelichten.
Moded heeft - gelijk W o l t e r s niet ongelukkig karakteriseerde - niet behoord tot
de leiders, maar tot de agitatoren der reformatorische actie. Mits dit woord niet in
uitsluitend slechten zin wordt opgevat. Zijn onverschrokken toewijding maakt, dat
hij het traditioneele epitheton bij zijn naam: ‘berucht’, niet heeft verdiend. Maar hij
was een man, die alleen in bewogen tijden tot zijn recht kwam. In gewone
omstandigheden miste hij gematigdheid, en bracht zijn bedrijvige energie hem niet
zonder reden den roep van een onruststoker te zijn. Charlotte van Bourbon noemde
hem geestig: I m m o d e d . De beschuldiging zijner tegenstanders dat hij een
dronkaard was, zal wel onjuist zijn. Evenzoo die, volgens welke hij een ontuchtig
leven leidde; en de mededeeling (trouwens maar op één bron berustend), dat de
beeldenstorm te Gent (22 Sept. 1566) plaats had op grond van een valschelijk door
hem opgestelde machtiging van Egmond. Zijn beweeglijkheid en onverschrokken
optreden maakte, dat men hem overal meende te zien en voor de oorzaak van alles
hield. Wat zijn denkbeelden betreft: hij was - ofschoon hij Calvijn waarschijnlijk nooit
persoonlijk heeft gekend en zelfs niet met hem heeft gecorrespondeerd - een
overtuigd Calvinist. Daarbij geleerd (vooral goed thuis in 't Hebreeuwsch) en
welsprekend. De preek, die Broeder Cornelis Adriaensz. van Brugge van hem
vermeldt (Historie van Br. Corn. Adriaensz. (1628) 105, 106) zal wel gefantaseerd
of verkeerd begrepen
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zijn. Volgens het getuigenis van B o r sprak zijn collega Helmichius te Utrecht weinig,
maar hij veel en dikwijls over het leerstuk der uit verkiezing. Dat het pardon van
1574 hem uitsloot, behoeft nauwelijks gezegd.
De eenige aan Moded gewijde monografie, het proefschrift van G.J. B r u t e l d e
l a R i v i è r e , Het leven van Hermannus Moded (Haarlem 1879) waarin men de
oudere litteratuur kan vinden, kan voor dezen tijd niet meer voldoen. Voorzoover
het mededeelingen geeft over den tijd tot ongeveer 1568, staat het sedert
verschenene vermeld in J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het
kerkverband der Nederlandsche kerken in de 16e eeuw. Historische studiën over
het convent te Wezel en de synode te Emden, 1e gedeelte (Gron. 1911), zie register
in voce. Behalve dat alles vergelijke men nog: het art. van C h . R a h l e n b e c k in
Biographie Nationale de Belgique, XIV; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. I
(Cantabr. 1887) no. 17 (no. 142 niet; de daarin genoemde Hermannus, predikant
te Gouda, was niet Moded, maar Herberts), II en III, registers in voce; C.P. B u r g e r
J r ., Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen (Amst. 1908) 72, 86, 94,
123; Algemeen Nederlandsch Familieblad XII (1895) 122; Memoriën en adviezen
van C o r n . P z . H o o f t (Utr. 1871) 42; L.A. v a n L a n g e r a a d , Nog een
bijzonderheid uit de Nederlandsche kerkgeschiedenis, in Kerkelijke Courant, 1896
no. 9; J.I. D o e d e s , Collectie van Rariora (2e druk) in voce; d e z .,
Merkwaardigheden uit den ouden boekenschat no. 21, in Stemmen voor waarheid
en vrede 1873; H.H. K u y p e r , De opleiding tot den dienst des Woords bij de
Gereformeerden I ('s Grav. 1891) 279, 280; Gids 1881, II, 385 vv.; P o u l l e t ,
Correspondance du Cardinal de Granvelle II (Brux. 1880) 92, 298, 311 no. 3, 329,
427; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1772),
216, 217; M. S c h o o c k , De bonis vulgo dictis ecclesiasticis (Gron. 1651) 451, 453,
454, 510; Kerkhistorisch Archief 1911, 294-296, 348-351; N i e l l e m a n s ,
Geschiedenis der Stad Eecloo (Eecloo - Gent 1859) 43; Hand. der Maatschappij
van Geschied- en Oudheidkunde te Gent IX (Gent 1909) XVI, 25, 29, 51, 59, 76, 78,
81, 129; R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand II
(Halle a/d. S. 1908) 708, 709, 717, 812; Geloof en Vrijheid 1908, 174, 274 no, 27;
D e w e z , Histoire du Pays de Liège II, 165, 166; K e r v i j n d e V o l k a e r s b e k e ,
Verslag van't magistraet van Gent (Gent 1850) 43, 44, 48, 76; A.A. v a n
S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw ('s Grav. 1908)
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; F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen
(Middelburg 1890/93) II, 190; d e z . De Algemeene kerkeraad der Nederd. Herv.
Gemeente te Middelburg (Midd. 1860) 119; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der
Heyden (Amst. 1884) 112; v a n A l p h e n , Nieuw Kerkelijk Handboek 1890, Suppl.
135; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) register in voce; Tijdschrift voor
Gereformeerde Theologie V (1897) 1-29; R. F r u i n , Verspreide Geschriften ('s
Grav. 1900-1905) register in voce; C h . R a h l e n b e c k Liège et la révolution,
hfdst. 3; d e z ., L'inquisition et la réforme en Belgique (Brux. 1857) 65, 120, 121,
124, 126; Werken der Marnixvereeniging, S. II, D. I, S. III, D. II, 1-7, 251, D. IV, 37;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, I, 10; II, 150, 430; IV, 29; Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. XII (1889) § 1; Resolutien der Staten van Holland en Westvriesland,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

874
Ao. 1588, 518, 541; E. M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkelijke Geschiedenisse
(Gron. 1738) II, 289-291; A. W o l t e r s , Reformationsgeschichte der Stadt Wesel
(Wesel 1868) register in voce; L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray. Zijn leven
en werken. (Zierikzee 1884) 140-152; Archivalia der Evangelische Kirche te Emden.
Oud-Holland 1893, 112 n. 1 wordt vermeld dat K e r v i j n d e L e t t e n h o v e ,
Relations politiques des Pays-Pas et de l' Angleterre (Bruxell. 1882 vv.) ergens
Moded verwart met Herman de Ruiter. Voor kennis van het milieu van Modeds
optreden in Utrecht zij verwezen naar den door Groen en Fruin om strijd geprezen
Leicester-cyclus van A.L.G. B o s b o o m - T o u s s a i n t .
van Schelven

[Moleschott, Jacobus]
MOLESCHOTT (Jacobus), geb. te 's Hertogenbosch 9 Aug. 1822, gest. te Rome
20 Mei 1893, was de zoon van J o h a n n e s F r a n c i s c u s G a b r i e l
M o l e s c h o t t , geneesheer, en E l i s a b e t h A n t o n i a v a n d e r M o n d e . Hij
bezocht het gymnasium te Kleef, werd in 1842 student in de medicijnen te Heidelberg
en beantwoordde gedurende zijn studietijd een prijsvraag voor Teyler's Genootschap
te Haarlem, welk antwoord werd bekroond en in 1845 in de Verhandelingen van dit
Genootschap is opgenomen onder den titel: Kritische Betrachtungen von Liebigs
Theorie der Pflanzenernährung.
22 Jan. 1845 promoveerde Moleschott te Heidelberg op een proefschrift: De
Malpighianis pulmonum vesiculis en vestigde zich vervolgens als geneesheer te
Utrecht, waar de dagelijksche omgang met Donders en Mulder hem aanvankelijk
het gemis van een eigen wetenschappelijken werkkring scheen te vergoeden.
Gezamenlijk met Donders en van Deen werd in 1848 het eerste hollandsche
physiologisch-anatomische tijdschrift: Holländische Beiträge zu den anat. und physiol.
Wissensch. opgericht, in welks eerste aflevering Moleschott over de eindvertakkingen
der fijnste bronchien schreef.
Spoedig werd het verlangen naar Duitschland overheerschend en reeds in 1847
greep hij de gelegenheid aan zich als privaat-docent in de physiologie te Heidelberg
te vestigen. Pogingen in Utrecht aangewend hem door een lectoraat in de
gerechtelijke geneeskunde aan de universiteit te binden, waren vergeefsch. Hoe
gaarne Moleschott trouwens ons land verliet, blijkt uit een in het volgende jaar
verschenen heftig artikel in Griesingers Arch. f. physiol. Heilkunde tegen de
nederlandsche medische faculteiten gericht, waarin hij voor den wetenschappelijken
bloei van Holland alleen heil verwacht door aansluiting bij het Duitsche Rijk; een
meening, waarvan hij later zelf de onjuistheid openlijk heeft erkend.
Een zeer belangrijk tijdperk van zijn leven heeft M. te Heidelberg doorgebracht.
Het omvat slechts 9 jaren, doch is gekenmerkt door een zeer groot
voortbrengingsvermogen, waartoe het geestelijk milieu, waarin hij leefde, meewerkte,
terwijl de vrijheidsstrijd dier jaren, waaraan hij levendig deelnam, een voortdurenden
prikkel tot arbeid gaf. In zijn op hoogen leeftijd geschreven autobiographie (1894,
Giessen), doch wellicht meer nog in een tijdens de heidelbergsche periode geregeld
onderhouden correspondentie met zijn vrienden Donders en van Deen, waarvan
fragmenten in de Gids 1914, I, 448 zijn gepubliceerd, komt dit duidelijk aan het licht.
Een handboek over de Physiologie der Nahrungsmittel (Darmstadt 1850) werd
gevolgd door die Lehre der Nahrungsmittel f.d. Volk (Erlangen 1850), een werk, dat
reeds zijn naam als populair schrijver grondvestte en de bewondering van
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Alexander von Humboldt heeft gewekt. Reeds een jaar later verscheen die
Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thieren (Erlangen 1851), doch zijn
algemeene beroemdheid als schrijver dateert van de publicatie van de Kreislauf
des Lebens in 1852 te Mainz uitgegeven, tegen de Chemische Briefe van L i e b i g
gericht, waarin hij de ongerijmdheid van Liebigs levensopvatting in verband met
diens gevolgtrekkingen uit wetenschappelijk onderzoek laakt, en zelf openlijk zijn
eigen inzichten blootlegt, gegrond op wetenschappelijke waarneming en
philosophische beschouwingen, welke laatste voor een belangrijk deel aan den
invloed van Feuerbach en Georg Forster te danken waren.
Moleschott's vrijzinnige denkbeelden lokten in 1854 een waarschuwing uit van
de badensche regeering, die zijn colleges gevaarlijk vond voor de studeerende
jeugd en bij monde van den senaat op verandering aandrong.
Man van karakter, nam M. afscheid van een universiteit, die ‘haar vrijheid van
onderwijs heeft laten vernietigen’, en bleef te Heidelberg in een eigen ingericht
laboratorium werkzaam. Ondertusschen was hij in 1848 gehuwd met S o p h i a
S t r e c k e r , dochter van den vrijzinnigen Mainzer afgevaardigde G.P.C. Strecker,
met wie hij tot haar dood in 1891 verbonden bleef. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen
gesproten.
In 1856 werd Moleschott tot hoogleeraar in de physiologie te Zürich benoemd,
waar hij een inaugureele rede hield over Licht und Leben in verband met eigen
onderzoekingen omtrent den invloed van het licht op de stofwisseling; en reeds 5
jaar later riep het herlevende Italië hem naar Turijn, waar hij in 1866 italiaansch
burger werd. Zoowel hier als later tijdens zijn hoogleeraarschap te Rome (na 1879),
bleef M. ook als geneesheer werkzaam. In 1876 is hem tevens het hooge ambt van
Senator opgedragen, dat hij tot zijn dood vervuld heeft.
Een tijdschrift onder zijn redactie: Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen
und der Thiere (1857-1892 Frankfurt, later Giessen), bevat de belangrijkste
publicaties van zijn hand gedurende deze jaren; en wel - naast enkele
morphologische onderzoekingen - hoofdzakelijk bijdragen tot de kennis der
stofwisseling, der functie van het centraal-zenuwstelsel en het spierstelsel.
Meer op den voorgrond tredend door grootheid van karakter en waarheidsliefde,
door diepe kennis en sterke zeggingskracht dan door groot zelfstandig
scheppingsvermogen, heeft Moleschott een afzonderlijke plaats in de ontwikkeling
der physiologie in de 19e eeuw ingenomen. Zijn loopbaan heeft hem buiten de
grenzen van ons vaderland gebracht, hij heeft zelfs menigmaal als vrijheidlievend
man kleingeestige daden in ons land gelaakt, doch de band, die hem aan zijn
hollandsche vrienden bond, is nooit verbroken. Dit bleek, toen bij het jubileum van
Donders in 1888 ook Moleschott aanwezig was en in de Gids van dat jaar een
gloedrijk artikel aan hem wijdde. En dat aan den anderen kant Moleschott in Holland
niet vergeten werd, bewees o.a. het feestnummer met bij dragen van beroemde
tijdgenooten, dat de Dageraad in 1892 hem bij gelegenheid van zijn zeventigsten
geboortedag heeft opgedragen.
Er bestaan van Moleschott twee geschilderde portretten (beide in het bezit van
zijn zoon, den heer C. Moleschott, nederlandsch consul te Rome), en vijf
borstbeelden, twee van Pier Pander, twee van den beeldhouwer Genua en één van
Ettore Ferrari. Dit laatste beeld bevindt zich in het Physiologisch Laboratorium der
Universiteit
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te Turijn, waar het in 1893 door Cesare Lombroso is onthuld.
Zijn portret werd door Jan Veth gelithographeerd.
De bibliotheek van Moleschott werd door de erfgenamen aan de universiteit te
Turijn geschonken.
Een volledige samenvatting van Moleschott's werken is gegeven in een na den
dood te Rome verschenen gedenkboek: In Memoria di Jacopo Moleschott (1894),
waarin eveneens de aan zijn nagedachtenis gewijde redevoeringen van M o s s o ,
L o m b r o s o , C o l a s a n t i en anderen zijn opgenomen. Het was C o l a s a n t i ,
die over het leven van zijn grooten leermeester schreef in de laatste aflevering van
het boven vermelde tijdschrift: Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und
der Thiere, dat 35 jaar lang onder redactie van Moleschott heeft gestaan. Ook in
hollandsche tijdschriften zijn opstellen aan Moleschott na zijn overlijden gewijd. In
de Gids (1892. III, 339) heeft o.a. Prof. S t o k v i s , in het Nederl. Tijdschr. voor
Geneeskunde 1892, II, 325 en 1893, I, 741 hebben de hoogleeraren G u y e en
P e k e l h a r i n g zijn groote eigenschappen herdacht. Zie verder P e t i t , Repertorium
I, 1419-20.
M.A. van Herwerden

[Mollem, David van]
MOLLEM (David v a n ), zoon van J a c o b v a n M o l l e m en van M a r i a v a n
S i j d e r v e l t , ged. te Utrecht, Domkerk, 5 Oct. 1670, stierf op zijne hofstede buiten
Utrecht 8 Juli 1746. Hij trouwde te Amsterdam 28 Dec. 1698 met J a c o b a v a n
O o s t e r w i j k , aldaar geb. 16 Oct. 1671 en aldaar overl. 22 Mrt. 1727 en begraven
te Utrecht. Zij was het tweede kind van D i r k v a n O o s t e r w i j k en van L a v i n a
Verbeek.
Hij was een bijzonder weldadig man en was in zijn geboorteplaats in hoog aanzien.
Ook stond hij aan het hoofd eener groote zijdefabriek een z.g. zijdemolen, die door
water werd gedreven en aan honderden werk gaf. Zij was gelegen buiten de
Weerdpoort, dichtbij bevond zich zijn schoone buitenplaats ‘de Zijdebalen’, die in
woord en beeld is vereeuwigd. Vier en twintig gezichten van het park der Zijdebalen
werden in 1746 in oost-indischen inkt door J. de Beyer geteekend en deze
teekeningen vertoonen al de onderdeelen van dit grootsche buitenverblijf. Reeds
in 1720 was eene serie gravures der terreinen uitgegeven, doch de latere
teekeningen van de Beyer vertoonen eene andere ordonnantie. Deze teekeningen
bevinden zich thans in de verzameling van den Heer M. Onnes van Nyenrode.
De juiste ligging van de bezitting was een kwartier ten noordwesten van Utrecht
buiten de Waardbarrière, op den Oort aan de Vecht aan den straatweg van
Amsterdam naar Utrecht.
Voor nadere beschrijving verwijzen wij naar Zijdebalen, Lofdicht, door A r n o l d
H o o g v l i e t den Wel Ed. Heere David van Mollem toegezongen, met titel en
frontispice van J. Punt, dat in 1740 te Delft het licht zag. In 1716 werd de zijdefabriek
met een bezoek van Czaar Peter I van Rusland vereerd, en Cornelis de Bruijn, de
bekende schilder en reiziger, overleed op de buitenplaats ‘de Zijdebalen’ omstreeks
het jaar 1719 (zie II kol. 269).
Zie: Oud-Holland, XXVIII (1910); E l i a s , de Vroedschap van Amsterdam;
Bouwkunst IV (1912) 1.
van Biema

[Mom, Jacob]
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MOM (Jacob), geldersch edelman en als zoodanig compareerende op de landdagen
van Gelderland, ambtman in Maas-en-Waal, doch wonende te Tiel (in den Achterweg,
ter plaatse waar thans het Weeshuis staat), is bekend door zijn
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samenzweringen, strekkende om de stad Tiel, die in 1579 aan de Staatschen
gekomen was, weder onder de macht van Spanje te brengen. Mom had in het jaar
1606 op zijn plan de goedkeuring van den gouverneur van 's Hertogenbosch,
Grobbendonck, dien hij aldaar bezocht, verkregen. In Tiel teruggekeerd, betrok hij
eenige andere personen in de samenzwering, bepaaldelijk E l b e r t v a n
B o t b e r g e n , geldersch edelman, die in Tiel een doodslag begaan en in Mom's
woning een schuilplaats gevonden had en A d r i a a n v a n E y n t h o u t s , schout
van het Over-ambt van den Lande van Cuyck. Gelukte de aanslag, dan was hem
van wege den Aartshertog te Brussel toegezegd, dat hij rijkelijk beloond zou worden,
terwijl hem het gouverneurschap van Tiel, met een compagnie te paard en te voet,
in het vooruitzicht was gesteld. Het beraamde complot bestond daarin, dat Mom
zich op een Zondag, onder de predicatie, van de schotdeuren der Zandwijksche
Poort meester zou maken, de poort vermeesteren en alsdan de burgers en soldaten
in de kerk sluiten zou. Maar de uitvoering van dit plan werd verijdeld doordat er
brieven van den graaf van Bucquoy aan den spaanschen veldheer, Markies Spinola,
onderschept en daarop twee compagnieën naar Tiel gezonden werden. Later
beraamde Mom met de zijnen een plan, om de officieren van het garnizoen, te zijnen
huize op een ontbijt te noodigen en hen dan òf van kant te maken òf in een kelder
te jagen en aldaar op te sluiten, doch ook van dit plan kwam niets, doordien de graaf
van Bucquoy met zijn troepen, die de samenzweerders zouden te hulp komen,
optrok, alvorens het hem bekend was. Later, nog vóór het eindigen van het 12-jarig
Bestand, liet Mom zich weder met een aanslag in, doch het verraad werd ontdekt
en Mom, van Botbergen en van Eynthouts werden wegens crimen laesae majestatis
ter dood veroordeeld en op 17 April 1621 te 's Gravenhage onthoofd.
De sententiën, in deze zaken gewezen door de Staten-Generaal gecommitteerde
rechters, zijn in 1621 uitgegeven te 's Gravenhage bij Hillebrand Jacobszn.
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe.
In den bekenden historischen roman van Mr. J. van Lennep de Pleegzoon spelen
Mom en van Botbergen een rol. De voorstelling, alsof Mom ongehuwd was, is niet
juist. Althans in een Kort Verhael van de Justitie ofte Executie is te lezen, dat op
den dag der executie Mom's vrouw en dochter de residentie hebben verlaten, terwijl
daarin en in een in 1621 te Leiden uitgegeven geschrift, getiteld: Recht ofte Executie
gedaen in 's Graeven-Haegh aen eenige Landt-Verraders, vermeld wordt, dat op
dringende bede van Mom's vrouw het lijk van haar man achter den kerktoren is
begraven geworden.
Rink

[Momertz, Johannes Matheus]
MOMERTZ (Johannes Matheus), geboren te Neuhausen bij Gulik 1673, overl. 25
Dec. 1742 als abt der cistercienser abdij Orval, Luxemburg. Hij was eenige jaren
werkzaam als priester in het bisdom Roermond, voornamelijk te Heerlen. waar hij
van Febr. 1707 tot eind Juli 1710 pastoor was. Daarna begaf hij zich in de strenge
abdij Orval, waar hij 1711 de kloostergeloften aflegde. Hij beleefde aldaar de
woelingen van het Jansenisme, die eindigden met de vlucht van eenige monniken
naar Rijnwijk in Holland 21 Sept. 1725. Hij stond buiten alle verdenking van
Jansenisme, was om zijne kennis en wetenschap en zijn grooten ijver voor het
onderhouden der regeltucht gedurende drie jaren novicenmeester. Toen hij 18 Maart
1726 tot coadjutor van den
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abt met recht van opvolging gekozen werd, bekleedde hij den post van portier en
pastoor der kapel St. Margriet. Bij den dood van den abt in 1729 kwam hij aan het
bestuur. Door zijne goedheid zonder zwakheid en vooral door de kracht van het
goede voorbeeld, wist hij eendracht en vrede in de diep beproefde abdij terug te
brengen zonder inmenging van het staatsbestuur. 19 Juli 1741 verkreeg hij een
coadjutor. Hij overleed reeds het volgende jaar, diep betreurd door zijne religieusen.
Zie: N. T i l l i e r e , Histoire de l'abbaye d' Orval (Namur 1897) 488-505; Archief
Aartsb. Utrecht XVI, 75, 89, 233; XVII, 415, 448; Gallia Christiana, XIII, 634.
Fruytier

[Momfelen van Usselaer, Tielman]
MOMFELEN VAN USSELAER (Tielman), blijkens zijn grafsteen in het Stedelijk
museum van oudheden te Utrecht, overl. 29 Apr. 1489. Hij trad aanvankelijk op als
notaris van het kapittel van St. Marie te Utrecht (1452 en volgende jaren) en werd
in 1460 stadssecretaris van Utrecht. In 1472 werd een raadscommissie benoemd,
die de opdracht kreeg om de stadsbrieven, geborgen op de St. Catharijnepoort,
door te zien en die te registreeren. Momfelen, die lid was, deed het eigenlijke werk
en was meer dan zeven jaren bezig om alles door te zien en uit te zoeken. Wij
danken daaraan een kopijboek van charters, dat stukken omvat van het jaar 1248
af en op het utrechtsche gemeentearchief berust als ‘Memoriale Tijlmanni.’ Als
secretaris had hij een werkzaam aandeel in de onderhandelingen tusschen de Stad
en den Bisschop. Na de inname van Utrecht in 1483 door Maximiliaan, werd hij als
secretaris ontslagen, en opgevolgd door Floris Tzwynnen. In de laatste jaren zijns
levens fungeerde hij als notaris en secretaris van het kapittel van Oudmunster te
Utrecht.
Zie: S. M u l l e r F z ., Catalogus van het archief (der gemeente Utrecht) I (Utr.
1893) VII-XVI, 5; d e z ., Regesten van het archief der stad Utrecht (Utr. 1896) VIII
vlg.; d e z ., Middeleeuwsche Rechtsbr. Utrecht I, 378 vlg. (over zijn werk aan het
rechtsboek ‘Die Roese’).
van Kuyk

[Montanus, Petrus]
MONTANUS (Petrus), geb. ongev. 1468 te 's Heerenberg, overl. 1507 te Alkmaar.
Hij studeerde te Deventer onder Hegius; of hij daarna te Keulen heeft gestudeerd
is niet zeker, maar hoogst waarschijnlijk; in allen geval behaalde hij te Keulen den
graad van doctor in de ‘artes’. Na volbrachte studie was hij rector der latijnsche
scholen te Nijmegen, Alkmaar en Amersfoort; in deze laatste plaats kwam hij
omstreeks 1500. Of hij bij zijn overlijden te Alkmaar woonachtig was, is onzeker.
De weinige bijzonderheden van zijn leven weten wij uit de korte biografie door zijn
vriend Geldenhauer, afgedrukt in de door dezen in 1529 bezorgde
gecommentariëerde uitgave van een viertal van M.'s satiren, en uit de aan zijn
Satyrae toegevoegde brieven van en aan anderen. Een portret van M. komt
o

hoogstwaarschijnlijk voor in N. R e u s n e r , Icones cl. virorum etc. (Bas. 1589), n .
8.
M. was een der eersten in ons vaderland, die den naam van humanist verdient,
niet slechts door zijne kennis der klassieken en zijne uitgebreide bekendheid met
het werk der italiaansche humanisten zijner dagen, maar ook, en vooral, door zijn
breed-menschelijken levenskijk en de kunstzinnige uiting daarvan in zijne geschriften.
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Hij had een ruimer blik dan de meesten zijner tijdgenooten-humanisten, en trachtte
in goed-humanistischen vorm rijken inhoud te bergen. Een sprekend beeld van zijne
persoonlijkheid, zij 't ook schetsmatig, geven de verschillende uit-
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gaven zijner Satyrae, die, in tot dusver 6 bekende edities, in verschillende
groepeering een 11-tal levendige satiren bevatten, vol geest en actualiteit, getuigende
van een levendig kunstenaarstemperament.
M. schreef verder 2 boeken Adagia, waarvan slechts een klein fragment over is;
Geldenhauer noemt nog eenige werken, waarvan alleen de naam bewaard is
gebleven.
Zie: J. P r i n s e n J. Lz., Petrus Montanus in Nijhoffs Bijdr., 4e Reeks, III (1903),
113-147; d e z ., Geldenhauer's Collectanea (Amsterdam 1901), XXXVI vlg.
Lindeboom

[Montfoort, Florentius van]
MONTFOORT (Florentius v a n ), geb. op het kasteel Vredesteyn bij Ravensway in
de Betuwe 5 Juli 1638, Jezuïet 30 Oct. 1657, priester 20 Sept. 1670, gest. 4 Juli
1706 te Alkmaar. Na eenige jaren in de zuidelijke Nederlanden te hebben
doorgebracht, kwam hij in 1679 naar Alkmaar. Reeds na eenige jaren moest hij, bij
besluit der magistraat, de stad verlaten. Maar de katholieken wisten opheffing van
het verbanningsdecreet te verkrijgen en sindsdien arbeidde van M., volgens het
getuigenis van den kerkelijken visitator Cousebant, in minzaamheid en
vredelievendheid tot het heil en de eenheid van zijn verstrooide kudde. Westphalen
wrijft hem aan, dat hij ‘een gaw (handig) Jezuïet en politiek meer dan godvruchtig
was, grootsch en zelfzuchtig, zoodat hem in 1689 het kerkhouden verboden werd’,
maar Westphalen, als vijand der Jezuïeten, behoeft in dezen niet op zijn woord
geloofd te worden.
In ieder geval is v.M. ook deze vervolging te boven gekomen, want tot zijn dood
toe heeft hij zijn werkzaamheden in Alkmaar kunnen voortzetten. Zijn stoffelijk
overschot werd in de Groote kerk aldaar in de zuidergang voor het zuiderkruis
bijgezet en zijn naam was nog in 1897 op de grafzerk te lezen.
Zie: Bijdragen Bisd. Haarlem, IV, 431; V, 114; XXII, 403, 405.
Derks

[Moquette, Pierre Antoine]
MOQUETTE (Pierre Antoine), geb. 19 Juni 1812 te Leiden, waar zijn vader, J e a n
B a p t i s t e M., predikant bij de Waalsche gemeente was, en overl. 4 Febr. 1876 te
Goor. Hij studeerde aan de hoogeschool zijner geboorteplaats eerst in de theologie,
later in de letteren, en promoveerde in 1841 tot phil. theor. Mag. lit. hum. Dr., op
een diss.: Historia Syracusarum usque ad Gelonem. Nog in datzelfde jaar werd hij
benoemd tot rector der latijnsche school te Ootmarsum, waaraan destijds een
kostschool verbonden was, die uit de noordelijke provincies van ons land een groot
aantal leerlingen trok. M. had den naam een uitstekend paedagoog te zijn. In 1862
vertrok hij naar Meppel, waar hij tot opvolger van Dr. J.D. Wetsels als rector van 't
daar toen bestaand gymnasium benoemd was. Drie jaar later werd die inrichting
opgeheven (na een bestaan van meer dan 2½ eeuw, tot 1855 als latijnsche school)
en aan Moquette een eervol ontslag en pensioen toegekend. Als emeritus sleet hij
zijn laatste levensjaren bij zijn broeder J e a n S a m u e l T h e o d o r e M.,
geneesheer te Goor.
M. was gehuwd, sedert 1845, met J o h a n n a T h e o d o r a v a n G o o r , overl.
1861. Geschriften van zijne hand, behalve bovengenoemde dissertatie, zijn ons niet
bekend.
Zuidema
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[Mortier, David du]
MORTIER (David d u ), ook D u m o r t i e r geschreven, was een aanzienlijk
boekverkooper en uitgever te Leiden. Afkomstig uit een fransch geslacht, dat na de
opheffing van 't Edict van Nantes naar Holland uitgeweken was, vestigde hij zich in
1744 als boekverkooper en drukker te Leiden
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en nam in 1788 zijn zoon D a v i d in de firma op, die vooral van toen af zich
aanmerkelijk uitbreidde, onder den naam D. d u M o r t i e r & Z o o n . Tal van
uitgaven zagen bij hen het licht: Bijbelvertaling van v a n d e r P a l m (1818-25) en
de daarop gevolgde Bijbel voor de jeugd en 21 bundels Leerredenen van dezen
hoogleeraar; de Bijbelatlas van v a n S e n d e n ; M u l d e r s Bijbel voor de
Israëlitische jeugd; de Systematische beschrijving van de Drie Rijken der Natuur;
de Afbeeldingen van de Nederlandsche dieren, in 33 afl.; de Afbeelding der
Artsenijgewassen in 52 afl. enz. Ook tal van schoolboeken, als: A n s l i j n , B a k e ,
Brugsma, Egeling, Engelberts Gerrits, Goede, Heije, Prinsen,
d e R a a d t , v. W i e r i n g e n B o r s k i en vele andere meer. Voorts werden de
werken der Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen, der Hollandsche Maatsch, van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen enz. bij de firma du Mortier & Zoon gedrukt en
uitgegeven.
D a v i d d u M o r t i e r Jr. behoorde met A d r . L o o s j e s P z . en J o h . v a n
d e r H e i j tot de drie oprichters der Vereeniging ter bevordering van de belangen
des boekhandels, 1815.
Hij overl. te Leiden 12 Mei 1818 op 61-jar. leeftijd. Hij was geh. met C o r n e l i a
T i e l e . P.C. v a n M a r l e , C. T i e l e en D.C. v a n M a r l e werden in 1841
eigenaars der firma, die in 1854 ontbonden werd.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen I, 780.
Zuidema

[Morus, Philippus]
MORUS (Philippus), zoon van den schilder A n t o n i e M o r . Hij overl. in Afrika
Aug. 1578. Hij was kanunnik van St. Salvator te Utrecht, en is bekend als dichter
en mathematicus. Hij volgde als geschiedschrijver den koning van Portugal,
Sebastianus, naar Afrika. Van hem zagen meerdere gedichten het licht: Triumphus
pecuniae, sive Ode annalis (Utr. 1577), Nabath, Tragicomoedia sacra (Utr. 1571),
Carmen ad Janum Dousam, en meerdere andere, bij verschillende schrijvers te
vinden, die aangegeven worden bij B u r m a n , Trajectum eruditum 235.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. 1039, V a l . A n d r e a s Bibl. Belg. 776.
van der Heijden

[Motmans, Adrianus]
MOTMANS (Adrianus), minderbroeder, geb. 1594, overl. te Hoorn 5 Dec. 1652. In
1631 wordt hij vermeld als missionaris te Amsterdam. Begin 1633 vertrok hij naar
Leeuwarden. Aan de handen van den onderschout, die 4 Oct. 1637 bij Gerrit Pieters
huiszoeking deed, kon hij slechts met moeite ontkomen. Kort daarop, 12 Nov., werd
hij gevangen genomen, maar tegen een losgeld van 800 gld. vrijgelaten. In 1638
volgde hij Jac. Tyras te Hoorn op. Jan Cools gaf hem zijn Templum pacis en andere
werken ten geschenke en schreef daarin eigenhandig een zeer vleiende opdracht,
en daarachter een latijnsch vers van 18 regels. Dit exemplaar berust in de bibliotheek
der Minderbroeders te Weert. Bij zijn begrafenis vergezelden 1272 mannen, ook
niet-katholieken, de lijkbaar (P.v.d. H a u t e , Breviarium Historicum Ordinis Minorum
(Romae 1777) 190). Corn. Visscher graveerde zijn beeltenis in koper, en Vondel
vervaardigde daarvoor een achtregelig bijschrift. De tekst op de koperen plaat, welke
bewaard wordt bij de Minderbroeders te Weert, geeft eenige schrijfvarianten met
dien, welken v a n L e n n e p , De werken van Vondel, VII (1862), 789 publiceerde.
Een portret wordt ook bewaard in het Museum ‘Amstelkring’.
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Zie: W. v a n d e r H e i j d e n , Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in
Friesland (Leeuw.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

881
1842) 153, 168 en 293; Bijdragen Bisd. Haarlem X, 129; Necrol. Harl. in De Katholiek
LX (1871), 339 (waar 29 Nov. als sterfdatum wordt opgegeven).
Hesse

[Mude, Walterus de]
MUDE (Walterus d e ), M u y d e n , alzoo genoemd naar zijn geboortestad St.-Anna
ter Muiden, in de middeleeuwen een bloeiende plaats, was een monnik der
cistercienserabdij ter Doest nabij Lisseweghe. Hij leefde omstreeks 1285, toen hij
in een gedicht van 66 verzen een levensbeschrijving maakte van den Z. Torphimus,
bisschop van Hamar in Noorwegen, in ter Doest als balling overleden. Volgens het
gebruik van dien tijd werd die levensbeschrijving, op een houten bordje geschreven,
bij het graf van den vereerden bisschop opgehangen. Een andere monnik copieerde
in 1350 het gedicht, dat voor het eerst werd uitgegeven door C a r . d e V i s c h in
Bibliotheca script. O. cist. (Col. Ag. 1656, 2e ed.) 316-317. Aan B o l l a n d u s was
deze levensbeschrijving onbekend bij de behandeling van het leven van Torphimus
(Acta S.S. (1643) Jan. I, 548).
Zie: P a q u o t , Mémoires pour servir à l'hist. des Pays-Bas (ed. 1765) V, 212-213;
Hist. litt. de France XXI, 590-1; L e i j s e r , Poet. med. aevi (1721) 1009-10;
C h e v a l i e r , Répertoire des sources hist. du moyen-âge bio-bibl. (1907) 1, 1675.
Fruytier

[Muelen, Johannes Andreas van der]
MUELEN (Johannes Andreas v a n d e r ), heer van Nieuwkoop, Portengen, enz.,
geb. te Utrecht 6 Dec. 1655, overl. te 's Gravenhage 2 Aug. 1702, zoon van Willem
v.d.M. (1), die volgt, en Constantia Deutz. Hij studeerde sinds 1677 te Utrecht in de
rechten, werd na voltooiing zijner studiën baljuw en dijkgraaf van Vianen en
raadsheer in de Kamer van Justitie aldaar, en in 1693 raadsheer in den Hove van
Brabant en lande van Overmaze te 's Gravenhage. Hij huwde met A l e t t a
S u s a n n a C a t h a r i n a W i e r t s , die na zijn dood hertrouwde met den raadsheer
Anthonis Slicher.
Door een reeks geschriften heeft hij zich als ernstig jurist doen kennen. Het eerst
trad hij op met een geannoteerde uitgave der rechten van Vianen onder den titel:
Statuta et Consuetudines Dioeceseos Vianensis et Ameydensis tam in civilibus
quam criminalibus causis. Legibus, Rationibus, Decisionibus, munita ac illustrata
(Traj. ad Rh. 1684), een zeer uitvoerige en thans nog waarde hebbende uitgave.
Practische rechtsvragen behandelde hij in zijne Dissertatio juridica circa
fideicommissum in testamento Illustrissimi D. Comitis Joannis Wolphardi de
Brederode (Ultraj. 1689) en Decisio Brabantina super famosissima quaestione, qua
quaeritur, utrum matrimonio, absque pactis dotalibus contracto, et conjugali bonorum
communione, statuto domicilii exclusa, illa etiam exclusa censeri debeat, quoad
bona contrahentium, in alio territorio sita, ubi statutaria communio viget? (Ultraj.
1698). Het laatstgenoemde werk is geschreven naar aanleiding van een door het
Hof van Brabant beslist proces en is een niet onbelangrijke bijdrage tot de
nederlandsche statutenleer, practisch vooral hierom van waarde, omdat zij verscheen
nà de grondleggende studies van Paul Voet, Ulrich Huber en Abr. van Wesel. Ten
slotte is van zijn hand te noemen een lijvig theoretisch boek: Forum conscientiae
seu Jus Poli, hoc est Tractatus Theologico Juridicus, in quo jus fori ad normam juris
poli revocatur et examinatur, per selectas quaestiones, secundum tria juris praecepta
digestas, et in tres partes divisas (Ultraj. 1693, 3 stkn.), waarin de schrijver
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achtereenvolgens bespreekt conscientia ‘circa hominis mores’, ‘circa hominis corpus’
en ‘circa hominis bona’. Hij werkte
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bovendien mede tot eenige adviezen in de Utrechtsche Consultatiën.
Zie: J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 1013.
van Kuyk

[Muelen, Willem van der (1)]
MUELEN (Willem v a n d e r ) (1), heer van Nieuwkoop, Portengen, enz., geb. te
Utrecht 24 Febr. 1631 en overl. aldaar 25 Aug. 1690, zoon van A n d r i e s v a n
d e r M. en M a c h t e l d C a t h a r i n a v a n S a n t e n . Hij studeerde te Utrecht in
de rechten (waarschijnlijk ingeschreven in 1644) en kwam in 1674 na de remotie
door Willem III in de utrechtsche vroedschap en werd schepen, raad en thesaurier
der stad.
Hij huwde: 1. in 1655 met C o n s t a n t i a D e u t z ; 2. in 1671 met E l i s a b e t h
Coymans.
Twee portretten van hem, waarvan het eene in 1650 door R. Niwael geschilderd
is, bij Mr. C.F.L. Verschoor te 's Gravenhage.
Zie: J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 1013.
van Kuyk

[Muelen, Willem van der, (2)]
MUELEN (Willem v a n d e r ), (2) geb. te Utrecht in 1659, overl. aldaar 9 Nov. 1739,
was heer van Nieuwkoop, Portengen, Gielkensdorp, Oud-Broeckhuizen, enz., zoon
van Willem (1), en Constantia Deutz. Hij studeerde sinds 1681 te Utrecht in de
rechten, werd in 91 dijkgraaf v.d. Lekdijk Benedendams en 28 Apr. 1706
raad-ordinaris in den Hove van Utrecht. Hij was bewindhebber der Oost-Indische
Compagnie; werd 4 Mei 1686 toegelaten tot een kanonikaat en prebende in het
kapittel van St. Marie, 6 Juli 1688 tot alle kapitulaire rechten, werd 18 Juli 1702
gekozen tot deken van het kapittel en 28 Juli 1702 tot de decanij toegelaten. Hij was
gehuwd: 1. in 1690 met C l a r a M a r g a r e t h a d e M a r e z ; 2 in 1701 met
Sophia Huydecoper van Maarseveen.
Van der Muelen was uitstekend jurist en schrijver van verschillende werken.
Daarvan zijn te noemen: In historiam Pomponii de Origine juris, et omnium
Magistratuum et successione prudentium, Exercitationes. Pars prima (Traj. ad Rh.
1691), voltooid verschenen met zijn: Exercitationes in titulum Digestorum de Justitia
et Jure (Traj. ad Rh. 1723); Dissertatio de ortu et interitu Imperii Romani, qua
examinatur an ea, quae olim fuerint Romani Imperii, jam sint Germanici regni, propter
translationem Imperii Romani in Carolum M. factam. Accedit Dissertatio de sanctitate
Summi Imperii Civilis. Editio secunda (Ultraj. 1738). Verder bewerkte hij met
aanteekeningen een uitgave van de Ordonnantie ende Instructie op de Stijl ende
Maniere van Procederen, voor den Hove van Utrecht, zoo in civile als crimineele
zaken (Utr. 1706-7, 2 dln.) en van de Costumen, Usantien, Policien ende Styl van
Procederen, der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht geapprobeert ende
gedecreteert .... MCCCCCL (Utr. 1709), beide van belang. Een Register op de
laatste uitgave werd bewerkt door P.J. d e B y e (Utr. 1804). Ten slotte bestaat van
zijn hand een uitgave met commentaar van H u g o n i s G r o t i i de Jure belli ac
pacis libri tres (Ultraj 1696). Dit boek, evenals de uitgave der Costumen, wordt
ingeleid door van der Muelens portret.
Een door N. Maes geschilderd portret bij Mr. M. Crommelin te Utrecht; een ander
portret bij Douair. Huydecoper van Wulverhorst te Zeist.
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Zie: J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 1013-5; E.B.F.F. W i t t e r t
v a n H o o g l a n d , Bijdr. t.d. gesch. d. Utrechtsche ridderh. en heerlijkh. I ('s Grav.
1909) 480-1; II ('s Grav. 1912) 281-6; hs. rijksarchief Utrecht, Invent. St. Marie, 21,
fo. 35 v.
van Kuyk
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[Mühlenfeldt, Karl]
MÜHLENFELDT (Karl), geb. in 1797 te Brunswijk, overl. te Londen in 1852, deed,
nadat hij onderricht had ontvangen in viool- en klavierspel, van 1819-1824
concertreizen, vestigde zich daarna te Rotterdam en stichte in 1829 met B. Tours
en S. Ganz het zoogenaamde Maandagsche Concert tegenover het Donderdagsche
van W. Hutschenruyter (zie kol. 626). Zij gaven daaraan den naam van Eruditio
Musica, waarvan Mühlenfeldt directeur was tot 1840, toen hij naar Londen vertrok.
Hij was lid van verdienste der Mij. tot bevordering der Toonkunst en directeur der
afdeeling Rotterdam van 1830-1840. Enkele klavierstukken en eenige zangwerken
zijn door hem gecomponeerd.
Zijn portret is door A. Waldorp gelithographeerd.
Zie: S i b m a c h e r Z i j n e n , Rott. in den loop der Eeuwen III, 3de ged., 14, 17
en M e l c h i o r , Woordenb. der Toonk., waar hij Wilhelm Karl genoemd wordt, doch
elders alleen Karl.
Moquette

[Muiden, Petrus van]
MUIDEN (Petrus v a n ), M u i d e n s i s , werd tot abt gekozen der cistercienserabdij
Oldeklooster of Bloemkamp in Friesland 1501, overl. aldaar 14 Aug. 1517. De
Kroniek van Bloemkamp prijst hem als ‘vir moribus et vita vere religiosus sed non
admodum doctus, materna tamen lingua valde facundus’. Hij komt het eerst voor 2
Apr. 1503, toen hij de ordonnantiën van de hertogen van Saksen aangaande het
maken en onderhouden der dijken, sluizen en uitwateringen in Westergoo
onderteekende (Groot placaat- en charterboek van Vriesland II, 225-228). 3 Mrt.
1504 gaf hij met Paulus, abt van Klaarkamp en Herman, abt van Aduard volmacht
aan den abt van Gerkesklooster om te onderhandelen met den commissaris-generaal
der orde van Citeaux, den abt van Altenberg, over de kwijtschelding wegens armoede
hunner achterstallige ordensbijdragen. Mei 1510 nam abt Petrus deel aan het
generaal-kapittel te Citeaux, waar hij als definitor werd aangesteld. Aan den Generaal
der orde en het vergaderde kapittel bood hij namens den hertog van Saksen een
smeekschrift aan, waarin deze het ordenscollege of studiehuis te Leipzig ten hoogste
aanbeval en dringend verzocht de oprichting van een ordenscollege te Frankfort in
Brandenburg te weigeren. Tevens verzocht hij een bijzondere welwillendheid ten
opzichte der friesche abdijen, die door de oorlogskosten zeer gedrukt werden.
Onder het bestuur van abt Petrus had de laatste worstelstrijd voor de friesche
vrijheid plaats. Oldeklooster had veel te lijden van de verschillende krijgsbenden,
die om beurten de abdij bezet hielden, plunderden en in brand staken. In 1516 bleef
er niets meer over dan bouwvallen; ook Oegeklooster en andere bezittingen der
abdij waren in vlammen opgegaan. De abt was naar Zwolle gevlucht; terwijl hij in
de kloosterkerk der regulieren aldaar de H. Mis opdroeg, werd hij door een beroerte
getroffen. Men voerde hem terug naar zijne abdij, waar hij 14 Aug. 1517 overleed.
Op verzoek der nonnen van Steenkerk of Marienbosch, die tot de duitsche orde
waren overgegaan, had abt Petrus, niet zonder tegenkanting, haar klooster tot de
cistercienserorde, waartoe zij vroeger behoorden, teruggebracht 1507-1510.
Hij hernam er zijne oude rechten als vader-abt en zond haar als prior een zijner
monniken Joannes van Amsterdam, eertijds biechtvader te Loosduinen O. Cist.
Zie: M. S c h o e n g e n , Akten en bescheiden betreffende de cistercienserabdij
Bloemkamp of Oldeklooster, in Archief aartsb. Utrecht, XXIX (1903), 185, 191; XXX,
230 en 232 en de talrijke
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aldaar aangeduide schrijvers; Cisterc. Chronik XVII (1905) 134; R e i t s m a i n
Friesche Volksalmanak voor 1890, 31.
Fruytier

[Mulder, Caatje]
MULDER (Caatje), alias K a a t M o s s e l , geb. te Rotterdam 25 Mrt. 1723, overl.
aldaar 29 Juni 1798, was een dochter van W i l l e m J a n s z . M. en C a a t j e
W o u t e r s v a n d e r W a p e n . Haar bijnaam heeft zij daaraan te danken, dat zij
van 1758-1795 keurvrouw der mosselen was, haar bekendheid aan de rol, die zij
gespeeld heeft te Rotterdam gedurende de politieke woelingen van 1783 tot 1785.
Vurig Oranjeklante, kon er in deze dagen geen opstootje van politieken aard zijn,
of Kaat had er de hand in. Haar opruiende woorden en milde gaven, waartoe zij in
staat gesteld werd door meer aanzienlijke personen, die onbekend wenschten te
blijven, maakten haar gevreesd en gehaat bij de patriotten. 22 Mrt 1784, toen de
compagnie van Jan Jacob Elzevier 's avonds de wacht zou betrekken, kwam het
tot handtastelijkheden tusschen dezen en het volk, waarbij Kaat een der raddraaisters
was. Nog erger was het 3 April d.a.v., toen luitenant L.v. Zwijndrecht zich
genoodzaakt zag op het volk te vuren. Zelfs genoot zij de eer in Juni van dat jaar
te 's Gravenhage aan den Prins te worden voorgesteld. 31 Aug. 1784 door de
patriotsche regeering van Rotterdam gevangen genomen, deed zij ook in de
gevangenis van zich spreken door het feestgelag, dat zij op een der
Oranjegedenkdagen, 28 Nov. 1784, hield. Haar verdediger, Mr. Willem Bilderdijk,
destijds advocaat te 's Gravenhage, wist het zoover te brengen dat zij in Juli 1786
naar den Haag werd overgebracht om daar verder terecht te staan. De wijziging in
den politieken toestand door de komst der Pruisen bracht haar nog geen verlossing;
pas in Oct. 1787 volgde haar invrijheidstelling. Door toedoen van Bilderdijk werd zij
met een eerewacht van de Voorpoort gehaald en begeleid tot aan de Heul te
Rotterdam. Wel bleef zij ook na dien tijd een bekende vriendin van het Oranjehuis,
maar de gevangenschap had haar krachten ondermijnd en heel weinig hooren wij
daarna nog van haar. Evenals vóór dien tijd moest zij door den verkoop van mosselen
weer in haar levensonderhoud voorzien en was zij weer keurvrouw daarvan. Zij was
eerst, 16 Mei 1745, gehuwd met P i e t e r v a n W i j n g a a r d e n , 8 Jan. 1765 met
Leendert de Lange.
Zie: G. v a n R i j n , Kaat Mossel in Rott. Jrb. II, 161 vlg., waar ook de litteratuur
over haar en haar portretten zijn opgegeven.
Moquette

[Mulder, Gerard Kristiaan]
MULDER (Gerard Kristiaan, maar meest G.C. geschreven) was een bekwaam
hoofdonderwijzer te Nijmegen, geb. 7 Oct. 1810 te Utrecht (ged. in den Dom ald.
28 Oct. d.a.v.) en overl. 28 Nov. 1859 in eerstgenoemde stad. Zijn ouders waren
J a n M u l d e r en M a r i a H e e m i n k . Reeds vroeg onderscheidde hij zich door
bijzonderen aanleg en lust voor studie; van zijn opleiding en levensloop schijnen
echter geen nadere bijzonderheden bekend te zijn. Tal van schoolboeken werden
door hem geschreven en destijds zeer algemeen gebruikt; wij noemen: Beknopte
Nederl. spraakkunst (1852; 13de dr. 1881); Beknopte geschiedenis der Nederl.
Letterkunde (1855) en een uitgebreider Leerboek voor de geschiedenis der Nederl.
Letterkunde (1856); voorts een Leesboek voor de gesch. der Nederl. Letterk. (1856)
en een Nederl. spraakleer, als vervolg op bovengenoemde Bekn. Ned. Spraakkunst
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(1857). Ook schreef hij een Handleiding bij het onderwijs in de Vormleer, ten dienste
van aankomende onderwijzers (1858) en bewerkte hij een Handleiding bij 't onderwijs
in het teekenen van L. D i e f e n b a c h (1859); ook deze meeren-
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deels bij herhaling herdrukt. Eindelijk noemen wij zijn vertaling van G. N i e r i t z ,
Het kind eens konings. Historisch verhaal voor de jeugd (1856).
Zuidema

[Mulder, Lodewijk]
MULDER (Lodewijk), geb. 9 April 1822 in den Haag, overl. aldaar 15 Mei 1907. Zijn
vader, J a n M u l d e r J a n s z ., inspect. d. domeinen, overl. reeds, toen zijn zoon
Lodewijk nog geen vijf jaar was. Zijn moeder, M a r i a C h r i s t i n a S e t h e , overl.
in 1831, nadat ze 23 Dec. 1829 hertr. was met D i r k J o h a n n e s R e e s e . Aan
dien stiefvader, een middelmatig liefhebber in allerlei kunst, dankt de jonge Lodewijk,
dat hij bij zijn opleiding voor de Mil. Acad. niet werd overgeleverd aan een drilschool,
maar onder verstandige leiding rustig inzicht leerde krijgen in verschillende vakken,
vooral de wiskunde, en er zijn eigen weg in leerde zoeken.
Hoewel hij bij het examen in de geheugen-vakken een ongelukkig figuur maakte,
heeft men hem toch aangenomen; 27 Juli 1838 werd hij aangesteld tot cadet bij het
wapen der infanterie. Aan de academie vond hij voor zijn studie van nederlandsche
taal en letterkunde grooten steun in het onderwijs van dr. Jan Wap. 1 Juli 1842 werd
hij aangesteld tot luitenant bij het 1ste regiment infanterie. In het Jaarboekje der
Militaire academie komen reeds een paar kleinigheden van hem voor. Zijn eerste
opstel van meer algemeene strekking verscheen in den Militairen Spectator onder
den titel Soldatenzang (1846). De jonge luitenant tracht in den toon van de Camera
geestig te keuvelen over zijn onderwerp. Zoo ook in een volgend artikel in genoemd
tijdschrift (1847) waarin hij den hoorn boven de trom verheerlijkt en in De instructeur
der recruten (1849).
Boven bedoelde opstellen onderteekende hij met L o d e w i j k . In 1854 schreef
hij in Mil. Spectator het eerst onder zijn eigen naam De huislijkheid van den soldaat.
Het heeft een ernstiger karakter en verdedigt den soldaat tegen eenige weinig
eerbiedige uitdrukkingen in de Kamer gebruikt.
In Nijmegen in garnizoen, dichtte hij den tekst bij een oratorium Radboud van den
componist B o e r s .
Sedert 1850 was Mulder als officier-instructeur verbonden aan de Militaire
Academie te Breda om les te geven in Ned. taal en Letterkunde en Geschiedenis;
in 1854 sloot hij daar vriendschap met zijn nieuwen collega Mark Prager Lindo (kol.
772). Reeds in het tweede jaar na hun kennismaking schreven zij samen een boek
Afdrukken van indrukken. Van Mulder komt hierin voor Een badinetje, een parapluie
en een speer, Een landziekige, Over 't een en ander, dat de dichters schrijven, en
poëzy, Een buitenpartijtje en Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte. Vooral
de beide laatste stukken zijn een paar uitstekende proeven in den toon van
Hildebrand. Het laatste stuk is meer een satire. Iets dergelijks is De Stokvischorders,
een parodie van zuiver militairen aard (1850, doch eerst in 1884 uitgegeven met
teekeningen van W i l l e m S t a r i g junior).
In 1851 is Mulder te Nijmegen gehuwd met J.A. d e V i l l e n e u v e .
In 1856 verscheen zijn historische roman Jan Faessen, die den mislukten aanslag
op Maurits door Stoutenburg en Slatius beraamd, behandelt. M. heeft getracht de
historie zoo getrouw mogelijk te blijven, bijna al zijn personen zijn historische; de
schildering van verschillende tafereelen, als de rederijker-voorstelling te Rotterdam,
is uitstekend.
In het volgend jaar verscheen zijn bekende Handleiding tot de kennis der
Vaderlandsche geschiedenis, dat jaren lang het boek is geweest voor

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

886
het geschiedenis-onderwijs. In 1868 gaf hij een dergelijke handleiding voor de
algemeene geschiedenis.
In 1859 werd hij overgeplaatst naar het Ministerie van Oorlog in den Haag en bij
besluit van 24 Mrt. 1860 belast met het uitgeven van het Journael van Anthonis
Duyck advokaat-fiskaal van den Raad van State (1592-1602) en ooggetuige van
de meeste krijgsbedrijven van Maurits uit die jaren. Hierdoor was dit handschrift een
hoogstbelangrijke bron voor de krijgsgeschiedenis van dien tijd. Vóór 1866 had hij
drie deelen gepubliceerd.
In den Haag leerde hij Bakhuizen en Groen kennen, die hem menigen nuttigen
wenk bij zijn werk gaven. In 1860 was de Nederlandsche Spec tator zijn nieuwe
phase ingegaan. In den kring dier letterkundigen was Mulder op zijn plaats. Druk
meegewerkt heeft hij echter aan den Spectator niet, een enkele parodie als De
doode Langoor Hans naar aanleiding van een gedicht van E.J. Kiehl op den dood
van Cavour (1861) en Proeve van Dramatiseering der gebeurtenissen van onzen
tijd.
Een geestig vers schreef hij naar aanleiding van V o s m a e r 's Londinias (1878).
In 1867 verkreeg kapitein Mulder na 25-jarigen dienst zijn ontslag met den rang
van majoor. Daarna was hij nog van 1868 tot 1872 inspecteur van het Lager
Onderwijs in Utrecht. Sedert leefde hij in den Haag als ambteloos burger. Zijn tijd
bracht hij vooral door met reizen en schilderen. In het najaar trok zelfs nog de
80-jarige met zijn schilderskist in gezelschap van jonge schilders naar Drente en
Overijsel.
Eenige niet onverdienstelijke historische schetsen van zijn hand zijn nog Drie
dagen uit het beleg van Geertruidenberg (1861) De verrassing van Bergen in 1572
(1872). In 1876 schreef hij zijn blijspel De kiesvereeniging van Stellendijk, als
beantwoording van een prijsvraag, uitgeschreven door de directie van den
Rotterdamschen Schouwburg, Le Gras, van Zuylen & Haspels. Het stuk werd
bekroond en alom met groot succes door de Rotterdammers vertoond. Het is nog
niet geheel van het repertoire verdwenen.
In 1883 volgden Losse schetsen uit mijn reisdagboek en in 1886 in de Gids een
historische studie over Emilia van Nassau. Een poging om van zijn satire Iets uit
den tijd toen ik nog een lief vers maakte een blijspelletje te maken mislukte. Zoo
zien we dat Mulder in zeer verschillende genres een enkel stuk uitstekend werk
heeft geleverd, maar het daarbij ook heeft gelaten. Hij schreef een goeden
historischen roman, een goede novelle uit zijn eigen tijd, een goed blijspel, eenige
goede reisschetsen.
Voor de complete werken van zijn vriend Lindo schreef hij een uitstekende
levensschets (1878).
Zie: J a n t e n B r i n k , Gesch. van de Noord-Nederl. letteren in de XIX eeuw II,
291 vlg.; de bibliographie van zijn werken aldaar p. 322; K a l f f , Gesch. der Ned.
letterk. VII, 479; Leeskabinet 1900, afl. 6; Woord en Beeld 1901, 327; J o h a n
G r a m schetste Mulders leven voor de Levensberichten van de Mij. der Ned. Letter.
1907.
J. Prinsen

[Müller, Johannes]
MÜLLER (Johannes), boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, waar hij 11 Oct.
1853 overleed. Geb. 21 Oct. 1786 te Crefeld in Rijn-Pruisen, ontving hij ook zijn
opvoeding en opleiding bij familie in Duitschland, maar werd later door zijn vestiging
in A'dam geheel Nederlander. Sedert 1809 dreef hij hier een eigen, in hoofdzaak
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tot 1813 werd deze zaak, in vereeniging met I s a a c T i r i o n , onder den
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naam f i r m a J o h . M ü l l e r & C o m p . gedreven, doch sinds laatstgenoemd jaar
wederom door M. alleen. Müller werd alom geroemd als een bekwaam en hoogstaand
man, die strenge eischen stelde aan zich zelf en aan zijn vak. Als uitgever
onderscheidde hij zich door zin voor degelijkheid en ernst. Zijn huis stond lang
bekend als een vereenigingspunt voor mannen van wetenschap en kunst uit
verschillende landen.
Zijn uitgaven bewegen zich hoofdzakelijk op het gebied van rechtsgeleerdheid,
staatswetenschappen, geschiedenis en classieke letteren. Ook voor het onderwijs
heeft hij veel gedaan, o.a. door zijn handleidingen tot de kennis van indische en
andere aziatische talen. Als de voornaamste schrijvers die hunne werken aan de
pers van Joh. Müller toevertrouwden noemen we: K e m p e r , T h o r b e c k e , d e n
Tex,Asser,de Bosch Kemper,Groen van Prinsterer,van Hall,
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k en H e e m s k e r k ; verder brengen de namen
van C o b e t , v a n L i m b u r g B r o u w e r , v a n L e n n e p , M a d v i g , R o o r d a ,
F r a n c k e n enz. menig door hem uitgegeven boek in herinnering. Als tijdschriften
verschenen bij Joh. Müller o.a. de Jaarboeken voor Rechtgeleerdheid; het
Rechtsgeleerd Bijblad; het Archief voor Geneeskunde; de Tijdgenoot; het Nederl.
kruidkundig archief; het Staatkundig jaarboekje en de Bijdragen tot de kennis der
gymnasiën.
Op 70-jarigen leeftijd overleden, liet Joh. Müller in 1853 zijn zaak na aan zijn zoon
C h r i s t i a a n M., die haar voortzette tot zijn dood 1883.
Zie: Levenber. Letterk. 1853, 305; K r u s e m a n s , Bouwstoffen I, 136 en 774, en
Bijdr. Nederl. Boekh. I, 55.
Zuidema

[Muntingh, Hendrik]
MUNTINGH (Hendrik), geb. 15 Oct. 1778 te Ede, gest. te Harich 19 Juli 1848,
gesproten uit een oud, sterk predikantengeslacht. Zijn overgrootvader, grootvader,
vader H e n r i c u s M u n t i n g h en hij zelf hadden allen het voorrecht hun 40-jarig
ambtsjubileum te mogen vieren. Als knaap sleet hij vele dagen op het slot Kernheim
te Ede, welks bewoonster Mevr. le Jeune, die kinderloos was, veel behagen in hem
vond. Hij werd in streng gereformeerden geest opgevoed en bezocht de latijnsche
scholen te Harlingen, Sneek en Meppel. 29 Sept. 1796 werd hij ingeschreven als
student te Franeker, waar hij een leerling, vriend en huisgenoot werd van Prof.
Regenbogen, dien hij tot zijn dood als een geestelijken vader bleef vereeren. Hij
werd 18 Oct. 1801 predikant te Hijlaard en Lyons, en vertrok reeds het volgend naar
Harich, waar hij 15 Aug. 1802 zijn intrée deed en het oude Minnema State, dat
destijds pastorie was, betrok. Als ongehuwd heer bekleedde hij het leeraarsambt
tot 1 Jan. 1848, toen hij emeritus werd.
Onder invloed van Prof. Regenbogen, die in deze dagen als een gevaarlijke
vrijgeest werd beschouwd, zei hij de steile orthodoxie vaarwel en ging hij over tot
de ‘liberale denkwijs’. De geschriften van S a l t z m a n , zooals Karel van Karelsberg,
Ernst van Harenveld e.a. maakten op hem ook een diepen indruk. In de dagen der
Afscheiding schreef hij met twee naburige collega's ter bestrijding van de dortsche
rechtzinnigheid onder den schuilnaam G a m m a d e r V i n e n zijn Bloemlezing,
Geschiedkundige minder algemeene bekende bijzonderheden betrekkelijk de Nat.
synode te Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619, (Groningen, 1835). In de
Nieuwe Bijdragen van 1826 komt van hem een lezing voor over Zwingli. Onder de
oude theologen stelde hij J.A. Turretinus het hoogst. Hij was een groot kenner van
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Plautus, in wien hij zich dagen aaneen kon verlustigen. ‘Weet’, zoo schreef hij aan
zijn vriend W. Eekhoff te Leeuwarden, ‘dat hij de eenigste Romeinsche classieke
schrijver is, die een persoon ten tooneele voert, welke in de Hebreeuwsche of
Phoenicische taal spreekt, waaruit vrij wat is af te leiden. Prof. Regenbogen maakte
mij daarop opmerkzaam en wilde, dat ik daarmede den doctoralen graad behalen
zou, maar mijne beurs liet geen langer verblijf aan de academie toe’. Hoe verheugd
was hij, toen hij van den Gouverneur van Friesland een nieuwe Plautus, editie
Gronovius, cadeau kreeg en hoe bewonderde hij de solide geleerdheid in de noten.
Toen hij 63 jaar was moest hij nog van al de oude klassieken nieuwe uitgaven
hebben. Zijn uitgave van P l i n i u s ' Historia Naturalis in zeer zeldzamen druk in
kwarto van 1511 vol abbreviaturen matte hem in het lezen te veel af. Ook vermoeiden
de duodecimo-uitgaven van Seneca en Plautus der latijnsche school zijn oogen
zoozeer, dat hij zijn bibliotheek een vernieuwing deed ondergaan. Hij was ook een
groot minnaar van historie en oudheid. Op dat gebied vond hij veel samenstemming
en medewerking bij jhr. H.R. van Burmania Rengers, die in het begin der 19de eeuw
grietman was van Gaasterland en woonde op den huize Lycklama Bosch. Zij maakten
zich vooral verdienstelijk bij de vondst van karolingsche munten te Rijs in November
1840.
Hij was de eenige predikant in Friesland, die ‘aan Napoleons trawanten’ geweigerd
heeft zijn doopboeken over te geven. In de jaren 1811-13 had hij nagenoeg geen
traktement. Hij was bevriend met Ds. Nieuwold, den conrector J.D. Ankringa, en
Prof. R. Koopmans. Met Ds. H.W.C.A. Visser te IJsbrechtum correspondeerde hij
over theol. en litterarische onderwerpen en stelde hij een lijst van friesche schrijvers
op. Hij had veel omgang met zijn collega's A. Beekhuis te Tjerkgaast en L. van
Giffen te Wyckel. Ook was hij een immer welkome gast op het slot van jhr. van
Swinderen te Rijs, die hem een fraai huis liet bouwen bij zijn pastorie, waar hij zijn
laatste levensjaren zou kunnen slijten. Hij heeft daarvan echter geen genot gehad,
daar hij ruim een half jaar na het nemen van zijn emeritaat overleed. Met hem ging
heen een man van groote geleerdheid, karakter, geestesbeschaving, aangename
manieren en practischen zin. Zijn brieven aan zijn vriend W. Eekhoff, waaruit deze
levensschets hoofdzakelijk is geput, bevinden zich in het Rijksarchief te Leeuwarden.
Ds. L.v. G i f f e n te Wyckel hield op hem een lijkrede, die in het licht verscheen.
Wumkes

[Musschenbroek, Samuel Cornelis Jan Willem van]
MUSSCHENBROEK (Samuel Cornelis Jan Willem v a n ), verdienstelijk Oost-Ind.
ambtenaar en ontdekkingsreiziger, geb. 5 Juli 1827 te 's Gravenhage, uit het huwelijk
van W i l l e m H e n d r i k v a n M. en jonkvr. A n n a d e M e y v a n S t r e e f k e r k ,
en overl. 7 Nov. 1883 te Leiden. Zijn eerste onderricht ontving hij in zijn
geboorteplaats; daarna bezocht hij het bekende paedagogium van J.J. de Gelder
te Leiden, terwijl hij 1846 werd ingeschreven als student in de rechten aan de
hoogeschool dier stad. Dit laatste meer om te voldoen aan den wensch zijns vaders
dan aan eigen studielust. Want reeds als knaap legde hij grooten lust aan den dag
voor 't zeemansleven; zelfs legde hij met goed gevolg te Leiden het
stuurmansexamen af. Ook voor natuurstudie bezat hij grooten aanleg. Daarbij was
hij, in 't bezit van een sterk en welgevormd lichaam, een aartsliefhebber van
wandelen, rijden, varen, jagen en visschen. Niettemin schonk M. als student in de
rechten de noodige aandacht aan romeinsche antiquiteiten, Pandecten en Code
Napoleon en
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promoveerde 18 Sept. tot jur. utr. Dr. op een dissertatie: De quaestione num in
venditione rerum immobilium, majoribus et minoribus aetatis competentium,
auctoritate judicis opus sit. Gepromoveerd, wenschte hij den verworven titel
dienstbaar te maken aan de verkrijging van een ambtenaarsbetrekking in Ned. Indië,
waar hij aan zijn aangeboren lust tot reizen en natuurstudiën zou kunnen voldoen,
reden waarom hij zich als student aan de toenmalige Delftsche academie liet
inschrijven. Na twee jaar tijds legde van Musschenbroek hier niet alleen het
vereischte O. Ind. ambtenaarsexamen af, maar ook dat voor geodesie. Want terecht
begreep hij, dat kennis van landmeten hem bij zijn aanstaande loopbaan in Indië
van veel nut zou kunnen zijn. Bij de vervaardiging van zijne Kaarten van de
Minahassa, van die van de Bocht v. Tomini en bij menig ander werk kwam hem die
kennis dan ook zeer te stade. Middelerwijl had hij zich te Delft onder Roorda e.a.
ter dege op het Javaansch en op de indische land- en volkenkunde toegelegd. In
1855 vertrok hij naar het land zijner idealen, vertoefde eerst als ambtenaar te Salatiga
(Semarang), om het volgend jaar als controleur 3de klasse te Temanggoeng (Kedoe)
te worden aangesteld. In 1861 keerde hij met verlof naar Nederland terug, om vrij
te worden van de koortsen, die hij door zware vermoeienissen zich op den hals had
gehaald. Het volgend jaar trad hij in het huwelijk met jonkvr. W i l h e l m i n a
H e n r i e t t e T e d i n g v a n B e r k h o u t , die hem nog in dat zelfde jaar op zijn
terugreis naar Java vergezelde. Achtereenvolgens zag hij zich benoemd tot controleur
2de kl. te Karang-Anjar (Bagelen) en controleur 1ste kl. te Ambarawa (Semarang).
Hier was hij getuige van de vreeselijke aardbeving, die in den nacht van 16 op 17
Juli 1865 Midden-Java teisterde en die later door hem beschreven is geworden.
Want sinds dezen tijd maakte v.M. bijzondere studien ook van de vulkanische
verschijnselen in den archipel en van de seismologie. In 1866 werd hij tot
adsist.-resident van het reeds vroeger door hem bewoonde Temanggoeng benoemd,
van waar hij echter al spoedig in denzelfden rang overgeplaatst werd naar Buitenzorg,
waar hij de nu volgende zes jaren (1867-73) verblijf hield en waar hij o.a.
wetenschappelijke connecties aanknoopte met vreemde en nederlandsche
ontdekkingsreizigers en geleerden (Dr. A.B. M e y e r , O. B e c c a r i , Dr. E. v a n
R i j c k e v o r s e l ). In 1873 zag de bekwame ambtenaar zich benoemd tot resident
van Ternate en twee jaar later tot resident van Menado. Vooral hier was hij met
buitengewonen ijver werkzaam op 't gebied van botanie en zoölogie; in 't bijzonder
trok hem de vogelenwereld aan. Hoogstbelangrijke reizen te land en ter zee werden
in de Molukken door hem ondernomen in gezelschap van bovengenoemden Italiaan
Beccari, o.a. ontdekte hij hier een vroeger geheel onbekende soort van paradijsvogel,
door hem naar koning Willem III ‘Paradisea Guilielmi tertii’ genoemd. Het museum
voor Nat. historie te Leiden bevat menig geschenk van Musschenbroek, en een
buitengewoon rijke collectie vogels van hem afkomstig werd in 1883 op de Koloniale
tentoonstelling te Amsterdam bewonderd. In Menado maakte M. zich onder meer
ook meester van een vóór hem onbekend zoogdier, dat door den leidschen
hoogleeraar Schlegel met den naam van ‘Paradoxurus Musschenbroekii’ bestempeld
werd. Het was in Menado, dat v.M. met vrouw en kinderen aan een doodsgevaar
ontsnapte, hem door dweepzieke mohammedaansche inboorlingen bereid. Hieraan
ontkomen, begaf hij zich ter wille van zijn gezin
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opnieuw naar Nederland (1876), met een verlof dat spoedig door een eervol ontslag
uit 's lands dienst gevolgd zou worden. Hij vestigde zich aanvankelijk te Deventer,
daarna (1879) te Leiden, waar hij gelegenheid vond zijn rijke kennis ten nutte van
het algemeen dienstbaar te maken. Steeds meer werden zijn bekwaamheid en
verdiensten in het moederland gewaardeerd. Als afgevaardigde van de nederl.
regeering woonde hij in 1878 de wereldtentoonstelling te Parijs bij, evenals in 1880
de visscherijtentoonstelling van Berlijn. Als vertegenwoordiger van het Ned.
Aardrijksk. Genootsch. en van het Kon. Instituut voor Ind. taal-, land- en volkenkunde
vertoefde hij in 1881 op het Geogr. congres te Venetië gehouden. Zeer verdienstelijk
maakte hij zich ook voor de Maatschappij van Nijverheid te Haarlem en voor het
Koloniaal museum in het Paviljoen aldaar, voor het Ned. Aard. Genootsch. te A'dam
en voor het Kon. Instituut voor Ind. taal-, land- en volkenkunde in den Haag. Niet
minder was hij werkzaam voor het Zoölogisch genootsch. ‘Natura Artis Magistra’
en voor de Maatsch. tot landaanwinning op de Friesche wadden, te wier bate hij in
1877 en 78 de eil. Ameland en Terschelling bebezocht. Eindelijk deed hij in zijn
laatste jaren veel voor de Koloniale tentoonstelling in 1883 te Amsterdam te houden;
deze grootsche onderneming inzonderheid had voor een goed deel haar welslagen
aan Musschenbroek te danken: ‘hij was haar algemeen erkende vraagbaak en
raadgever’. Toen het besluit genomen was om in de hoofdstad des lands een
duurzame koloniale Vereeniging te stichten, wenschte men v. Musschenbroek als
directeur aan 't hoofd daarvan geplaatst te zien. Doch, helaas, de bekwame en
algemeen beminde man overleed nog in het jaar der tentoonstelling zelve. Eind
October 83 werd de man met zijn zoo krachtig gestel door een acute ziekte
aangetast, waaraan hij weldra stierf, op den leeftijd van 56 jaren. Hij liet een weduwe
met vier zonen na. Zoowel in Indie als in Nederland werd zijn nagedachtenis in
hooge eer gehouden; hij stond bekend niet alleen als een koloniale specialiteit van
buitengewone werkkracht en bekwaamheid, maar ook als een edel mensch, vol
geestdrift voor plichtsbetrachting en voor al wat schoon was en goed.
Van M.'s geschriften noemen wij: Verslag omtrent de Afdeeling Ambarawa, na
de aardbevingen op Midden- Java in den nacht van 16 op 17 Juli 1865 en volgende
dagen (in Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indië 1867); Iets over de Fauna van
Noord-Celebes en zijn naaste omgeving (ibid. 1876); Cachelotvisscherij in den Ned.
Ind. Archipel (in Tijdschr. ter bevordering van Nijverheid 1877); Getahpertja van
Celebes' Oostkust (ibid.); Een bezoek aan de Friesche wadden (Eigen Haard 1878);
Iets over de inlandsche wijze van katoenverwen op Java en over de daarbij gebruikte
grondstoffen. Naar Javaansche bronnen bewerkt en met aanteekeningen voorzien
(1878); Kaart van de Minahassa. In 4 bl. (1878); Aanteekeningen omtrent de Avifauna
van Terschelling (in Tijdschr. Ned. Dierk. vereeniging 1879); Kaart van de bocht
van Tomini of Gorontalo en omliggende landen. Met toelichtingen (Tijdschr. Ned.
Aardr. gen. 1880); Mededeelingen omtrent grondstoffen in het Oostelijk gedeelte
van onzen Ind. Archipel (1880); Het vaarwater van de schipbreukelingen van het
stoomschip ‘Kon. der Nederlanden’ en de kansen op hun behoud (1881), en Dagboek
van Dr. H.A. Bernstein's laatste reis van Ternate naar Nieuw- Guinea, Salawatti en
Batanta, 1864-65. Met aant., bijlagen en eene kaart (opgenomen in Bijdr. v.h. Kon.
Instit. voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indië, 1883).
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Zie: Tijdschr. Ned. Aardr. gen. 1884, 52, en 1887, 176 en 320; Levensber. Letterk.
1884 153; De Economist 1883, II, 1107; De Ind. Gids 1883, Dec. afl., en Eigen
Haard 1884 (met portret).
Zuidema

[Muurling, Willem]
MUURLING (Willem), geb. 27 April 1805 te Bolsward, gest. 9 Dec. 1882 te 's
Gravenhage. Na twee jaren de latijnsche school in zijne geboorteplaats te hebben
bezocht, werd hij als student te Utrecht ingeschreven, waar hij 14 April 1831
promoveerde op eene dissertatie De Wesseli Gansfortii vita, nadat hij in 1825
bekroond was voor de beantwoording eener prijsvraag, uitgeschreven door de
letterkundige faculteit over de Conditio gentium Europaearum sub finem Sec. XI.
16 Dec. 1832 aanvaardde hij het predikambt te Stiens, na 14 Oct. gehuwd te zijn
met I t e W e s t e r b a a n . Vijf jaren later werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Franeker, waar hij 17 Sept. zijn intrede deed met eene rede De
futurorum verbi divini magistrorum, his praesertim temporibus, justa ac prudenti
institutione. Maar de dagen dezer school waren geteld; in 1843 werd zij opgeheven.
Kort te voren (1840) was Muurling te Groningen benoemd, waar hij bij zijn intrede
over Wessel Gansfort sprak. Aan de zgn. Groninger richting sloot hij zich weldra
van harte aan, en met Hofstede de Groot en Pareau redigeerde hij het tijdschrift
Waarheid in liefde, terwijl hij ook een der door hen uitgegeven handboeken schreef,
en wel dat over practische theologie. Voor de rechten hunner richting in de kerk
stonden zij krachtig pal, en Muurling had in den strijd van 1842 een groot aandeel.
Later vond hij in de moderne richting de ware bevrediging voor de behoeften van
verstand en gemoed, gelijk o.m. blijkt uit zijn Resultaten van onderzoek en ervaring.
Een werkzaam aandeel heeft hij genomen aan de vertaling van het N.T.
(Amsterdam, J. Brandt & Zn., Haarlem, Joh. Enschede & Zn.)
Om gezondheidsredenen legde hij in 1872 zijn betrekking neer. In zijn ambteloos
leven bleef hij werkzaam voor de vrijzinnige beginselen in de vereeniging Licht,
Liefde, Leven en in de afd. van den Ned. Protestantenbond.
In 1850 was hij hertrouwd met mevr. de wed. D i j x h o o r n , geb. v a n d e r
L o e f f , die hem slechts eenige dagen heeft overleefd.
Zie: A. K u e n e n in Levenber. Letterkunde 1883, 199, met bibliographie.
Herderscheê

[Muys, Willem]
MUYS (Willem), geb. te Arnhem 7 Maart 1634, overleden ald. 30 Maart 1699, begr.
Gr. Kerk, zoon van J a c o b , koopman in rijnsche wijnen, en van H e e s k e n of
H e s t e r T u l l e k e n . Hij was burgemeester van Wageningen, burgerhopman,
stadsrent- en serviesmeester te Arnhem en sedert 1657 schutter van St. Joris
Doelen.
In 1672 maakte hij zich jegens zijn geboortestad zeer verdienstelijk. Toen nl.
Lodewijk XIV in dat jaar een groot deel van ons land, waaronder ook Gelderland,
had veroverd, eischte hij dat notabele ingezetenen hem als gijzelaars zouden volgen,
om als onderpand te dienen dat de zware belasting aan de burgerij van Arnhem
opgelegd, zou worden betaald. Onder de gijzelaars, die zich daartoe vrijwillig
aanboden, behoorde ook Willem Muys. Uit erkentelijkheid daarvoor schonk de
magistraat der stad Arnhem hem later dertig morgen ‘heedveld’ grenzende aan zijn
landgoed. Muys gaf daaraan den naam van ‘Muizenberg’ maar een latere bezitter,
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die er een sterrenbosch aanlegde, heeft dezen naam veranderd in ‘Sterrenberg’.
Dit landgoed kwam door erfenis in eigendom van Mr. Gerhard Umbgrove, oudste
zoon van Mr. Jan
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en van Sibilla Snabelius, door wiens erfgenamen het omstr. 1845 werd verkocht.
Willem Muys huwde tweemaal. Eerst 1656 met M a r g a r e t h a V e r s t e e g e n
of V e r s t e e g , wier vader raad en secretaris van de stad en het kwartier van Arnhem
was. In 1672 vluchtte zij naar Rotterdam en overleed aldaar 29 Sept. 1672. Zijn
tweede echtgenoote, met wie hij 18 Aug. 1677 te Arnhem huwde, was B a r t h a
t e n N u y l (weduwe Mr. H e n d r i k N i j l a n d ), zij overl. te Arnhem 20 Mei 1719
en was de dochter van J o h a n en van A e r l a n d v a n M a r k e l .
Het eerste huwelijk was kinderloos; uit het tweede sproten tien kinderen, waarvan
bij het overl. der moeder nog vijf in leven waren en die de goederen van Muys en
zijn tweede echtgenoote gelijkelijk deelden met hun halfzuster E e r l a n d i n a
N i j l a n d , echtgenoote van E n g e l b e r t O p t e n N o o r t h .
Zie: Arnhem en zijn omstreken (Arnhem 1868) 52; Penning op het overl. van Muys
in Navorscher 1880, 139; 1887, 30; Register Leenactenb. Vorstend. Gelre etc.,
Kwartier van Veluwe IV: 150, 151. - Uit familiepapieren aangevuld.
Regt

[Muys van Holy, Jacob (1)]
MUYS VAN HOLY (Jacob), (1), geb. te Schiedam omstr. 1470, overl. aldaar 10 Oct.
1537, was burgemeester van Schiedam. Van zijne zes kinderen uit zijn huwelijk met
C a t h a r i n a v a n P u t t e n , vestigde P i e t e r zich te Dordrecht, en werd er de
stamvader van de vermaarde regentenfamilie, die in het begin der 18e eeuw uitstierf.
Twee zijner dochters, M a r i a en A l i d a , huwden met leden der dordtsche
geslachten Oem en van Beveren (zie kol. 112).
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 1132.
van Dalen

[Muys van Holy, Jacob (2)]
MUYS VAN HOLY (Jacob), (2), geb. te Dordrecht omstr. 1540, overl. aldaar 7 Sept.
1592, was de zoon van P i e t e r M u y s v a n H o l y en E r m g a r d v a n A l b l a s
J a n s d r . Hij sloot zich aan bij degenen, die het vaderland van de dwingelandij
van den hertog van Alva wilden verlossen en was een der eerste magistraten na
den overgang van Dordrecht tot de zijde der Geuzen. Hij werd bij plakaat van 1 Aug.
1572 verklaard tot rebel tegen den koning van Spanje, maar werd in den nieuwen
staat van zaken belast met het schoutschap van Dordrecht. Nadat hij dezen post 5
jaren vervuld had, werd hij in 1577 burgemeester en in 1583 wederom schout, en
baljuw van Zuid-Holland, welke betrekkingen hij tot zijn dood bekleedde. Behalve
gemelde stedelijke bedieningen vervulde hij in 1574 nog het ambt van
ontvangergeneraal van Holland en West-Friesland, van commies van finantie en
tresorier van den oorloge, terwijl hij in vele geheime zaken het land betreffende zijne
diensten verleende. Ook was hij dijkgraaf van Moerkerkenland. Hij was gehuwd met
E l i s a b e t h v a n d e r L i n d e , dochter van H u g o P i e t z e r z ., heer van d e
L i n d t e n W o u d e , die na den dood haars broeders J o r i s v a n d e r L i n d e ,
baljuw van Zuid-Holland, erfgenaam werd van diens bezittingen, o.m. ook van de
wederhelft der heerlijkheid Woude bij Ridderkerk. Jacob Muys van Holy liet op de
grondslagen van het oude huis te Woude een steenen toren stichten, maar werd in
1590 in een proces gewikkeld met het polderbestuur van Reyerwaard en den
ontvanger van het Geestelijk kantoor te Delft, wijl hij een deel der Noorden aan de
kerk aan Ridderkerk behoorende, door indijking aan de zijne had verbonden. Eerst
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8 jaren na zijn dood werd dit proces door een schikking tot een einde gebracht. Hij
ligt begraven in het hooge koor der Groote
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kerk te Dordrecht, waar zijn grafzerk met 16 kwartieren (afgehakt) nog aanwezig is.
Zijn portret is gegraveerd door S. van Hoogstraten, Jac. Houbraken, P.W. van
Megen.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 1135; W.H. v a n B i l d e r b e e k , Gesch. der
polders O. en N. Reyerwaard 71-73.
van Dalen

[Muys van Holy, Jacob (3)]
MUYS VAN HOLY (Jacob), (3), overl. te Dordrecht 22 Juli 1630, zoon van H u g o
M u y s v a n H o l y en K a t h a r i n a R a t a l l e r , werd door koning Karel I van
Groot-Brittannië tot Ridder-Baronet verheven (1630). Hij was heer van Kethel,
Spaland en Woude, baljuw en dijkgraaf van Strijen. Zijn huwelijk met M a r t i n a
J o a c h i m i A l b e r t s d r . was kinderloos.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 1137.
van Dalen

[Muys van Holy, Nicolaas]
MUYS VAN HOLY (Nicolaas), zoon van W i l l e m en van A a g j e K e t e l a a r , is
geboren in 1653 of 1654, waarschijnlijk te Amsterdam en aldaar gest. 18 Mei 1717.
Hij huwde 3 Dec. 1680 met A n n a C a t h a r i n a G u l d e w a g e n uit een
haarlemsche regeeringsfamilie. Als advokaat was hij te Amsterdam werkzaam en
heeft ook een rol gespeeld in het politieke leven van zijn woonplaats en deel
genomen aan den politieken pamflettenstrijd aldaar omstreeks 1690. Met zekerheid
is echter daaromtrent weinig te zeggen, want Muys heeft blootgestaan aan allerlei
beschuldigingen en laster. Aangenomen, dat zijn gedrag niet zonder smetten was,
mogen wij gerust voor zeker houden, dat hier schromelijk overdreven is en dat zijne
vijanden - hij had er velen - niet kieskeurig waren in het bijeenzoeken der
beschuldigingen, welke zij hem naar het hoofd wierpen.
Het eerste geschrift van Muys is zijn Middelen en motiven om het kopen en
verkopen van Oost-en en West- Indische acten, die niet getransporteert werden,
mitsgaders ook die de verkoper ten dage van den verkoop niet in eigendom heeft,
als mede optie partyen der actien te beswaren met een Impost ten behoeve van
o

het gemeene Land en de stad Amsterdam (Amst. 1687 in 4 .) (Pamflet Knuttel
12622), waarin hij optrad tegen den windhandel in genoemde aandeelen en dien
ongezonden handel door belasting wilde beteugelen. Toen hiertegen verscheen
Relaes en Contradictie op de motiven (Knuttel no. 12622a), antwoordde Muys met
Oplossing van de difficulteiten die bij eenige gemaakt werden tegens sekere Memorie
o
.... onlangs door den ondergeschreven uitgegeven (Amst. 1687 in 4 .). Nog andere
vlugschriften volgden. Deze strijd is echter gestreden zonder schelden en razen,
welke zulk een groote rol speelden in den pamfletten-oorlog van 1690, ontstaan
door het geschil over de schepenen-verkiezing te Amsterdam. Twee groepen
pamfletten vallen hier duidelijk te onderscheiden, de eerste had tot auteurs het
oranjegezinde driemanschap Romeyn de Hooghe, Govert Bidloo en Ericus Walten,
van de tweede, die op de hand der amsterdamsche regenten was, heet Muys van
Holy de voornaamste schrijver, o.a. van de Vindiciae Amstelodamenses of
Contraspiegel der waarheid (Knuttel, 13484) en andere dergelijke libellen. In de
Missive van Mr. Nicolaes Muys van Holy .... aen .... Mr. Willem Fabritius (Knuttel
13553) heeft Muys zeer bepaald ontkend auteur van die pamfletten te zijn. Reeds
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de stijl, meende hij, kon doen zien, dat zij niet van zijne hand waren. In een naamloos
uitgegeven, maar door Ericus Walten naar de inlichtingen van de Hooghe
geschreven, pamflet Vervolgh op het zeedig ondersoeck (Knuttel, 13552) vindt men
een breedvoerig verhaal van een door Muys opgezette samenzwering tegen Willem
III. De regeering schijnt de zaak
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een tijd lang au sérieux genomen te hebben en liet een onderzoek instellen. De
zaak liep echter weldra op niets uit en waarschijnlijk hebben wij hier slechts te
denken aan een door de Hooghe in elkaar gezette streek, waarvan de bedoeling
was den door hem gehaten Muys van Holy in moeilijkheden te brengen.
De rechtszaken, waarin Muys betrokken is geweest, hebben hem ook herhaaldelijk
naar de pen doen grijpen, om als eerlijk man zijn gedrag te verdedigen.
Kortheidshalve verwijs ik naar de hier onder vermelde studie van M. Roest Mz.,
waar men de titels van al die geschriften vermeld vindt. Zie ook Pamfletten Knuttel,
14638, 15417, 15540-43, 15621-24, 15730, 15731. Ten slotte bracht zijn geschrijf
hem in de gevangenis. Een zekere Jan Geerkens, gehuwd met Louise Blaau, had
bij testament zijn groot vermogen aan zijne weduwe vermaakt, onder beding, dat,
zoo zij hertrouwde of ongehuwd overleed. het vermogen aan de Luthersche
gemeente zou komen. Zij hertrouwde in 1681 maar hield het geld onder zich. Meer
dan twintig jaar later is Muys achter den inhoud van het testament gekomen. Hij
heeft toen de inmiddels weder weduwe geworden vrouw een proces aangedaan,
dat hij verloor. Er is over die zaak heel wat geschreven, ook door Muys en het gevolg
was, dat hij 19 October 1708 tot vijfentwintigjarige gevangenisstraf veroordeeld
werd. Wat de oorzaak van dat strenge optreden tegen Muys geweest is, is nog niet
opgehelderd. Tevergeefs sprong czaar Peter, die hem reeds vroeger naar Rusland
had willen doen komen, voor hem in de bres. Men hield Muys in strenge
gevangenschap tot zijn dood op 18 Mei 1717.
Behalve het reeds genoemde schreef Muys nog: Voorstel van seker faciel middel,
waer door men, in tijden van nood, onder allerley soorte van regeeringen, een
gelijkmatige schatting, over de ingesetenen, naer proportie van iders capitael, soude
o

kunnen omslaen (Amst. J. Rieuwerts, 1691 in 4 .) (Knuttel 13662); Antwoord van
M. Nicolaes Muys van Holy, op sekere so genaemde remarques .... uytgegeven
tegen syn ontwerp en consederatien over 't redres van 't Quohier van den 200ste
o
penning. (Amst., P. Rotterdam, 1692 in 4 . (Kn. no. 13803) In den strijd over B.
Bekker's Betoverde Wereld mengde Muys zich met een goed geschreven vlugschrift
Overweging van het Hooftpoint in Do. Bekkers Boek .... Te weten of de duyvel op
o
een Mensch werken kan (Amst., P. Rotterdam, 1692 in 4 .) (Kn. no. 13886 en
13887). Drie drukken waren weldra uitverkocht. Op verzoek van den burgemeester
Hudde gaf Muys toen nog een vermeerderden vierden druk.
Zie over Muys: De artikelen van M. R o e s t M z . in Navorscher, VI, 261, 262;
VII, 18, 81, 150, 239; IX 172 en W.P.C. K n u t t e l , Ericus Walten in Nijhoff's
Bijdragen, 4e Reeks, I, 359 vv.
Knuttel

[Mye, Isaac van der]
MYE (Isaac v a n d e r ), geb. te Delft Dec. 1602, gest. aldaar 6 Juni 1656. Van zijn
jeugd af legde hij zich op de schilderkunst toe, maar gaf deze liefhebberij op zijn
18de jaar op, toen hij zich te Herenthals bij de Augustijnen op de humaniora ging
toeleggen. In 2½ jaar maakte hij deze studie af en bracht nog een jaar door te huis
met ze te repeteeren en tevens met schilderen. Toen besloot hij Jezuïet te worden
en trad in de Societeit van Jezus 20 Sept. 1623. Priester gewijd 12 April 1637, was
hij eerst 2 jaren leeraar en kwam in 1639 naar de noordelijke Nederlanden, waar
hij als supplens achtereenvolgens te Alkmaar, Harlingen en Bodegraven werkzaam
was. Van 1645-1650 was hij huiskapelaan op het kasteel des heeren van Rhoon.
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Daar zijn priesterlijke werkzaamheden hem veel tijd overlieten, greep hij wederom
naar het penseel en verfraaide de wanden van het adellijk slot. Tevens verdedigde
hij in eenige geschriften het katholiek geloof. In 1650 werd hij naar Delft verplaatst.
Hier bouwde hij een zaal waarin 700 personen tot vervulling hunner
godsdienstplichten konden bijeenkomen. Zijn ijver verhitte zijn tegenstanders
zoozeer, dat zij hem beschuldigden de oorzaak te zijn van een kruitontploffing,
waardoor een deel der stad was vernietigd. De verontwaardigde menigte dreigde
zelfs zijn huis te zullen bestormen, maar de weerwraak, die de katholieken beloofden,
schijnt kalmeerend gewerkt te hebben.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem X, 69; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de
Jésus (Bruxelles 1890), V, 1514.
Derks

[Mijer, Mr. Pieter]
MIJER (Mr. Pieter), geb. te Batavia 3 Juni 1812, overl. te Scheveningen 6 Febr.
1881, zoon van P i e t e r M i j e r , lid van het handelshuis Te Boekhorst en Cie., en
van G e e r t r u i d a E r n e s t i n a M e i j e r , verloor reeds in zijn prille jeugd zijn
vader. Onder geleide van zijn stiefvader P. van der Hoek, griffier bij den Raad van
justitie te Batavia, ging M. op zijn achtste jaar naar Nederland, alwaar hij aan het
instituut van den heer 't Hoen te Vollenhoven zijne eerste opleiding ontving. 5 Juni
1828 werd hij student in de rechten te Leiden, alwaar hij 11 Oct. 1832 met den
hoogsten graad in de beide rechten promoveerde na verdediging van zijn proefschrift:
Dissertatio historicopolitica de commercio et internae administrationis forma
possessionum Batavorum in India Orientali. Zes dagen later werd M. voor het
Hooggerechtshof te 's Gravenhage beëedigd als advocaat. Zijne neiging trok hem
echter naar Indië; hij vertrok daarheen 16 April 1833 en kwam 15 Aug. d.a.v. te
Batavia aan. Aanvankelijk wijdde hij zich als advocaat aan de rechtspraktijk; nadat
hem 6 Nov. 1834 het radicaal als indisch ambtenaar was verleend, werd hij 21 Febr.
1835 benoemd tot referendaris ter algem. secretarie en werkzaam gesteld bij het
Kabinet van den gouv.-gen. a.i.J.C. Baud (I kol. 245). 16 Juli 1837 werd hij benoemd
tot griffier der hooge gerechtshoven van Ned.-Indië en 3 Juli 1838 tot waarn.
raadsheer in het hooggerechtshof, tot welke functie hij 25 Dec. 1838 (dus op
26-jarigen leeftijd) definitief werd benoemd. 20 Nov. 1845 werd M. belast met de
waarneming der functiën van procureur-gen. bij het hooggerechtshof en
advocaat-fiscaal voor zee- en landmacht en 24 Sept. 1846 benoemd tot
vice-president der beide hoven, terwijl hij bij de invoering van de nieuwe wet geving
op 1 Mei 1848 in die waardigheid werd gehandhaafd. 9 Sept. 1849 volgde zijne
benoeming tot procureur-gen. bij het hooggerechtshof tevens advocaat-fiscaal voor
zee- en landmacht en 9 Oct. 1851 die tot lid van den Raad van Ned.-Indië. Als
zoodanig bleef hij in functie tot hij 7 April 1855 met verlof naar Nederland vertrok.
Intusschen was M. nog in verschillende andere opzichten werkzaam geweest. Zoo
werd hij 11 Nov. 1844 benoemd tot lid en 5 Sept. 1851 tot president van het college
van bestuur over de protest. kerken in Ned.-Indië; in Oct. 1837 tot lid, tevens
secretaris der commissie tot voorbereiding van de invoering der nieuwe wetgeving
in Ned.-Indië; 9 Mei 1846 tot lid der commissie tot onderzoek van al hetgeen
betrekking heeft tot de ned.-indische scheepvaart b.o. de Kaap de Goede Hoop en
in Juni 1848 tot lid der commissie, belast met de vervaardiging van eene
ontwerp-strafwet voor Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen in
Ned.-Indië. Van Juli 1839 tot Sept. 1850 was M.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

896
besturend lid van het Batav. Gen. van kunsten en wetenschappen en van 1839 tot
1844 mede-redacteur van het Tijdschr. voor Ned.-Indië. Bij de zoogenaamde politieke
demonstratie te Batavia van 22 Mei 1848 (zie bij J.J. Rochussen II kol. 1219) was
M., destijds vice-president van het hooggerechtshof in N.I., een der voormannen,
en ook lid der commissie, die het als gevolg der gehouden vergadering ingezonden
adres, betreffende het radicaal der ambtenaren, opstelde.
30 Juli 1855 kwam M. met verlof in Nederland aan; nog in hetzelfde jaar (21 Nov.
1855) volgde zijne benoeming met ingang van 1 Jan. 1856 tot minister van koloniën
in het ministerie van Hall-Donker Curtius, in plaats van C.F. Pahud (zie in dit deel),
die tot gouv.-gen. van Ned.-Indië was benoemd. Toen dit minist. 1 Juli 1856 aftrad
naar aanleiding van het onderwijsvraagstuk, ging M. in het minist. van der Brugghen
(I kol. 484) over.
Gedurende zijn ministerschap volgde M. in de koloniale politiek eene reactionnaire
gedragslijn. In Nov. 1856 was een reglement op de drukwerken in Ned.-Indië
afgekondigd, waarvan de belemmerende en gestrenge bepalingen, zoowel dáár als
hier te lande, vrij algemeen werden afgekeurd. De op verzoek der Tweede Kamer
overgelegde desbetreffende stukken, werden in handen gesteld eener Commissie,
welke voorstelde om als overtuiging der Kamer uit te spreken, dat het reglement
herziening behoorde te ondergaan. Dit voorstel werd, nadat eene motie, strekkende
om te verklaren, dat het reglement in strijd was met het Regeeringsreglement met
eene kleine meerderheid was verworpen, met groote meerderheid aangenomen.
In Dec. 1856 werd eene door M. bestreden motie van van Bosse (zie aldaar), de
wenschelijkheid uitsprekende om de uitgifte van cultuurcontracten te regelen bij de
wet, met slechts ééne stem meerderheid verworpen.
Een door M. ingediend ontwerp van wet tot trapsgewijze afschaffing der slavernij
werd door de Tweede Kamer niet gunstig ontvangen en kwam niet in openbare
behandeling.
Met het ministerie van der Brugghen trad M. 18 Maart 1858 als min. v. kol. af. Hij
werd daarop gepensionneerd, terwijl het bedrag van zijn pensioen werd bepaald
op dat, vastgesteld voor vice-pres. van den Raad van Ned.-Indië, hoewel hij die
functie nimmer had bekleed, uit overweging, dat dit wel het geval zou zijn geweest,
indien hij niet in 's Lands belang in Nederland was gebleven. Van Sept. 1860 tot 30
Mei 1866 was hij lid van de Tweede Kamer der S.G. voor het kiesdistrict Zwolle en
maakte hij deel uit van de partij van behoud in de koloniale politiek. De min. v. kol.
Loudon (zie in dit deel, kol 790) werd dan ook hevig door hem bestreden. M. bracht
ook zijne stem uit vóór het amendement van den heer ten Brugge Hugenholtz,
strekkende om als blijk van wantrouwen in het bestuur van het ministerie van
Zuylen-Loudon het bedrag van het hoofdstuk onvoorz. uitgaven voor de begrooting
van 1862 tot de helft te verminderen, waarvan de aanneming het aftreden van dat
ministerie ten gevolge had.
Eveneens bestreed hij het tweede ministerie Thorbecke en de drie opvolgende
ministers van kol. in dat ministerie, inzonderheid den laatste, Fransen van de Putte.
In 1863 stemde M. tegen het wetsontwerp betreffende den waterweg van
Rotterdam naar zee. Bij de behandeling der comptabiliteitswet in 1864 bestreed hij
de vaststelling der kol. be-
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grooting bij de wet als onraadzaam, gevaarlijk en tot ongerijmde gevolgen leidende.
Hij was een der vóórstemmers van het amendement Poortman op art. 1 der door
Fransen van de Putte ingediende cultuurwet (tot vaststelling der gronden, waarop
ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned.-Indië kunnen worden gevestigd)
waarvan de aanneming in Mei 1866 de aftreding van het ministerie Fransen van de
Putte ten gevolge had.
Van het daarna (1 Juni 1866) optredende conservatieve ministerie van Zuylen
van Nijevelt-Heemskerk, waarvan M. als min. v. kol. deel uitmaakte, werd hij als
kabinetsformeerder beschouwd, omdat hij één dag vóór de andere ministers werd
benoemd en omdat hij in de zitting van 4 Juni der Eerste Kamer de redenen
ontvouwde, die tot aftreding van het vorige en het optreden van het nieuwe ministerie
hadden geleid. Die redenen vonden enkel haar grond in het koloniale vraagstuk,
dat allengs de spil was geworden, waarom de ned. staatkunde zich bewoog. Het
ontwerpen eener regeling der cultures werd, na de bewerking der begrootingswetten
voor Ned.-Indië voor 1867 op den voorgrond gesteld, terwijl werd medegedeeld dat
den gouv.-gen. van Ned.-Indië was opgedragen aan de javaansche bevolking bij
proclamatie mede te deelen, dat de nederl. regeering ernstig verlangde de bestaande
gebruiken en rechten van den Javaan op den grond te eerbiedigen en tegen elke
willekeurige beschikking daarover te beveiligen, zich voorbehoudende na plaatselijk
onderzoek te overwegen, of die rechten voor nadere bevestiging of uitbreiding
vatbaar zijn. De eerste in overleg met het parlement vastgestelde indische begrooting
werd na verdediging door M. aangenomen, nadat in strijd met zijn gevoelen een
amendement, om den post van traktementen voor inlandsche hoofden met een
aanmerkelijk bedrag te verminderen, was aangenomen. Men verwachtte nu M. als
min. v. kol. ernstig aan het werk te zien gaan, toen op 15 Sept., den dag waarop
die begrooting ook in de Eerste Kamer werd goedgekeurd, men plotseling vernam,
dat M. als min. v. kol. was afgetreden en drie dagen later, dat hij tot gouv.-gen. van
Ned.-Indië was benoemd.
In de Tweede Kamer lokte deze benoeming hevige critiek uit van de zijde van het
in den loop van dat jaar verkozen kamerlid Keuchenius (I kol. 1247); hij beschouwde
de uittreding van M. als een miskenning van de roeping van het kabinet en als een
lokaas voor politieke immoraliteit en eene door hem ingediende motie, waarbij
afkeuring der gedragslijn van het Kabinet ten opzichte van de uittreding van den
min. v. kol. werd uitgesproken, werd (27 Sept.) met 39 tegen 23 stemmen
aangenomen. Reeds bij besluit van den volgenden dag werd de Tweede Kamer
ontbonden, maar de uitslag der daarna plaats gehad hebbende verkiezingen was
- niettegenstaande hevige beweging in het land - niet van dien aard, dat hetzij de
voorof de tegenstanders van het ministerie zich daarover konden verheugen.
M. vertrok in Oct. naar Indië, kwam 26 Dec. te Batavia aan en aanvaardde het
bestuur op 28 Dec. Al spoedig bemerkte hij, dat de denkbeelden der liberale richting
in Indië reeds zoo diep wortel hadden geschoten, dat aan terugkeer tot het oude
stelsel van bestuur en administratie niet te denken viel. In plaats van de door de
Reg. geschorste ordonnantiën van 5 Jan. en 15 Febr. waarbij het ambtelijk landbezit
der inlandsche hoofden, de gedwongen leveringen te hunnen behoeve en de
persoonlijke diensten, die zij gewoon waren van de bevolking te vorderen werden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

898
afgeschaft, werd 28 Sept. 1867 een andere uitgevaardigd, waarbij met verhooging
van de traktementen der inlandsche hoofden en ambtenaren het ambtelijk landbezit,
met uitzondering dat der dessahoofden, werd afgeschaft en de bovenbedoelde
persoonlijke diensten werden beperkt. Overigens kenmerkte zich het bestuur van
M. meer door stilstand dan door reactie, totdat in 1868 een liberaal ministerie met
de Waal als min. v. kol. optrad. Als gevolg van het Kon. besl. van 5 Mei 1869, waarbij
in beginsel werd vastgesteld, dat de rechtsmacht der residenten geleidelijk
opgeheven zou worden, werden in 1871 bij een viertal landraden rechtsgeleerden
tot voorzitter benoemd. In 1870 werd de pacht der pandhuizen afgeschaft; zij werd
vervangen door een licentie-stelsel; een tiental jaren later werd het echter raadzaam
geacht op dezen maatregel terug te komen.
In 1871 kwam de Preanger-reorganisatie tot stand. Daardoor werden de
Preangerregentschappen, met afschaffing van het recht der regenten tot
belastingheffing en willekeurige beschikking over de bevolking, wat bestuur en
administratie betreft, gebracht op den voet der overige gouvernements-landen op
Java. Belangrijk was ook de afkondiging der wet van 9 April 1870 (agrarische wet)
en van het Kon. besl. van 20 Juli 1870 tot verdere regeling der agrarische
aangelegenheden, ten gevolge waarvan de uitgifte van woeste gronden in erfpacht
aan Europeanen voor den tijd van 75 jaar werd veroorloofd en voor de inlanders de
weg geopend om hunne rechten op den door hen ontgonnen en bebouwden grond
door toekenning van eigendomsbewijzen gewaarborgd te zien. In hetzelfde jaar
(1870) had ook de afkondiging der wet van 21 Juli 1870 plaats, waarbij eene nieuwe
regeling der gouvern.-suikercultuur werd vastgesteld, ten gevolge waarvan zij in
1890 geheel zou zijn opgeheven, na welke opheffing van al de vroeger gedwongen
gouvern.-culturen alleen de koffiecultuur zou blijven bestaan.
Wat het onderwijs betreft, werd het gymnasium Willem III te Batavia in 1867
hervormd tot een hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus en eene inrichting
voor de indische taal-, land- en volkenkunde. Het openbaar lager onderwijs werd
in 1868 gereorganiseerd en verbeterd, terwijl in 1871 bij Kon. besl. de grondslagen
werden vastgesteld voor het inlandsch onderwijs in Ned.-Indië.
In 1867 had de opening van een gedeelte der spoorweglijn
Semarang-Vorstenlanden en in 1871 die van het gedeelte Batavia-Koningsplein
van den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg plaats. Op Java verkreeg het
telegraafnet eene groote uitbreiding; verder kwamen telegrafische verbindingen tot
stand: in 1867 van Batavia (over Tebok Betong) naar Palembang; in 1870 tusschen
Java en Singapore, waardoor de telegrafische verbinding van Java met Nederland
verkregen werd en in 1871 tusschen Java en Port-Darwin (Australië). In Juli - Sept.
1868 werd door M. eene reis door Oost- en Midden-Java gedaan.
Gedurende het bestuur van M. bleef het op Java over het algemeen rustig. In het
Bantamsche hadden eenige onrustige bewegingen plaats; verder deden eenige
ongeregeldheden zich in 1869 in Bekasi voor, waarbij de assist.-resident en een
ambtenaar van politie het leven verloren; de rust werd evenwel spoedig hersteld,
evenals in Batang (Pekalongan) toen daar in 1871 door een desaschrijver onlusten
waren verwekt.
In de Buitenbezittingen rezen over 't geheel weinig moeilijkheden. In 1870 had
eene gewapende demonstratie plaats tegen eenige kampongs van het eiland
Siberoet (Mentawei-eilanden)
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wegens het afloopen van een schoener. De onderwerping der Pasoemahlanden,
in 1866 aangevangen, eindigde in 1868 met hunne inlijving bij de residentie
Palembang, die daardoor in politieken en economischen zin zeer belangrijk
vooruitging. Ter Westkust van Sumatra ontdekte de mijningenieur W.H. de Greve
in 1868 de belangrijke Ombilin-kolenvelden, die sinds 1892 werden ontgonnen. Ter
Westkust van Borneo kwam in 1867, met den dood van Mas Nata Widjaja, een van
Bandjermasin afkomstig hoofd, die Sintang vier jaar lang in onrust gehouden had,
aan deze een einde. Ter Zuider- en Ooster-afdeeling van genoemd eiland had zich
de Sultanspartij, die zich na den Bandjermasinschen krijg (1859-1863) in den
Boven-Doesson had teruggetrokken, voorloopig rustig gehouden, zoodat men in
1868 den staat van oorlog overal meende te kunnen opheffen. Doch in 1870 achtte
zij zich sterk genoeg om het hoofd weder op te steken en waagde zij zelfs, onder
aanvoering van zekeren Wangkang, die te Marabahan een sterken aanhang
verzameld had, een aanslag op de hoofdplaats. De opstand, in Nov. 1870
uitgebroken, was binnen twee maanden geheel gedempt, vooral door het sneuvelen
van Wangkang bij het eerste treffen. Op Celebes bleven, gedurende het bestuur
van M., de toestanden vrij wel dezelfde.
Op Bali bestond in West-Boeleleng sinds geruimen tijd ontevredenheid, omdat
Ida Madé Rahi, de vroegere poenggawa van dat district, in 1854 zonder voldoende
reden was afgezet en - ten einde aan het lijdelijk verzet een einde te maken - in
1863 tijdelijk van het eiland was verwijderd. Toen in 1868 de ontevredenen tot feitelijk
verzet overgingen was onze militaire tusschenkomst noodig; na twee vergeefsche
pogingen om Bandjar, waar Ida Mahé Rahi zich verschanst had, te nemen, werd
versterking gevraagd en slaagde kol. de Brabant er in die plaats na een hevig
gevecht te bezetten (24 Oct.); Ida Mahé Rahi werd opnieuw van Bali verwijderd.
Ook tegen zeerooverij, waarvan in de laatste jaren niets vernomen was, moest
onder het bestuur van M. weder worden opgetreden.
21 April 1871 op verzoek eervol ontslagen, trad M. 1 Jan. 1872 als gouv.-gen. af;
hij gaf het bestuur aan zijn opvolger James Loudon (zie in dit deel, kol. 790) over
met een uitvoerige rede, die als bijlage A gevoegd is bij het Kol. Verslag van 1872,
waarin hij ook melding maakt van zijne verhouding tot eenige ministers van kol.
gedurende zijn bestuur, die volgens hem geen blijk hebben gegeven dat zij zich in
de uitoefening hunner ambtsplichten aan den invloed van persoonlijke
tegeningenomenheid wisten te onttrekken.
In Febr. 1872 in Nederland teruggekeerd, vestigde M. zich aanvankelijk te Utrecht,
later te Scheveningen. Aan het openbaar leven nam hij niet meer deel; hij voltooide
toen zijn reeds vroeger begonnen groot werk over den oud-gouv.-gen. J.C. Baud.
M. was een zeer werkzaam, bekwaam man, waarvan ook zijne geschriften blijk
geven. ‘Bij de beoordeeling van M. als staatsman’ zoo zegt S. van Deventer terecht
in de Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Ned.
Letterkunde (1884, 87), ‘vergete men niet, dat hij, geboren in Indië, werd opgevoed
onder het oude koloniale stelsel. Reeds in zijne prille jeugd ontving hij indrukken,
die den stempel van dat stelsel droegen en nooit geheel zijn uitgewischt, integendeel
versterkt werden toen hij, in Nederland, als student reeds in aanraking kwam met
den heer J.C. Baud, destijds directeur voor
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de zaken der koloniën’; en verder: ‘Het is niet twijfelachtig of Baud, vooral destijds
de behoudsman bij uitnemendheid, zal den jongen rechtsgeleerde Mr. P. Mijer, toen
hij hem, in Februari 1835, als referendaris verbond aan zijn kabinet te Buitenzorg,
met zijne staatkundige beginselen verder doordrongen hebben’.
Zie de lijst der geschriften van Mr. P. Mijer in de Levensberichten hiervoren
genoemd (1884, 90).
Mijer was 4 Sept. 1837 te Batavia gehuwd met J e a n n e t t e A n t o i n e t t e
P i e t e r m a a t , geb. te Amsterdam 6 Juli 1816, overl. te Buitenzorg 8 April 1870,
dochter van Mr. D a n i ë l F r a n ç o i s W i l l e m P i e t e r m a a t , destijds resident
van Batavia, en van J o h a n n a M a g d a l e n a R i n g e l i n g . Uit dit huwelijk
sproten 6 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) 209; Tijdschrift voor Ned.Indië 1849, I, 12, 22, 296; 1851, II, 289; 1856, I, 433, II, 61; 1857, I, 275; 1858, II,
207; 1859, I, 423, 425, II, 29; 1860, II, 340, 401, 404 en de overige in het hierv.
genoemde werk van v. R h e d e v a n d e r K l o o t opgegeven bronnen. Verder
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 ('s Gravenhage 1907) 147, register; J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis der Ned. O.I. bezittingen II, 2de stuk ('s Gravenhage 1875) 103-119;
G. N i j p e l s , De expeditiën naar Bali enz. (Haarlem 1897); Tijdspiegel 1898 I, 325;
E.B. K i e l s t r a , Bijdragen tot de geschiedenis van Borneo's Westerafdeeling 3e
ged. (Leiden 1893) 19 v.v.; i d ., Indisch Nederland (Haarlem 1910) 287.
Rooseboom

[Mijers, Jacob]
MIJERS (Jacob), geb. te Hoorn 7 Sept. 1844, overl. aldaar 11 Juli 1902. Na te Hoorn
de latijnsche school te hebben bezocht, werd hij in 1867 te Leiden als student
ingeschreven. In 1870 werd hij benoemd tot leeraar aan de burgerdag- en
avondschool te Amsterdam; 25 Mei 1871 prom. hij tot doctor in de wis- en
natuurkunde op proefschrift Eenige vormingswijzen van zwavelwaterstof. In 1884
werd hij benoemd tot leeraar in de scheikunde en de natuurlijke historie aan de
hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Hoorn, waaraan hij tot zijn dood
werkzaam is geweest. Zijne publicaties zijn verschenen in het Maandblad voor
natuurwetensch. I (1870-71), 17, 79, 106, 117, 143, 147; II (1871-72), 38, 61, 90,
129, 139; III (1872-73), 11, 15, 40; IV (1873-75), 89, 92, 113; VII (1876-77), 77; XVIII
(1893-94), 5, 87, en het Rec. trav. chim. Pays- Bas XI (1892), 76; XII, (1893) 30,
315; XVII (1898) 177. Zij hebben hoofdzakelijk betrekking, behalve op het onderwerp
zijner dissertatie, op de dissociatie van kwikoxyde, de ontleding van kwiknitraten
door verhitting, de spanning van koolzuur in oplossingen van alkalische bicarbonaten,
de affiniteitsgraad van eenige onoplosbare minerale basen, de constitutie van
chloorkalk, de natuur van den semipermeabelen wand en een aantal lesproeven.
Jorissen

[Mijleman, Franciscus]
MIJLEMAN (Franciscus), Jezuïetenmissionaris in de Ommelanden, geb. 15 Maart
1610 te Brugge, overl. 15 Jan. 1667 op Holwinde bij Uithuizen. Hij was de zoon van
P e t r u s M i j l e m a n en J a c o b a B o l l a e r t s , studeerde 5 jaar humaniora te
Brugge en 2 jaar wijsbegeerte bij de Jezuïeten te Douay. Nadat hij het baccalaureaat
in de theologie verworven had, werd hij 15 Maart 1636 tot priester gewijd en trad
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hij 24 Juli van dat jaar in de Societeit van Jezus. 28 Dec. 1639 kwam hij in zijn
missieveld de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers, waar hij 28 jaar onverdroten
heeft gearbeid. Hij schreef onder eigen
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naam of schuilnaam: Vast ende klaer bewijs hoedat Christus Jezus onzen
Saligmaker, in syn H. menschwording heeft uyt sijns H. Mooders, en Maegts Maria
Suyver lichaam aengenomen onze Nature enz. (Antw. 1661); Getrouwe Leydtsman,
ofte Ernstlijcke Waerschouwinge voor alle Die hedendaegs bij menighte seggen:
Die goedt doet, en op Godt betrouwt enz., door F r a n ç o i s v a n d e r B r u g g e
(Antw. 1664); Vlaemsche Echo of geestelijke liederen, door V i c t o r v a n K e m p e n
(Antw. 1664; Modell, in een somma begrepen, waer naer Alle Dwaelgeloovige op
het sekerste sich hebben te reguleeren door F r a n ç o i s v a n d e r B r u g g e
(Antw. 1664); Ommelands Eere ofte Eenige naegelaeten gedenckwaerdige
Overblijfselen
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van de gepleegde aldaer Godsdiensticheijt Onser Lof: mem: Roomsch- Catholyken
voorouderen, Hier en daer .... nog te vinden (1664). Laatstgenoemd handschrift
berust in het Rijksarchief te Groningen en geeft o.a. een beschrijving van des auteurs
arbeid in de Ommelanden en van zijn inboedel zoo kerkelijk als huiselijk. Hij is
begraven in den grafkelder der van Heerma's in het koor der Herv. kerk te Uskwerd.
Zie: Bijdr. v.d. Gesch. en Oudheidk. inzonderh. v.d. prov. Gron. IV, 228 v.v.; Relatio
visitationis Rev. P. Thomae Dekens in Archief Aartsb. Utr. III, 84; Archief Aartsb.
Utr. II 467; Gron. Volksalm. 1909 113 v.v.
Wumkes
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N.
[Naerden, Maarten van]
NAERDEN (Maarten v a n ), of v a n N e e r d e n , zoon van J a c o b v a n
N a e r d e n , overl. in 1566. Hij voerde den titel van licentiaat in de beide rechten,
zonder dat blijkt waar hij dien verwierf. Daarmede getooid werd hij in 1508 en
nogmaals in 1513 in de matrikel der germaansche natie te Orleans ingeschreven
als M a r t i n u s d e N a r d e n (d e N a r d i s ). 29 Juli 1527 werd hij bij de ordening
van het Hof van Friesland tot raadsheer in dat Hof benoemd, waarin hij kort daarop
als eerste raad zetelde. Sinds 1529 fungeerde hij met den bekenden raadsheer
Kempo van Martena, die tegelijk met hem te Orleans gestudeerd had, als
gecommitteerde ‘op tstuk vanden Lutheriaenen’ in Friesland. 15 Mei 1537 werd hij
raad-extraordinaris in het Hof van Holland op een wedde van ƒ 300 per jaar, gelijk
hij als raad in Friesland had genoten. Daarna werd hij in 1538 (volgens B u c h e l i u s
6 Aug. 1538) president van het Hof van Utrecht als opvolger van Gaspar Levinus
van Hoghelande. Als zoodanig was hij in 1538 met Joost Sasbout gecommitteerd
namens Karel V om met de gezanten van den utrechtschen bisschop te
onderhandelen over de grenzen der geestelijke en wereldlijke jurisdictie in Utrecht.
In 1541 werd hij, terwijl Hector van Hoxwier hem te Utrecht opvolgde, benoemd tot
luitenant van Groningen, president der hoofdmannenkamer. In die betrekking toonde
hij zich een gematigd man, doch had met tegenwerking der stad Groningen te
kampen. De moeilijkheid was vooral deze, dat de stad het in haar macht had om
hem zijne bijzitters, de hoofdmannen, als in de eerste plaats stedelijke ambtenaren
en der stad ‘meer gesworen dan den Koninck’, te ontnemen. Volgens het verhaal
van Abel Eppens zou hij daarop gezegd hebben: ‘Wat sal ick juu richten; hier sytte
ick allene als een arendt, die sijn cuycken ontvlogen syndt.’ Tegenwerking moede,
verzocht hij ‘overmits sijner ouderdom und debilitatie van sijn Persoen’ ontslag als
luitenant, hetwelk hem 4 Aug. 1557 door Filips II werd verleend, met aanstelling van
den heftigen Johan de Mepsche tot opvolger. Kort daarop, 22 Oct. 1557, werd hij
tot raad-ordinaris in het Hof van Holland benoemd.
Hij was gehuwd met A u c k v a n D o n i a .
Zie: Album Studiosorum Aurelian. Natio Germanica, 7 en 9; J.S. T h e i s s e n ,
Centraal gezag en Friesche vrijheid (Gron. 1907) 123, 148, 152, 154, 462; Bijdr. en
Med. Hist.
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Gen. XXVII (1906) 231; v a n d e W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1048, 1052; Oude
Vaderl. Rechtsbr. II: 11 ('s Grav. 1910) 672; Bijdr. tot de gesch. en oudheidk.
inzonderheid v.d. prov. Groningen IX (1872) 140; De Kroniek van A b e l E p p e n s
(Werken Hist. Gen. III: 27-28) I, 77, 90, 120 v., 128, II, 130, 619; J. d e W a l , hs.
leidsche Maatsch. der Ned. Letterk. no. 1170, 492-493.
van Kuyk

[Nans, Adolf]
NANS (Adolf), N a n s i u s of N a n t i u s , ged. te Middelburg 13 Febr. 1585, begr.
aldaar 31 Jan. 1635, zoon van François N. (1) en Maria Anchemant (die volgt), werd
26 Nov. 1602 te Leiden ingeschreven als stud. med., verdedigde er in 1605 theses
exercitii gratia, droeg er zijne theses op aan de Staten van Zeeland, disputeerde
voor den graad van med. dr. 22 Sept. 1608 en promoveerde 14 Oct. 1608. Daarna
woonde hij te Amsterdam, vanwaar hij 26 Juli 1609 attestatie inleverde te Middelburg,
wonende op de Burcht in het Vergulde lampet. Hij ondertrouwde daar 15 Jan. 1611
met A n n a v a n R o u b e r g e n , dochter van den bierbrouwer uit de Drie Tonnekens
J a n v a n R. en M a r g r i e t H e r m a n s . In 1614 komt hij voor als diaken te
Middelburg en ontving er 16 Mei 1615 - Mei 1635 bezoldiging als stadsgeneesheer.
Uit zijn huwelijk zijn er gedoopt: F r e d e r i c u s (9 Dec. 1611), François (2), die
volgt, E l i s a b e t h (3 Dec. 1614), M a r i a (1 Mrt. 1616) (ondertrouwd 26 Aug. 1645
met A b r a h a m B a s t i n g i u s ), J o h a n n e s (12 Oct. 1618), A r n o l d u s (6 Nov.
1619), A d o l f (25 Nov. 1620) en A p o l l o n i a (30 Dec. 1632).
de Waard

[Nans, François (1)]
NANS (François) (1), N a n t s , N a n s i u s of N a n t i u s , de jonge, geb. te Brugge,
begr. te Middelburg 9 Jan. 1602, zoon van F r a n c i s c u s N a n s i u s den oude,
kwam met zijne vrouw M a r i e A n c h e m a n t tegelijk met zijn vader uit Brugge te
Middelburg, waar hij, gelogeerd op den Dam in den ouden Tol, in Juni 1584 attestatie
inleverde. Spoedig vertrok de familie naar Leiden, waar Fr. zich 17 Mei 1585 liet
inschrijven als stud. med. en 26 Oct. 1588 promoveerde tot med. Dr. op Theses de
Calculo Renum. Volgens opgave zou hij eenigen tijd te Dordrecht gepractiseerd
hebben, doch reeds 25 Juli 1590 werd wederom te Middelburg zijn zoon C o r n e l i s
gedoopt, dus vóór de komst van zijn vader in 1591 te Dordrecht als rector van de
Iatijnsche school. In 1593 werd hij te Middelburg aangesteld als stadsdokter, in
welke functie hij Matthias de
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l'Obel, Tob. Roelsius, Daniel Miverius (II kol. 925), Adr. Pieters en Joh. Dirx tot
ambtgenooten heeft gehad en nog in 1601 werd hij dokter van het gasthuis. Voor
zijn zoon Adolf, bij wiens doop Adolf van Meetkerke getuige was, zie boven. Ook
was N. bevriend met Marnix van St. Aldegonde, die 21 Aug. 1594 getuige was bij
den doop te Middelburg van N.'s zoon P h i l i p s ; andere kinderen nog waren
M a g d a l e n a (ged. 5 Mrt. 1597) en L o d e w i j k (28 Jan. 1601). Waarschijnlijk
stierf hij in de kracht van zijn leven. Terwijl men opgeeft (M o l h u y s e n , Gesch.
der univ. bibl. te Leiden (ald. 1905) 20), dat na zijn vaders dood te Dordrecht in 1595
uit diens bibliotheek verschillende handschriften zijn aangekocht, schreef Bon.
Vulcanius nog 14 Febr. 1598 aan Abr. Ortelius (H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch.
1 (Cant. 1887) 743) dat de bibliotheek bij N. te Middelburg was, die er geen zorg
voor droeg. Zijn vrouw vestigde zich aanvankelijk weder te Leiden, doch kwam met
hare dochter M a r i a met attestatie vandaar weder te Middelburg ten avondmaal
op 6 Juni 1610, was daar nog tegenwoordig bij den ondertrouw harer dochter
S u s a n n a op 2 Oct. 1621 met S a c h a r i a s B o u v a e r t s en zelfs nog 23 Juni
1626 bij die van haar dochter E l i s a b e t h .
de Waard

[Nans, François (2)]
NANS (François) (2), of N a n s i u s , ged. te Middelburg 29 Mei 1613, begr. aldaar
3 Juli 1662, zoon van Adolf N. en Anna van Roubergen (kol. 902), werd 9 Mei 1634
te Leiden onder Burgersdijk ingeschreven als stud. med. et phil. en 16 Nov. 1635
te Groningen als stud. med. alleen. Ondertrouwd te Middelburg 23 Apr. 1644 (getr.
11 Mei), met C o r n e l i a S c o t t e , dochter van den gezant J a c o b S c . en
J a c q u e m i n a v a n d e r H o o g e , was hij sinds 5 Mei 1644 stadsdokter te
Middelburg en heeft o.a. Petrus Burs, Jacob en Pieter Lansbergen en Joh. Pelletier
tot ambtgenooten gehad. Uit deze betrekking zoowel als uit die van armendokter
nam hij in 1660 ontslag en werd opgevolgd door Willem Cooman.
de Waard

[Nassau, Ermengarde van]
NASSAU (Ermengarde v a n ) komt voor als abdis der cistercienserabdij Val-Benoît
te Luik van 1259 tot 1269; zij overleed aldaar 1 Aug. 1296. Voor hare verheffing tot
abdis was zij non der Munsterabdij te Roermond. Waarschijnlijk behoorde zij tot de
familie van koning Adolf van Nassau, die in 1294 een privilegie door den Paus aan
de abdij geschonken bevestigde. Zij speelde een voorname rol in de verdeeling van
het bestuur der goederen van de abdij gedurende de tweede helft der XIIIe eeuw.
Alsdan verkreeg en kwam de abdij in bezit van vele gronden en goederen in de
parochiën Vyle en Simpelvelt, waar de abdis het patronaat der kerken had.
Zie: J. C u v e l i e r , Inventaire des archives de l'abbaye du Val-Benoît (Liège 1902)
16-19. 20; d e z ., Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoît (Brux. 1906) 172-287 passim;
Gallia Christiana III, 1036.
Fruytier

[Neeff, Cornelis de]
NEEFF (Cornelis d e ), geb. te Veere omstr. 1626, werd in 1645 ingeschreven als
stud. theol. te Utrecht, 3 Febr. 1650 predikant te Yarmouth, doch 11 Juni 1653
beroepen als vierde predikant te Veere (bev. 17 Aug.), waar hij huwde met M a r i a
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G r o e n e , waaruit een dochter D i n a d e N., geh. te Veere 2 Juli 1677 met den
wolphaartdijkschen, later invloedrijken middelburgschen predikant C o r n e l i s v a n
O s s e w a e r d e . De N. onderhield te Middelburg een ‘galant vrouwspersoon’.
Wegens overspel ontslagen te Veere op 24 November 1679, vestigde de N. zich te
Scheveningen en werd, tegelijk met zijn om-
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streeks 1666 te Veere geboren zoon C o r n e l i s , 16 Febr. 1686 als student
ingeschreven te Leiden. Deze zoon (zijn moeder was te Veere blijven wonen) werd
schepen in zijn geboorteplaats 1689-96, 1698-1702, was er raad sinds 16 Dec.
1690 tot zijn overlijden op 25 Jan. 1707.
Zie: R e n i e r , Nieuwe naaml. van pred. te Veere (Midd. 1834) 7; E r m e r i n s ,
Zeeuwsche oudheden, Veere 3 (Midd. 1792) 103: N a g t g l a s , Levensber. van
Zeeuwen II, 267, 316 en Nederl. Leeuw, 1887, 38.
de Waard

[Neelmeijer, Dirk Christiaan Luca]
NEELMEIJER (Dirk Christiaan Luca), geb. 18 Jun. 1828 te Ede (G.), waar zijn vader
hoofd der dorpsschool was, overl. 14 Jul. 1900 te Apeldoorn. Na het eerste onderwijs
op de school van zijn vader ontvangen te hebben, bezocht hij eenige jaren het
gymnasium te Arnhem, in welke stad hij zich verder bekwaamde voor de eerste
examens bij het Lager Onderwijs. Hierin geslaagd, werd hij secondant op de bekende
kostschool van G.J. Kapteijn te Barneveld, waar hem de eer te beurt viel door Z.M.
koning Willem III benoemd te worden tot hoofd der weldra op richten ‘Koningsschool’
te Apeldoorn, 28 Febr. 1851. Deze school zou volgens de plannen van Z.M. een
inrichting zijn voor lager onderwijs, uitsluitend voor jongens; in de eerste plaats
bestemd voor kinderen van beambten en werklieden van het Paleis en Domein het
Loo. De cursus zou 8-jarig zijn; in de hoogere klassen zou wis- en natuurkunde en
vooral ook teekenen onderwezen worden.
Na nog een jaar voorbereiding, hoofdzakelijk in natuur- en scheikundige vakken,
onder leiding van prof. G.J. Mulder te Utrecht, aanvaardde Neelmeijer 4 Mei 1852
zijn betrekking van hoofd der ‘Koningsschool’ aan de Loolaan. De moeilijke taak,
een school als deze, op zoo breeden grondslag aangelegd, goed in elkaar te zetten,
bleek weldra niet boven zijne krachten te gaan. Integendeel, Neelmeijer heeft de
stichting tot grooten bloei weten te brengen en nog altijd wordt zij door inrichting en
organisatie als een modelschool aangemerkt. Na 41-jarigen dienst werd N. in 1893
op zijn verzoek eervol ontslagen.
Zie: G.J. M u l d e r , Levensschets (1881), I, 250, 274, en Eigen Haard, 491 met
portret.
Zuidema

[Nes, Aert Jansz. van]
NES (Aert Jansz. v a n ), bijgenaamd J o n g e B o e r J a e p , een zoon van Jan
Jacobsz. van Nes, alias Jonge Boer Jaep (kol. 207), en van Annetgen Cornelis,
werd waarschijnlijk te Rotterdam geboren omstreeks 1625. Misschien mogen wij
hem wel vereenzelvigen met A r i g e J a n s s e , die 13 April 1626 gedoopt werd als
zoon van Jan Jaepycksse en Heinderickge. De naam van de moeder in het doopboek
moet dan een vergissing zijn. Wellicht is Heinderickge doopgetuige geweest. Hij
overleed 13 September 1693 en is begraven op het hoogkoor der Groote kerk te
Rotterdam no. 34. Blijkens zijn eigen getuigenis diende hij in 1652 het land reeds
vijftien jaren en achtereenvolgens was hij hoogbootsman, stuurman en schipper
geweest bij zijn vader en bij zijn oom, Jan Jacobsz. van Nes den Ouden Boer Jaep
(kol. 906). Na den dood van zijn vader werd hij 23 Augustus 1652 tot ordinaris
kapitein benoemd. In dezen rang gaf hij groote bewijzen van dapperheid in de
zeeslagen van den Eersten Engelschen oorlog, waaraan hij onder M.H. Tromp
deelnam. In 1657 behoorde hij tot de vloot van den luitenant-admiraal van Wassenaer
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van Obdam, die naar de kusten van Portugal was gezonden, en hielp hij 4 November
bij de verovering van een gedeelte der portugeesche suikervloot, die uit Brazilië
was gekomen. Daarna
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nam hij met dezen vlootvoogd deel aan de krijgsbedrijven in de Sont en gaf hij daar
8 November 1658 opnieuw bewijzen van zijn moed. Vooral onder het opperbevel
van de Ruyter heeft hij het land onschatbare diensten bewezen; tusschen beide
zeehelden bestond een onwankelbare vriendschap. Terwijl hij met dezen naar de
Middellandsche zee was, om paal en perk te stellen aan de turksche zeerooverijen,
werd hij 3 Maart 1662 benoemd tot schout-bij-nacht na den bekenden tocht naar
de kust van Guinea en West-Indië meegemaakt te hebben en 29 Januari 1665 tot
viceadmiraal bij de admiraliteit op de Maas, daarna 24 Februari 1666 tot
luitenant-admiraal bij dit college. Meermalen heeft hij in die qualiteit den
opperbevelhebber vervangen, o.a. op den tweeden dag van den voor de
Nederlanders zoo roemrijken vierdaagschen zeeslag, 12 Juni 1666, toen hij op zijn
schip, daar de Ruyters groote steng was afgeschoten, de admiraalsvlag overnam.
Voor een deel komt de eer dezer overwinning aan hem toe. Ook bij de ziekte van
de Ruyter in September van dat jaar verving hij hem en in 1667 nam hij deel aan
den tocht naar Chatham en hield hij daarna geruimen tijd den Theems gesloten. In
den Derden Engelschen oorlog onderscheidde hij zich in den zeeslag bij Solebay,
7 Juni 1672, in die mate, dat de Staten van Holland en Westfriesland hem een
rentebrief van ƒ 4000 toekenden. Aan hem als admiraal, benevens aan Johan de
Liefde, vice-admiraal, en Johan van Nes, schout-bij-nacht, werd 29 Dec. 1672 door
Burgemeesters en Regeerders van Rotterdam opgedragen de stad in staat van
verdediging te brengen en hun het bevel daarover opgedragen. Ook in de Iatere
zeeslagen tegen de engelsche en fransche vloten toonde hij zich een voorzichtig
en kloek vlootvoogd, o.a. in den zeeslag van Kijkduin. In 1674 maakte hij deel uit
van de vloot, die onder C. Tromp een landing deed op het eiland Bel-Isle en werd
een gedeelte der vloot na de inneming van Noirmoutiers onder den luitenant-admiraal
van Nes naar de fransche kusten en vervolgens naar het vaderland teruggezonden.
Na dien tijd is hij aan land gebleven en in 1692 werd hem wegens vergevorderden
leeftijd door den koning-stadhouder toegestaan den dienst te verlaten met behoud
zijner jaarwedde. Men heeft hem wel een tweeden de Ruyter genoemd en in ieder
geval mag hij met eere naast dezen vermeld worden.
Hij was 29 Januari 1665 te Rotterdam gehuwd met G e e r t r u d a d e n
D u b b e l d e van Noordwijk. Zijn portret is geschilderd door B. van der Helst
(Rijksmuseum), in koper gebracht door J.C. Bendorp; door L. de Jongh, in koper
gebracht door A. Blotelingh; en geëtst door J. Houbraken L. Visscher en R. Vinkeles.
Zie: Rott. Historiebl. II, 606, 607, 608; III, 419 vlg., 484; d e J o n g e , Ned. Zeew.
I, voornamelijk 772 vlg. en II; Kron. Hist. Gen. XXV, (1869) 723; M o e s , Icon. Bat.
II, no. 5340.
Moquette

[Nes, Cornelis van]
NES (Cornelis v a n ), ged. 15 Mei 1640, als zoon van Jan Jacobsz. Jonge Boer
Jaepen Annetge Cornelis (kol. 907), begr. 7 Mei 1675 te Rotterdam. Ook hij trad
evenals zijn grootvaders, vader, ooms en broeders in dienst van de admiraliteit op
de Maas, waarbij wij hem in 1666 als luitenant aantreffen. In dien rang heeft hij èn
met zijn oom Jan in 1668 èn in 1670 met zijn broer Jan een tocht naar de
Middellandsche zee gemaakt. Hij is niet gehuwd geweest.
Zie: Rott. Historiebl. III, 442 vlg., 459; d e J o n g e . Ned. Zeew. I, 775.
Moquette
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[Nes, Jacob Jansz. van]
NES (Jacob Jansz. v a n ), of E s , alias B o e r J a e p , geb. in 1570 of 1571,
gesneuveld 11 Juli 1627 en begraven in de Groote kerk te Rotterdam, is de eerste
van dit geslacht met dien bijnaam, dien wij in 's lands dienst ter zee aantreffen.
Tijdens het beleg van Oostende voer hij omstr. 1604 op een der rijsdremmelaars
van de Admiraliteit op de Maas. In 1621 werd hij benoemd tot kapitein op het schip
De Spaarpot, dat in dienst dezer admiraliteit op de binnenwateren de wacht hield.
Tot zijn dood blijkt hij met dezen post belast te zijn geweest. Het is waarschijnlijk,
dat hij een familielid was van J a n v a n N e s of B o e r e j a e p , constapel op het
schip van kapitein Andries Fransz. wien in 1605 bij het veroveren van het
admiraalschap der Duinkerkers de kin was weggeschoten, waarvoor hij een
schadeloosstelling ontving van de Admiraliteit op de Maas. Hij was gehuwd met
P a r i j n t g e of P y n t g e J a n s .
Zie: Rott. Historiebl. III, 422, 426 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeew. I, 770 en het
register daarop.
Moquette

[Nes, Jan Jacobsz. van]
NES (Jan Jacobsz. v a n ), alias O u d e B o e r J a e p , geb. waarschijnlijk in het
laatst der 16de eeuw, als zoon van den vorige, gesneuveld bij het eiland Wight 24
Maart 1672. Hij werd de Oude bijgenaamd in onderscheiding van zijn jongeren
broer, die eveneens Jan heette en hierna volgt. Van 1614 af diende hij de Admiraliteit
op de Maas, eerst als bootsman, later als stuurman, constapel, luitenant en in 1625
als kapitein op een schip van oorlog op de binnenwateren. Als zoodanig nam hij
deel aan de inneming van Oldenzaal en de vermeestering van Grol in 1627. Na den
dood zijns vaders kreeg hij het bevel over diens schip. Onder M.H. Tromp streed
hij tegen de Duinkerkers en nam hij 21 October 1639 deel aan den zeeslag bij Duins.
Na den zeeslag van 8 en 9 October 1652 tegen de Engelschen werd hij beschuldigd
van plichtverzuim en nalatigheid. Zonder noodzaak zou hij met zijn zoon, die onder
hem als luitenant diende, het schip Gorcum verlaten en de vlucht genomen hebben.
Zijn niet verschijnen voor de door de Staten-Generaal benoemde rechtbank van
gedelegeerden uit de verschillende admiraliteiten zal nog voedsel aan deze
verdenking gegeven hebben en bij vonnis van 9 April 1653 werd hij bij verstek
vervallen verklaard van zijn bevelhebberschap, onwaardig gekeurd het land voortaan
te dienen en voor 12 jaar uit de Vereenigde Nederlanden verbannen. Dat mannen
als de Ruyter, Cornelis Evertsen de Oude en Cornelis de Witt voor hem in de bres
sprongen, doet gerechten twijfel ontstaan aan zijn schuld en hij zelf wenschte niets
vuriger dan in staat gesteld te worden den smaad weder door zijn gedrag uit te
wisschen. Pas 26 Januari 1666 werd hij daartoe in de gelegenheid gesteld en, o.a.
door voorspraak der stedelijke regeering van Rotterdam, benoemd tot een der
kapiteins op het schip van luitenantadmiraal de Ruyter, aan wiens zijde hij gestreden
heeft in den vierdaagschen zeestrijd en de daarop volgende gevechten van den
Tweeden Engelschen oorlog. Daarna is hij bevelhebber geworden van het schip
Klein Hollandia, en heeft hij deelgenomen in 1667 aan den tocht naar Chatham. In
1669 weerde hij zich op het schip Prinses Louise, toen hij een convooi begeleidde,
zoo dapper tegen zes algerijnsche kapers, dat de Staten-Generaal hem daarover
hun lof niet konden onthouden. Bij een overval der Engelschen van de smyrnasche
vloot verloor hij het leven en zonk zijn schip Klein Hollandia.
Zijn zoon A n d r i e s , die, 23 September 1652
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luitenant geworden, met zijn vader het schip Gorcum verliet, wordt later niet meer
genoemd. Hij was een zoon uit het eerste huwelijk en gedoopt 6 Februari 1624.
Hij was driemaal te Rotterdam gehuwd: eerst, 29 November 1620 met G r i e t g e n
J a n s , daarna 31 Januari 1634 met M a e r t i e n A b r a m s , wed. van Jacob
Pietersz., ten slotte 8 April 1636 met W i l l e m p g e J o o s t e n v a n C o u l s t e r
(zie I kol. 643).
Zie: Rott. Historiebl. II, 593; III, 428 vlg., 454; d e J o n g e , Ned. Zeew. I, 769 vlg.
en II, 255, en hetgeen bij den volgenden persoon is opgemerkt; v a n d e r B o s ,
Leeven en Daaden der Zeehelden, 733.
Moquette

[Nes, Jan Jacobsz. van]
NES (Jan Jacobsz. v a n ), alias J o n g e B o e r J a e p , geb. in 1602 of 1603, overl.
in 1652 te Havre op het schip Gelderland en 8 Aug. van dat jaar begraven in de
Groote kerk te Rotterdam, was eveneens een zoon van den hiervoor genoemden
Jacob Jansz. van Nes. Sinds 1631 komt hij als kapitein ter zee voor, doch
krijgsverrichtingen zijn van hem heel weinig bekend. Waarschijnlijk deed hij vooral
dienst als convooier. Vóór het uitbreken van den Eersten Engelschen oorlog, in Juni
1652, is hij met zijn schip in Engeland op de rivier van Hull aangehouden, doch heel
spoedig weer ontslagen. In den boedel van zijn zoon Aert bevond zich in 1686 een
schilderij van d e V l i e g e r voorstellende den strijd van zijn vader tegen zes
Duinkerkers, welke voorstelling zeker heeft moeten getuigen van diens dapperheid.
Welke kapitein Jan van Nes, alias Boer Jaep, op het fregat De Swarte Arent in 1631
van de admiraliteit op de Maas bevel kreeg tot bezetting van de kust van Vlaanderen
en bij welken van beide broeders, bij besluit van 9 October 1645 door dit college
het patent voor de groote visscherij werd ingetrokken ‘vermits deselve (n.l. van Nes)
was strijdende tegens alle goede ordre’, is nog niet uitgemaakt. In 1652 was hij
kapitein op het schip Gelderland. Hij was 23 April 1624 te Rotterdam gehuwd met
A n n e t g e C o r n e l i s d . d e B a g i j n . Bij den doop van zijn kinderen en zelfs
bij zijn dood komt zij onder verschillende namen voor, doch Annetge Cornelis wordt
in 1671 in het testament van haar zoon Aert nog genoemd en werd begraven 5
Maart 1672.
Zie: Rott. Historiebl. III, 424, 434, waar hij pas in 1638 kapitein wordt genoemd,
456 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeew. I, 771; Kron. Hist. Gen. XXVIII, 143, waar echter
alleen sprake is van een kapitein Jan Jacobsz. van Nes.
Moquette

[Nes, Jan Jansz. van]
NES (Jan Jansz. v a n ), geb. waarschijnlijk te Rotterdam 26 April 1631 was een
zoon van den vorige, overl. Juni 1680 te Rotterdam en begraven 6 Juni d.a.v. in de
Groote kerk aldaar. Sinds 16 Januari 1652 was hij luitenant op het schip Gelderland,
waarover zijn vader toen het bevel voerde; 16 April 1658 kwam hij in denzelfden
rang op het schip van den luitenant-admiraal Van Wassenaar en nam onder dezen
deel aan den strijd in de Sont van 8 November 1658, waar hij zich zeer dapper
gedroeg. Een jaar Iater, 10 December 1659. volgde zijn benoeming tot kapitein,
eerst bij den luitenant-admiraal, later op een eigen schip. Zeer waarschijnlijk heeft
hij meegevochten in den Eersten Engelschen oorlog, doch niet als kapitein, zooals
d e J o n g e opgeeft; als kapitein heeft hij zich de eerste jaren tevreden moeten
stellen met kruisen ter beveiliging der zee en met het begeleiden van
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koopvaardijschepen. In 1664 vergezelde hij, evenals zijn broeder Aert, de Ruyter
naar de Middellandsche zee, naar de
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kust van Guinea en naar West-Indië en onderscheidde zich zeer op dezen tocht.
24 Februari 1666 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en gaf in den vierdaagschen
zeestrijd (11-14 Juni 1666) en de daarop volgende gevechten blijken van grooten
moed en bekwaamheid. In het volgende jaar maakte hij den tocht naar Chatham
mee, terwijl hij een der hoofden was, die den mislukten aanval op Harwich
bestuurden. In den Derden Engelschen oorlog vergezelde hij eerst van Ghent bij
de vervolging van engelsche schepen op den Theems, daarna bevocht hij den vijand
in den zeeslag van Solebay (7 Juni 1672) en streed eveneens in de drie zeeslagen
van 1673 tegen de vereenigde engelsche en fransche vloten. Zijn verdiensten bleven
niet onopgemerkt; 24 October 1673 benoemde de Prins hem tot vice-admiraal in
de plaats van Jan de Liefde, die 21 Augustus 1673 gesneuveld was. Ook de Staten
van Holland toonden door de schenking van een rentebrief van ƒ 1000 zijn
bekwaamheid te waardeeren. Onder den luitenant-admiraal C. Tromp nam hij in
1674 deel aan de onderneming tegen Bel-Isle en ging in 1677 onder denzelfden
opperbevelhebber naar Denemarken om de Denen tegen de Zweden te helpen. Als
zijn laatsten dienst den lande bewezen vermelden wij nog, dat hij in 1678 de O.-I.
schepen op hun retour op de kusten van Noorwegen opwachtte en in behouden
haven bracht. Hij was 15 Febr. 1660 te Rotterdam ondertrouwd met A l e t t a v a n
Ravensburgh.
Zijn door L. de Jongh geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam;
een teekening ernaar door Klinkhamer in 's Rijks Prentenkabinet.
Zie: Rott. Historiebl. II, 593, 607, 608; III, 439 vlg., 464 vlg.; d e J o n g e , Ned.
Zeew. I, 774, en het register daarop.
Moquette

[Nesseus, Jacobus Jansz.]
NESSEUS (Jacobus Jansz.), minderbroeder, geb. te Amsterdam 1572 en overl. te
Leiden 14 Mei 1636. Kloosterling geworden, was hij eenigen tijd lector van de
theologie in het convent van Leuven. Als gardiaan van Sint-Truyen - waarschijnlijk
benoemd door het kapittel van Antwerpen 11 Juli 1599 - stond hij aan het sterfbed
van Pontus de Huyter (overl. 6 Aug. 1602). In 1609 naar de hollandsche missie
gezonden, vestigde hij zich eerlang te Leiden en woonde in 1622 ten huize van Dirk
van Santen. Ongestoord werkte hij daar aan het behoud en de uitbreiding van het
katholicisme. Een zijner bekeerlingen was de wispelturige en beklagenswaardige
Jan van Haren (Haeren of Haring). Diens levensloop tot op het jaar 1612 is vrijwel
bekend (P a q u o t , Mémoires, IV, 186 ss; J a n s s e n , De kerkhervorming te Brugge,
I, 259-266 en v.d. A a , Biogr. Woordenboek, VI, 55 v.). Na dien tijd aan tijdgenooten
onbekend en door geschiedschrijvers uit het oog verloren, verzoende hij zich door
Nesseus' toedoen weder met de Roomsche kerk en volhardde nu tot aan zijn dood.
(Zie nog De Katholiek, XCVI (1899), 205 en Bijdragen Bisd. Haarlem XXVII, 100).
Ook Dr. Petrus Pauw (overl. 1 Aug. 1617), hoogleeraar in de ontleeden kruidkunde
aan de leidsche universiteit, werd door Nesseus' zeggingskracht in het geheim want hij werd op protestantsche wijze begraven en zijn ambtgenoot Aelius Everardus
Vorstius hield de, ook in druk uitgegeven, lijkrede - weder gemaakt tot praktiseerend
katholiek (Vgl. hierbij ook F r u i n , Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 356
v. en 502). Het provinciaal archief der minderbroeders te Weert heeft nog andere
gegevens, welke bewijzen, dat hij was
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een ijverig en invloedrijk missionaris, door vriend en vijand geacht. Hij was ook de
eerste superior van de Franciscanen in de hollandsche missie.
Wat hij in opdracht der Aartshertogen als helper van Grammay (Archief
Aartsbisdom Utrecht VII, 117 vv; F r u i n , Uittreksel, 26 en 484) gedaan heeft voor
de opgraving en overbrenging van het gebeente der H. Liduina (M o l l , Joh. Brugman
II, 130 v.; M g r . W i l m e r , Memoriale de servae Dei Liduinae .... vita, miraculis et
cultu (1873), 10 en Archief Aartsb. Utrecht XIV, 130 vv.), leze men in het door hem
opgesteld proces-verbaal, afgedrukt door de Bollandisten, Acta Sanctorum, Aprilis
t. II, ad diem 14, p. 362 s. Ook bij het in veiligheid brengen van de relikwieën der
gorcumsche martelaren speelde hij een voorname rol. Vgl. Acta Sanctorum, t. II
Julii, ad diem 9 (ed. Palmé, p. 742, n. 25) en een bundel processtukken in zake de
zaligverklaring van Gorcum's martelaren, berustend in de bibliotheek der Bollandisten
te Brussel (sign. n. 182, fol. 192 v. - 197 v.), alwaar de beëedigde verklaringen,
afgelegd door Nesseus en zijn ordebroeders Joannes Tyras en Arnoldus de Witte,
worden medegedeeld.
Zie: Bijdragen Bisd. Haarlem I, 341; II, 86, 110; VI, 299 v.; X, 12; XIV, 23; XIX,
65. Om verwarring te voorkomen zie ook III, 315; XVIII; 53; XXIX, 291 noot 1.
Hesse

[Netscher, Pieter Marinus]
NETSCHER (Pieter Marinus), geboren te Rotterdam 4 Juni 1824, zoon van
F r a n c i s c u s M a r i n u s N. en E l i s a b e t h v a n d e r G o n , overl. te 's
Gravenhage 12 Januari 1903. Na voorbereidend onderwijs werd hij bij besluit van
den Minister van Oorlog van 5 Juli 1838 tot cadet bij de infanterie aangewezen. In
1842 werd hij benoemd tot tweeden luitenant, in 1852 tot eersten luitenant bij het
regiment grenadiers en jagers, waarbij Netscher 1847 was overgeplaatst. Bij K.B.
van 19 Februari 1857 werd hij gedetacheerd in West-Indië en benoemd tot adjudant
van den gouverneur van Suriname. Reeds vroeger had hij Demerary bezocht; zijn
belangstelling voor de geschiedenis der Nederlanders in Zuid-Amerika werd in
Suriname nog versterkt. In 1859 werd hij tot kapitein bevorderd; een jaar daarna
keerde hij naar Nederland terug en verkreeg een jaar nonactiviteit. Bij K.B. van 28
Juli 1861 werd hij in actieven dienst hersteld bij het regiment grenadiers en jagers.
Bij K.B. van 16 Juli 1862 werd hij benoemd tot adjudant van den kommandant van
het nederlandsch-indische leger; hij bleef dat ruim drie jaren; bij K.B. van 3 Juli 1865
werd hij weer ingedeeld bij de grenadiers en jagers; 20 Maart 1868 werd hij majoor
bij het eerste regiment infanterie, 14 April 1873 luitenant-kolonel bij het zesde
regiment, 26 Juni 1875 kolonel bij den staf en chef der afdeeling Personeel en
Militaire Zaken aan het Departement van Oorlog, 20 Maart 1878 inspecteur van het
militair onderwijs; bij K.B. van 4 Oct. 1878 benoemd tot generaal-majoor, werd hij
15 Februari 1885 als zoodanig gepensionneerd; 31 Aug. 1897 werd hem de rang
verleend van luitenantgeneraal.
Netscher heeft zeer veel over militaire en koloniale onderwerpen geschreven;
organiseerend talent heeft hij daarbij herhaaldelijk getoond. Van wetenschappelijke
beteekenis zijn zijn twee historische werken: Les Hollandais au Brésil. Notice
historique sur les Pays Bas et le Brésil au XVIIe siècle (La Haye, 1858) en veel later
zijn Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice van de vestiging
der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. .... Uitg. d.h. Prov.
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Utrechtsch Gen. van K. en W. ('s Grav. 1888).
Hij was in 1858 gehuwd met A n n a M a r i a T h u r k o w , die 31 Aug. 1860 te
Soden stierf, en 25 Sept. 1867 met J a c o b a G e r a r d a W i l h e l m i n a M a r i a
S c h e u r l e e r , die hem overleefde.
Zie: L. d e V l a m i n g in Levensb. Lett., 1902/1903, 177 vlg. (met staat van
dienst).
Brugmans

[Neufville, Christina Leonora de]
NEUFVILLE (Christina Leonora d e ), oorspronkelijk van fransche afkomst, was geb.
te Amsterdam, 4 Jan. 1713, en werd ald. 6 Apr. 1781 in de Nieuwe kerk begraven.
Zij was een vrouw van veel studie; vooral de wijsbegeerte en de natuurkunde trokken
haar aan. Zij was ongehuwd en is bekend als schrijfster van de volgende werken:
Bespiegelingen voorgestelt in Dichtkundige brieven (1741; 2de dr. 1762). De eerste
drie brieven van dit haar hoofdwerk zijn vertalingen van Voltaire; in de vier overige
draagt zij haar eigen denkbeelden voor (in alexandrijnen) omtrent wijsgeerige
onderwerpen en bestrijdt zij de materialisten op Wolfiaansche gronden, welk stelsel
intusschen reeds in haren tijd veel van zijn krediet verloren had. Ook vertaalde zij
het treurspel van d e M o r a n t , Childerik getiteld, waarvan de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden twee drukken bezit (1733 en 1783). Volgens sommigen heeft zij
onder den naam van V r o u w e C.P. uitgegeven: Bespiegelingen over Gods kerken waereldbestier enz. (1761). Voorts vertaalde zij V o l t a i r e s werk: Discours sur
la legalité des conditions.
N. Verkolje maakte haar miniatuurportret.
Zie: J. d e V r i e s , Gesch. Ned. Dichtk. II, 246; S i e g e n b e e k , Bekn. Gesch.
Ned. Letterk. 265; W i t s e n G e i j s b e e k , Biogr. Anthol. en Critisch Woordenb.
IV, 465, en K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. V, 481 en 82.
Zuidema

[Neufville, Margaretha Jacoba de]
NEUFVILLE (Margaretha Jacoba d e ), evenals haar bovenstaande naamgenoot
van fransche afkomst, doch niet nauw aan haar verwant, werd 6 Febr. 1775 te
Amsterdam geb. en overl. 15 Juli 1856 op het landgoed ‘Spaar-en-Hout’ bij Haarlem.
Zij was de oudste van een viertal kinderen uit het huwelijk van D a v i d M a t t h e u s
v a n G e l d e r d e N. en E l i z a b e t h B a r n a a r t . De familie woonde 's winters
te Amsterdam, 's zomers op het pas genoemde buiten en behoorde tot het
doopsgezinde kerkgenootschap.
Reeds in haar prille jeugd had Margaretha ten gevolge van een val een ernstig
letsel aan haar lichaam gekregen, waardoor zij haar heele leven mank liep. Haar
opvoeding was als die van beschaafde lieden uit dien tijd: zoowel in talen als in
schilderen, handwerken enz. was zij goed onderwezen. Ongehuwd, sleet zij haar
leven meerendeels in het huis harer ouders, onder letterkundige werkzaamheden.
Vooral op ‘Spaaren-Hout’ vertoefde zij gaarne.
Men heeft van haar de volgende geschriften: Galerij van beroemde mannen en
vrouwen in Nederland. 3 stukjes (1821-22; 2de dr. 1826); De Kleine Pligten, haar
hoofdwerk, een oorspronkelijke voorstelling in brieven van de zeden uit het begin
der 19de eeuw. 2 dln. (1824; 3de dr. 1836); De Schildknaap, een oorspronkelijk
historisch-romantisch verhaal (1829; 2de dr. 1833); Cinq Mars, of een zamenzwering
onder Lod. XIII. Naar het Fransch van A l f r e d d e V i g n y . 2 dln. (1830); Twaalf

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

maanden uit de Vaderlandsche geschiedenis, of Schets der groote gebeurtenissen
in de Nederlanden van half Augustus 1830 tot half Augustus 1831 (1832); Zes
nieuwe oorspronkelijke Nederduitsche verhalen voor kin-
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deren (1834; 3de dr. 1843); Uren van uitspanning. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch
van A m a l i a S c h o p p e , g e b . W e i s e (1835); Elisabeth Basmooth, of eene
Engelsche plant op Hollandschen bodem. Een oorspronkelijke roman. 2 dln. (1836);
A.T. T y t l e r , Maria en Flora, of ernst en luim. Naar het Engelsch. Met platen (1838;
3de dr. 1839), en Acht oorspronkelijke Nederduitsche verhalen voor de jeugd. Met
8 platen (1840).
Haar hoofdwerk, de Kleine Pligten, wordt door sommigen in kunstwaarde met de
romans van Wolff en Deken, zelfs met die van Jacob van Lennep op ééne lijn gesteld,
moet echter in geestigheid en aantrekkelijkheid voor deze onderdoen.
Zie: P.A.A. B o e s e r , Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville.
Acad. proefschr. (1889); en K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. VII (1912), 132 en 33.
Zuidema

[Neui, Peter Johannes de]
NEUI (Peter Johannes d e ), eerste Baptistenprediker van Friesland, geb. 20 October
1828 te Ditzumer Verlaat in Oost-Friesland, overl. 12 Febr. 1907 te George in Iowa
(N.A.), was eerst smid van beroep, werd 8 Febr. 1850 in een vaart bij Weener
gedoopt door J.L. Hinrichs, predikte aldaar voor het eerst 24 Maart 1850 en niet
zonder levensgevaar een week later in zijn geboorteplaats. Na een half jaar onderwijs
te hebben ontvangen van de twee groote duitsche Baptistenpredikers J.G. Oncken
en J. Köbner te Hamburg, werd hij 1 Juni 1852 als reizend leeraar geordend. Hij
huwde 15 Aug. 1854 met K a t h a r i n a J o h a n n a C r a m e r . Twaalf jaar werkte
hij in Oost-Friesland, waar velen door hem gedoopt werden. Een geschrift van den
ouderling H. Willms te Ihrhove tegen den kinderdoop (Groningen, 1863) dat door
enkele Afgescheidenen te Franeker gelezen werd, gaf den eersten stoot, dat de
Baptistengemeente te Ihrhove de Neui naar Friesland zond. Hij vestigde te Franeker
in 1864 een predikstation, waar spoedig een viertal in de stadsgracht werden
gedoopt. Het was voor hem een aanwinst het oude vermaanhuis der Menniste
gemeente te kunnen koopen. De Baptistenkring breidde zich door zijn arbeid
aanmerkelijk uit, zoodat 23 Mei 1866 tot gemeentevorming kon worden overgegaan.
Hij vestigde predikstations te Workum, Makkum en Staveren, waaruit later
zelfstandige Baptistengemeenten ontstonden. Toen hij in 1871 een beroep kreeg
naar Baleyville in Illinois (N.A.) nam hij dit aan. Later heeft hij nog gearbeid te Grand
Rapids, George, Steamboat Rock en Buck Grove, waar op zijn initiatief kapellen
gebouwd werden. Hij was een welsprekend man en een hartstochtelijke natuur. Zijn
wachtwoord en levensleuze luidde: ‘dat ik leef is niet nuttig, maar dat ik werkzaam
ben.’
Zijn portret in mijn It Fryske Réveil yn portretten, (Sneek, 1911); meerdere
levensbijzonderheden in mijn De opkomst en vestiging van het Baptisme in
Nederland, (Sneek, 1912).
Wumkes

[Neyen, Jan]
NEYEN (Jan), minderbroeder, geb. te Antwerpen omstreeks 1568 en gest. in Spanje
20 Nov. 1612. Zijn vader M a a r t e n N e y e n was van Vlissingen, bekleedde in de
Scheldestad het ambt van ‘gezwooren klerk der Reekenkamer’ en ‘hield zich in 't
heimelyk aan de hervorming van Kalvyn en verstandt met Oranje’ (H o o f t , Neederl.
Histoorien, (Amst. 1642), 395 vv.). Zijn moeder leefde in 1607 als calviniste nog
ergens in Holland.
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In het Calvinisme opgevoed, voltooide Jan zijn studiën in Spanje en werd daar
op twintigjarigen leeftijd katholiek. Hij keerde naar Antwer-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

912
pen terug en verplichtte zich daar in 1590 (of later?) door gelofte tot den regel der
Minderbroeders. Vergist P. Michael Landtman zich niet, dan werd Neyen in 1597
priester gewijd en droeg hij Feb. 1597 te Leuven zijn eerste Mis op. Van 1603-1606
was hij gardiaan van het klooster te Brussel. Daar werd hij als raadsman en diplomaat
reeds dikwijls ‘in groote saeken gebruickt.’ In 1606 vertrok hij met den provinciaal
Gerardus Jaceanus als ‘Custos’ naar het generaal kapittel van Toledo. Inmiddels
(ook nog in 1607) diende pater M. Landtman, oudprovinciaal der tyroolsche provincie
en sedert 10 jaren vertoevend in België, waarschijnlijk uit naijver, bij kard. Scipio
Borghese schriftelijk vele en scherpe beschuldigingen over zijn gardiaan in. Toch
werd Neyen benoemd tot commissarisgeneraal der ‘Natio Germano-Belgica’ en zat
als zoodanig 22 Oct. 1606 te Leuven het provinciaal kapittel voor.
Het volgend jaar begon Neyen, voorzien van aanbevelingsbrieven van het hof
van Madrid en in opdracht van Aartshertog Albertus, met de Staten-Generaal te
onderhandelen over vrede, voor beide partijen gewenscht en onontbeerlijk. Hij kwam
2 Mrt. 1607 in den Haag en werd door prins Maurits als een oud vriend behandeld.
Zijn schranderheid en volharding deden tallooze en bijna onoverkomelijke bezwaren
uit den weg ruimen. Op 12 Apr. werd een voorloopige akte van wapenstilstand
onderteekend.
Daarna keerde hij, aanvankelijk zelfs zonder paspoort, naar Holland terug om
ook een wapenschorsing ter zee te bewerken en werd 7 Mei ter Staten-vergadering
ontboden. Philips III deelde het gevoelen zijner raadslieden, dat de onafhankelijkheid
der Vereenigde Provinciën niet mocht worden erkend en weigerde de gevraagde
goedkeuring. Nu reisde Neyen zelf naar Madrid en slaagde. Nog driemaal deed hij
de reis van Brussel naar den Haag en effende ten slotte den weg voor een officieel
gezantschap. Paus Paulus V erkende bij breve van 20 Nov. 1607 zijn verdiensten
(afgedrukt bij S a n d e r u s , Chorographia sacra Brabantiae III (Hag. Com. 1727)
75).
Het officieele gezantschap, waarvan Neyen weer deel uitmaakte, werd 1 Febr.
1608 door prins Maurits ontvangen. Om het oordeel des konings over sommige
voorstellen te vernemen, reisde Neyen weer af naar Brussel en Madrid. Door de
besluiteloosheid des konings kon hij zijn belofte van spoedigen terugkeer niet houden.
Eindelijk handhaafde de spaansche regeering schriftelijk haar eisch van vrije
uitoefening v.d. katholieken godsdienst. De ontvangst van dit besluit deed in den
Haag de onderhandelingen opschorten. Begin 1609 werd Neyen uit Spanje met de
noodige volmachten naar Brussel teruggezonden. Feestelijk (S c h o u t e n s , Gesch.
v.h. voormalig minderbroedersklooster van Antwerpen (Antw. 1908) 126-127) werd
hij 5 Feb. ontvangen te Antwerpen, waar de verdere besprekingen met de
gecommitteerden der Staten-Generaal gehouden en 9 Apr. door het sluiten v.h.
Twaalfjarig Bestand bekroond werden.
Sommige schrijvers houden het gedrag des paters niet in alle opzichten voor
onberispelijk. Zoo zou hij Corn. Aerssen door geschenken hebben willen omkoopen
en als loon voor zijn bemoeiïngen den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht
verlangd en gevraagd hebben. Algemeen echter worden zijn verdiensten,
bekwaamheid en vooral zeggingskracht erkend. Op het algemeen kapittel van Rome
(Juli 1612) werd hij gekozen tot Definitor-generaal. Door den koning voorts
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naar Spanje ontboden, stierf hij vrij onverwacht, zooals sommigen vermoedden,
vergiftigd door zijn politieke tegenstanders.
Zijn portret door J. Muller werd gegraveerd naar M.J. Mierevelt. Zie M o e s , Icon.
Batava. Prenten door J. Muller, H. Hondius, C. de Passe, e.a.
Een gravure van Neyen in civiel gaf S c h o u t e n s , Gesch. voorm.
minderbroederklooster Antw. (2e dr., 1908) 123 en Martyrologium Minoritico-Belgicum
(Hoogstratae 1901) 197. Een andere, in kloosterkleed, afgedrukt in St.
Antonius-almanak (Woerden 1909) 38.
Hesse
Zie: F. C o m p a n u s in De Katholiek, CXXXV, (1909), 257-282. Zie nog G. B r o m ,
Archivalia in Italië, Dl. I, 2e stuk, n. 2337, 2498, 2501, 2508, 2515 en 2522;
S c h o u t e n s , Antiquitates franciscanae belgicae, III (Hoogstratae 1906) 84; D o d t
v. F l e n s b u r g , Archief VI (1846), 236.

[Nickelen, Isaäc van]
NICKELEN (Isaäc v a n ), vermoedelijk geb. te Haarlem, overl. aldaar in Dec. 1703.
Hij trad 7 Oct. 1660 in het schildersgild en heeft zich als een goed kerkschilder doen
kennen: de haarlemsche Groote kerk trok hem zeer aan, zoodat hij haar vaak
afbeeldde, waarvan 't Rijks Museum te Amsterdam en Haarlems Stedelijk Museum
getuigen. 21 Febr. 1678 sloten hij, dr. J o a c h i m B e c k e r , raadsheer van den
duitschen Keizer, en H e n d r i k N o y e n eene overeenkomst met de regeering
zijner woonplaats tot het oprichten eener fabriek voor het reeden van fijne ruwe
italiaansche zijde, welke zaak geen voortgang moet gehad hebben, want in 1681
vertoefde v.N. te 't Gravenhage en deed hij bij de regeering van Alkmaar aanzoek
om aldaar eene zijdespinnerij en fabriek te vestigen. De vroedschap ging op zijn
voorstel in en 2 Dec. werd een accoord gesloten met een octrooi voor 8 jaren: men
zou hem eene plaats verschaffen om zijn werk te doen, tot een proef getouwen ter
leen geven en kinderen bezorgen, aan welke hij het spoelen, zuiveren, trekken en
weven van zijde leeren en eenig loon betalen zou. In Januari 1682 verzocht hij
subsidie om ook de zijdetwijnderij op te richten en men stond hem voor 2 twijnmolens
ƒ 300 toe. Ook huurde men voor hem tegen 1 Mei voor 2 jaren een woonhuis. De
onderneming moet niet geslaagd zijn: in Oct. 1687 werd van wege v.N. aan de stad
betaald ƒ 220 voor 2 zijdemolens, welke hij volgens contract bij vertrek tegen taxatie
moest overnemen. In 1690 kocht hij voor enkele honderden guldens de zwaar
belaste hofstede ‘Dalenberg’ bij Kraantjelek, naar hij beweerde om op den grond
moerbeziënboomen te planten en vervolgens de zijdereederij uit te oefenen, maar
hij sloopte het geboomte en plunderde het huis en liet de achterstallige verpondingen
onbetaald. Daarna heeft hij eenigen tijd in het glashuis gewoond, als glasblazer der
aan de stad Haarlem toebehoorende glasblazerij de Zon. Dat hij in Febr. 1694
vergunning bekwam om eene schilderij te verloten, pleit niet voor zijn welvaart; in
1698 werd hij insolvent verklaard.
V.N. onderwees zijn zoon J a n in bouw- en doorzichtkunde en vervolgens in de
behandeling van het penseel. Deze, 19 Maart 1684 gehuwd met H e s t e r v a n
W e e r t , van Amsterdam, vond te Dusseldorp en te Cassel veel werk en eer, en
ging zijne dochter J a c o b a (te Dusseldorp gehuwd met W i l l e m T r o o s t ) voor
in de kunst.
Zie: v.d. W i l l i g e n . Les artistes de Harlem (Harl. et la Haye 1870); S. K a l f f in
Zondagsbl. Opr. Haarl. Courant nr. 48 van 1908; B r u i n v i s in Oud-Holland 1909,
241.
Bruinvis
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[Nicolai, Aarnout]
NICOLAI (Aarnout), zoon van Everard Nicolai, die volgt, en Genoveva van der Goes,
geb. in 1528, ongehuwd overl. 22 Jan. 1592. Na verwerving van het licentiaat in de
rechten werd hij 6 Nov. 1557 extraordinaris- en 16 Dec. 1559 ordinaris-raad in het
Hof van Holland, 25 Mrt. 1578 presideerend raad. Toen in 1582 door de Staten van
Holland een hoogste rechtscollege, als Hooge Raad, werd opgericht, werd Aarnout
president daarvan. In 1584 was hij een der ontwerpers van de voorwaarden,
waaronder aan den Prins van Oranje de grafelijke waardigheid zou worden
opgedragen, wat nog op het laatste oogenblik door den onverwachten dood van
den Prins niet tot uitvoering is gekomen. Hij was bevriend met den leidschen
hoogleeraar Bonaventura Vulcanius, wien hij de handschriften van de gedichten
zijner ooms Nicolaus Grudius en Hadrianus Marius ter uitgave aanbood. Zij berusten
thans in de leidsche universiteitsbibliotheek (zie: Codices Manuscripti Bibl. Univ.
Leidensis I (1910) no. 70 A en 102). Vulcanius bezorgde de uitgave in 1612.
Zie: De Gids, Mengelingen III (1839) 361; de op hem vervaardigde lijkdichten van
Janus Dousa, vader en zoon, zijn uitgeg. door: P. B o s s c h a , J o . N i c . S e c u n d i
H a g a n i Opera Omnia (L.B. 1821) XLIV-XLVIII.
van Kuyk

[Nicolai, Adriaan]
NICOLAI (Adriaan), geb. te Mechelen en overl. te Brussel 21 Mrt. 1568. Hij was de
zoon van den beroemden Nicolaus Everardi (1) (kol. 358) en waarschijnlijk geb.
gedurende diens raadsheerschap te Mechelen (1505-1509). Hij wordt veelal
aangeduid, zooals hij ook zich zelf noemde, als H a d r i a n u s M a r i u s , ter eere
van Maria (8 Sept. was zijn geboortedag). Zijn studie volbracht hij te Leuven, te
Bourges en in Italië, waarna hij eenigen tijd advocaat te Mechelen was. Zijn
ambtelijke loopbaan ving hij aan als raadsheer in het Hof van Utrecht (1 Sept. 1540).
In 1541 werd hij raadsheer in den Grooten Raad van Mechelen, daarna raad in het
Hof van Gelderland (27 Jan. 1543), terwijl hij 19 Nov. 1547, na den dood van Joost
Sasbout, dezen opvolgde als kanselier van Gelre en Zutphen. Alva benoemde hem
in den Raad van Beroerten (1567), doch hij woonde slechts enkele malen de zittingen
bij; bij de instelling van den Raad was hij reeds ziek en eenige maanden later
overleed hij. Hij was bevriend met Viglius (zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Analecta l, 143-4) en is, meer dan door zijn juridische loopbaan, bekend als latijnsch
dichter. Zijne handschriften berusten op de leidsche universiteitsbibliotheek onder
de codices van Vulcanius. Deze ontving ze van Aarnout, die voorgaat (broederszoon
van Adriaan), ter uitgave; zulks geschiedde in 1612 tegelijk met die zijner broeders
onder den titel: Poemata et Effigies trium fratrum Belgarum. Zij worden ten zeerste
geroemd, vooral zijn Cymba amoris, meermalen, o.a. door J a c o b C a t s en
J o a c h i m O u d a a n (Rott. 1743) in het nederlandsch vertaald. Verder elegieën,
epigrammen, een gedicht op den dood van zijn broeder Janus Secundus, e.a.
Zie: De Gids, Mengelingen III (1839) 364; Nijhoff's Bijdragen II (1840) 252; VIII
(1852) 74; X (1856) 90; P. H o f m a n P e e r l k a m p , de Poetis Latinis Nederl. etc.
(Haarl. 1838) 81-87; Codices Manuscripti Bibl. Univ. Leidensis I: Cod. Vulc. (1910)
no. 70 A en 102.
van Kuyk

[Nicolai, Everard]
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NICOLAI (Everard), broeder van Adriaan Nicolai, die voorgaat, zoon van den
beroemden Nicolaus Everardi (1) (kol. 358), werd waarschijnlijk in 1498 te Middelburg
geb. en overl. te Mechelen 10 Mei 1561. De Naamrol der friesche raden
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noemt hem: E v e r a r d N i k o l a y v a n M i d d e l b u r g . Hij verwierf den graad
van licentiaat in de rechten, was eenigen tijd advocaat in den Haag en werd bij de
nieuwe ordening van het Hof van Friesland, bij instructie van 29 Juli 1527, tot raad
in den Hove aangesteld. In 1533 werd hij raadsheer in den Grooten Raad van
Mechelen, in 1541 eerste raad in Friesland en in 1556 president van den Raad van
Mechelen. Ook was hij lid van den Geheimen Raad en werd voor tal van staatszaken
geraadpleegd. T h e i s s e n deelt een en ander mede uit een uitvoerige beschouwing
van zijn hand van 1560 over het recht van Filips II op Friesland als graaf van Holland.
Dit stuk bevindt zich op het rijksarchief te Brussel. Hij wordt geroemd als uitstekend
jurist en waardig zoon zijns vaders. Evenals zijn broeders vervaardigde hij latijnsche
verzen. Janus Secundus maakte een viertal gedichten op hem, terwijl bovendien
twee brieven (van 1534 en 1535) van hem aan Everard bewaard bleven, alles
uitgegeven door: P. B o s s c h a , J o . N i c . S e c u n d i H a g a n i Opera Omnia
(Lugd. Bat. 1821) II, 25-36, 274, 279. Zijn andere broeder Nicolaus Grudius maakte
een lijkdicht voor hem, waarin Everard sprekend wordt ingevoerd en zijn loopbaan
aldus beschrijft:
‘Evrardus tegor hoc tumulo, de Praeside Praeses
Qui genitus, iuvenis respondi civica iura;
Inde Senatorum Frisius me vendicat ordo;
Macliniae iubeor Magni pars esse Senatus.
Mox iterum Frisias Praeses ablegor in oras:
Inde sed in propiam me clemens evocat aulam,
Postque senem summo rex ornat honore Philippus’.
(B o s s c h a , t.a.p., XI).
o

Hij was driemaal gehuwd en wel met: 1 . G e n o v e v a v a n d e r G o e s , dochter
o

van den landsadvocaat A e r t v a n d e r G o e s (zij overl. in 1545), 2 .
o

M a r g a r e t h a v a n R o o n en 3 . J e a n n e S p r u y t . Zijn zoon Aarnout gaat
voor, zijn zoon Karel volgt.
Zie: Naamrol der E.M.H. Raden 's Hoffs van Friesland (Leeuw. 1742) 11; De Gids,
Mengelingen III (1839) 360; J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche vrijheid
(Gron. 1907) 148, 152, 389, 393, 404.
van Kuyk

[Nicolai, Karel]
NICOLAI (Karel), zoon van Everard Nicolai, die voorgaat, overl. te Mechelen in
1616. De Naamrol der friesche raden noemt hem ‘Meester’ en vermeldt zijn
benoeming tot raad in den Hove van Friesland op 7 Aug. 1576. Reeds in 1578 werd
hij met andere spaansch- en roomschgezinde raadsheeren afgezet (zie ook: Archief
Aartsb. Utrecht XVI, 333, waar hij ‘doctor N i c o l a u s N i c o l a y ’ genoemd wordt).
Hij werd daarop raadsheer te Mechelen.
In het lijkdicht van Janus Dousa op zijn broeder Aarnout (zie aldaar) wordt hij
herdacht.
Zie: Naamrol der E.M.H. Raden 's Hoffs van Friesland (Leeuw. 1742) 23, 24; De
Gids, Mengelingen III (1839) 362.
van Kuyk

[Nienhuis, Hendrik]
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NIENHUIS (Hendrik), uitnemend rechtsgeleerde, geb. te Ten Boer 12 Febr. 1790,
overl. te Groningen 28 Nov. 1862, zoon van L a m b e r t u s N i e n h u i s en A a l t j e
T o n c k e n s . Na zijn beide ouders jong verloren te hebben, werd hij ter school
gedaan op de fransche kostschool te Groningen. Later kwam hij in huis bij den
conrector der latijnsche school, daarna hoogleeraar, van Eerde. In 1806 werd hij
student te Groningen, waar hij de juristen Gratama, Duymaer van Twist en Paehlig
hoorde en 25 Apr. 1812 tot doctor in de rechten promoveerde na verdediging eener
dissertatie: Ad locum juris Napoleonei de Divortio (Gron. 1812). Na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat te Groningen, terwijl hij in 1816 tot procureur

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

916
bij de rechtbank aldaar werd benoemd, en een uitgebreide rechtspraktijk verwierf.
In 1822 werd hij rechter-plaatsvervanger te Groningen. Het volgend jaar als opvolger
van Holtius tot hoogleeraar aan de universiteit aldaar benoemd, aanvaardde hij dien
post 6 Oct. met eene inaug. oratie: de Ratione quam theoriam appellant processus
civilis, praxeos iudiciariae procreatrice et quasi parente, nimis neglecta (Gron. 1824),
waarin de redenaar op de noodzakelijkheid, om bij de toen aan de orde zijnde
samenstelling onzer wetboeken een regeling van het actiënrecht op te nemen,
aandrong. Meer uitgebreid behandelde Nienhuis dit onderwerp in een in 1832 in
het genootschap Pro Exc. J.P. te Groningen gehouden rede: dat het wenschelijk is,
bij de tegenwoordige herziening onzer wetgeving, dezelve aan te vullen door een
volledig zamenstel van stellige regtsbepalingen omtrent de middelen tot handhaving
van regt. Hoewel in en buiten de Kamer zijn meening krachtigen steun vond, is ten
slotte het actiënrecht noch in het Burg. Wetboek noch in dat van Burg.
Rechtsvordering opgenomen.
Gedurende 34 jaar bleef N. als hoogleeraar te Groningen werkzaam; als in de
practijk gevormd jurist heeft hij zijn onderwijs vooral met het oog op de eischen der
practijk ingericht. Prof. de Wal roemt hem verder als systematicus. Als leerlingen
zijner school zijn vooral te noemen Diephuis en van Boneval Faure. In 1829 en in
1844 werd hij tot rector magnificus benoemd; in 1848 was hij bij de
grondwetsherziening lid der Dubbele Kamer. In 1857 verkeeg hij wegens slechten
gezondheidstoestand zijn emeritaat. Hij was in 1812 gehuwd met A n n a M a r i a
Johanna Vos.
Als geschriften van zijn hand zijn te noemen: Handleiding bij akademische
voorlezingen over het hedendaagsch burgerlijk regt (Gron. 1827-31, 2 stukken);
Memorie van regte over het erfpachtsregt, ingevoerd bij de wet van 10 Januari 1824,
met betrekking tot de Groninger vaste beklemming (Gron. 1831) te zamen met H.O.
F e i t h , H. T r i p , W.J. Q u i n t u s en H. d e R a n i t z ; Het Nederlandsche
Wisselrecht (Gron. 1836) en de onvoltooid gebleven: Akademische voorlezingen
over het Nederlandsch Burgerlijk Regt (Gron. 1849-54, 2 stukken). Verder twee
verhandelingen: Over het ongegronde der regtspreuk: Error communis jus facit,
bepaaldelijk met betrekking tot derzelver toepassing op instrumentaire getuigen, in
Bijdr. tot Regsg. en Wetg. X (1836) 186-221; Transitoire quaestie, omtrent het
vruchtgenot, dat de wet aan de ouders geeft, van de goederen hunner minderjarige
kinderen, in Ned. Jaarb. van Regtsg. en Wetg. I (1839) 120-130, en eene uitgave
van T. H a a k m a T r e s l i n g 's Memorie van regte, over de ontzetting van eigendom
bij beslag op een ondeelbaar vast goed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats
(Gron. 1823) (Pamflet Knuttel no. 25199).
Zie: J.H. P h i l i p s e in Levensb. Letterkunde (1863) 210-265; J. d e W a l in N.
Bijdr. v. Regtsg. en Wetg. XIII (1863) 558-565; R. v a n B o n e v a l F a u r e , Het
Ned. Burg. Procesrecht I (3e druk) 12-14.
van Kuyk

[Nieuwenhuys, Robert Charles]
NIEUWENHUYS (Robert Charles), zoon van C h r i s t i a n u s J o a n n e s N. en
H e n r i e t t a J u l i a G u i t a r d , was districtsschoolopziener te Deventer, waar hij
4 Juli 1905 overl. Geb. te Amsterdam, 25 Mei 1833, studeerde hij te Utrecht in de
rechten en promoveerde ald. in 1858 op een dissertatie De litteris requisitorialibus
in causis criminalibus. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat en procureur
te Deventer, waar hij in 1863 tot schoolopziener in het 3de district van Overijsel
benoemd werd, ter vervanging van Dr. D. Bierens de Haan, die als hoogleeraar
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naar Leiden was vertrokken. In 1869 werd hij tot lid van den gemeenteraad, in 1874
tot wethouder van Deventer gekozen. Bij de invoering der wet op 't Lager Onderwijs
van 17 Aug. 1878 zag Nieuwenhuys zich tot schoolopziener van 't nieuw gevormde
district Deventer benoemd; hij nam toen kort daarna zijn ontslag als lid van den
Raad. Hoezeer hij zijn betrekkingen bij 't schooltoezicht metlust en ijver waarnam,
bleek toen hij 1 Oct. 1903 zijn 40-jarig jubilé als schoolopziener vierde: van alle
kanten werden hem toen blijken van waardeering en hoogachting toegezonden.
Ook in vele andere maatschappelijke betrekkingen was N. te Deventer met ijver
werkzaam; zoo als lid van de commissie over de Bank van leening, als commissaris
over de straatwegen van Deventer naar Oldenzaal en van Zwolle naar Voorst, als
lid van de plaatselijke schoolcommissie enz. Boeken heeft hij, voorzoover bekend,
niet geschreven.
Zuidema

[Nieuwindt, Martinus]
NIEUWINDT (Martinus), geb. te Amsterdam 17 Mei 1796, overl. te Curaçao 12 Jan.
1860. Hij werd priester 10 Juli 1819 en was kapelaan te Amsterdam (Fransche kerk)
van 1819 tot 1824. Als missionaris vertrok bij naar de missie van Curaçao, waar hij
27 Aug. 1824 aankwam. Hij werd in hetzelfde jaar benoemd tot apostolisch prefect
der curaçaosche missie. In 1840 werd hij door den paus benoemd tot
geheim-kamerheer en in 1842 tot bisschop van Cytrum en apostolisch vicaris. Hij
begaf zich daarop naar Holland en ontving de bisschopswijding in het seminarie te
Warmond op 24 Aug. 1843, waarna hij wederom naar Curaçao terugkeerde. Met
onverdroten ijver is hij daar werkzaam geweest. Was er bij zijn aankomst slechts
één gemeente, bij zijn dood telde men in zijn vicariaat twaaf parochies. Tal van
scholen, vooral ook in de buitendistricten heeft hij gesticht. Hij zorgde voor de
verpleging van de krankzinnigen en melaatschen. Verscheidene brieven omtrent
zijn missionarisarbeid vonden een plaats in De Godsdienst Vriend.
Zie: De Godsdienst Vriend LXXXIV, 167; Het Katholieke Nederland 1813-1913,
I, 214 vlg.
van der Heijden

[Noircarmes, Philippe]
NOIRCARMES (Philippe), heer van St. Aldegonde, Noircarmes, Maingoval,
Bugnicourt enz., commandeur van de orde van Alcantara, groot-baljuw en
kapitein-generaal van St. Omer, veldoverste uit de eerste jaren van den tachtigjarigen
oorlog, overl. te Utrecht 4 Maart 1574, ten gevolge van eene verwonding, die hij
gekregen had bij het beleg van Alkmaar; gehuwd met A l i n e d e L e v i n , gezegd
Famars.
In 1566 werd hij benoemd tot luitenant-kapitein-generaal van Henegouwen en
gouverneur van de citadel van Cambray. Hij voerde het bevel over het troepenkorps,
dat Valenciennes, welke stad bij plakkaat van 14 Dec. 1566 oproerig aan den koning
was verklaard, moest onderwerpen; de inneming geschiedde in het begin van Jan.
1567. Daarop maakte hij zich meester van Doornik, terwijl hij 13 Apr. Maastricht
bezette, teneinde te beletten, dat de opstandelingen in de Z. Nederlanden hulp
kregen uit Duitschland en omdat die stad een garnizoen moest hebben als straf
voor de godsdienstwoelingen, die er hadden plaats gehad; 18 April vertrok hij naar
het kamp bij Turnhout, in Maastricht troepen achterlatende van het regiment van
Gillis de Barlaymont. Hij maakte zich daarop meester van 's Hertogenbosch en was
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8 Mei met zijne troepen voor Amsterdam, waar hij de roomsche partij in het bewind
herstelde; vervolgens legde hij garnizoen in Haarlem, Leiden en Delft. Bij de
aankomst van Alva in de Nederlanden begroette hij hem bij Diedenhoven; in
September werd hij door
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den landvoogd benoemd tot lid van den raad van beroerten; 13 October was hij
weder in Maastricht in gezelschap van Barlaymont en Aremberg. Deze drie oversten
werden later in de raadsnotulen dier stad vermeld als de drie ‘stadsvrienden’. Alva
raadpleegde hem verder over de invoering van den 10en penning. In 1572 was hij
tegenwoordig bij het beleg van Haarlem; toen de graaf van Bossu gevangen was
genomen in den slag op de Zuiderzee (1573) werd hem de leiding van den oorlog
in Holland opgedragen, ook bekleedde hij in diens plaats het stadhouderschap van
Utrecht. Zijn aanslag op Gouda mislukte. In 1574 gebruikte Requesens hem om
onderhandelingen aan te knoopen met de Staten van Zeeland; hieraan maakte zijn
dood een einde.
Zie: Correspondance du Cardinal de Granvelle II, 356 en 451; L.P. G a c h a r d ,
Analectes Belgique 145 en 295; J.B. B l a e s , Mémoires anonymes sur les troubles
des Pays-Bas 1565-1580, I, 22; Raadsnotulen Maastricht deel 47: 13 Oct. 1567, 9
Mei 1568 (hs. Gem. archief).
Dyserinck

[Noirt, Hein]
NOIRT (Hein), behoorde tot een amsterdamsch geslacht, dat in het laatst der 14e
en het begin der 15e eeuw een aantal schepenen heeft opgeleverd. Hij zelf
bekleedde dit ambt voor het eerst in 1391 en werd in 1405 tot schout aangesteld.
Nadat Jacoba van Beieren de regeering aanvaard had, werd hij 31 Jan. 1418
vervangen; doch toen in het volgende jaar Jan van Beieren, als ruwaard van Holland
opgetreden, ook te Amsterdam de wet verzette, werd hij tot burgemeester benoemd.
In latere jaren komt hij niet meer voor, zoodat hij waarschijnlijk spoedig daarna
overleden is.
Zie: T e r G o u w , Gesch. v. Amsterdam, register.
Breen

[Noordhoff, Popko]
NOORDHOFF (Popko), boekhandelaar en uitgever te Groningen, waar hij 11 Aug.
1833 geb. werd en 12 Sept. 1903 overleed. Na tot zijn 18de jaar de latijnsche school
zijner geboortestad bezocht te hebben, ontving hij zijn opleiding voor den boekhandel
eerst in de zaak van M. Smit, vervolgens in die van W. van Boekeren, beide te
Groningen; daarna was hij nog een jaar werkzaam bij A.E.C. van Someren te
Zutphen. In 1858 vestigde hij een eigen zaak in zijn geboorteplaats, naast de hier
toen sinds lang bestaande firma's van Schierbeek, Scholtens, Smit, Wolters e.a.
De eerste jaren alleen als debitant werkzaam, trad hij later ook als uitgever op. In
1862 werd zijn boekhandelaanzienlijk uitgebreid door 't overnemen van de debietzaak
en den duitschen boekhandel van K. de Waard. In 1872 ging Noordhoff een
vennootschap aan met S.M. Smit, welke firma tot 1888 den naam droeg van
N o o r d h o f f & S m i t . In laatstgenoemd jaar droeg Smit zijn aandeel aan Noordhoff
over, die nu alleen onder zijn eigen naam de zaken voortzette. Vooral op theologisch
en onderwijsgebied heeft N. een groot aantal boeken het licht doen zien en meer
en meer verwierf de naam zijner zaak een goeden klank. Bij de viering van zijn
40-jarig jubilé in 1898 werd den ijverigen en bekwamen man uit alle oorden van het
land een welverdiende hulde gebracht.
Noordhoff was getrouwd, sedert 1863, met C a r o l i n e L o u i s e B r u g s m a ,
dochter van den bekenden directeur der Gron. kweekschool voor onderwijzers (I
kol. 490). Tal van jaren was hij bestuurslid van de Vereeniging ter bevordering van
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de belangen des boekhandels, voorts lid van vele andere vereenigingen den nederl.
boekhandel betreffende. Ook in ander opzicht nam hij een werkzaam aandeel in
het maatschappelijk leven van de stad zijner inwoning.
Na zijn dood werd de door hem gestichte zaak
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omgezet in de N a a m l o o z e V e n n o o t s c h a p : E r v e n P. N o o r d h o f f ,
waarvan zijn zoon J a c o b N o o r d h o f f directeur werd. Uit den rijken
fondscatalogus der firma stippen wij aan de tijdschriften: Het Schoolblad; De Nieuwe
Financier en Kapitalist; het Paedagogisch Tijdschrift; het Tijdschrift voor
Geschiedenis, Landen Volkenkunde; het Tijdschrift voor Onderwijs in Handenarbeid;
het Tijdschrift ter bevordering van de studie der Paedagogiek en De Drie Talen.
Verder v a n O s s ' Effectenboek en Het Paleis van Justitie. Op godgeleerd gebied
het van J. Oomkens overgenomen tijdschrift Waarheid in Liefde en de werken van
de professoren H o f s t e d e d e G r o o t , L a m e r s , v a n B e l l , M e y b o o m ,
v a n T o o r e n e n b e r g e n , B l a a u w e.a. Eindelijk op onderwijsgebied de
schoolboeken van A i t t o n , v a n A n k u m , B a a s , B a k k e r e n D e e l s t r a ,
Blink, de Boer, de Bont, Bruins, Vitus, Bruinsma, Goeverneur,
H e u k e l s , H u i z i n g a , K a n en S c h r ö d e r , P l u i m , d e R a a f , R o o r d a ,
Spruyt, Scholten en Van Zanten, Uildriks, Valkhoff, Veenstra,
W i s s e l i n k , Z i j l s t r a enz.
Zie: Nieuwsbl. Boekh. 1898, 414 en 428, en Eigen Haard 1898, 550, met portr.
Zuidema

[Noordmans, Durk Piers]
NOORDMANS (Durk Piers), geb. te Spannum 29 Dec. 1828, gest. te Scharnegoutum
12 Dec. 1907, zoon van P i e r N o o r d m a n s (overl. 1834) en A n t j e R i s p e n s
(overl. 1857), die het landbouwbedrijf te Spannum uitoefenden. Hij genoot het lager
onderwijs slechts bij kleine tusschenpoozen, daar hij niet aan de inenting werd
onderworpen. Bij deze gebrekkige opleiding waren zijn vorderingen meer dan
voldoende en vooral blonk hij uit in het oplossen van rekenkunstige vraagstukken.
Het huisgezin zijner ouders behoorde tot de toentijds weinige, bijna uitgestorven
‘fijnen’, die nog iets kenden van ‘de verdrukking dezer wereld’. Hij werd dan ook
streng puriteinsch opgevoed en las reeds als knaap Zions worstelingen van
F r u y t i e r . Dit zette op zijn gansche persoonlijkheid een stempel voor het geheele
leven. De puriteinsche levensopvatting en een religieuze tucht weerden alle meer
uitgelaten vroolijkheid, elk ruw, ja elk sterk woord. Hij verliet het huis zijner moeder
in Mei 1853, toen hij een boerderij begon te Tzum. Hij huwde in Mei 1856 met
S j o e r d j e Y p m a , uit welk huwelijk vier kinderen geboren werden, waarvan de
oudste dochter, die gehuwd is geweest met Ds. H.C. L a m b e r s te Lunteren, nog
in leven is. Te Tzum werkte hij mee aan de oprichting van de school met den bijbel.
In 1867 verhuisde hij naar Oosterend (Fr.), waar hij 15 Mei 1870 hertrouwde met
G e r b r i g O e p k e s d e R o o s , uit welk huwelijk drie zoons geboren werden,
die alle nog in leven zijn. Hier werkte hij ook mede aan de oprichting van de school
met den bijbel en hield jaarlijks op de schoolvergadering als voorzitter een
schoolrede. Staat, kerk en school genoten zijn levendige belangstelling. De namen
en geschriften van Groen van Prinsterer, Capadose, da Costa en andere
réveilmannen waren op de boerderij oude, trouwe bekenden en in deze ruimere
dogmatische sfeer gevoelde hij zich beter thuis dan in de meer scholastieke
opvattingen van Dr. Kuyper. Toen Dr. Hoedemaker te Nijland in 1888 het Weekblad
de Gereformeerde Kerk begon te schrijven, verblijdde Noordmans zich hartelijk in
de meer religieus-ethische richting van dezen theoloog tegenover de scholastieke
theologie van de Heraut. In eerstgenoemd weekblad schreef hij in 1892
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een reeks hoofdartikelen, die in 1899 afzonderlijk verschenen onder den titel Eenige
opmerkingen over de leer van den doop in het algemeen en van den kinderdoop in
het bijzonder, zooals die door onze vaderen is geformuleerd (Sneek z.j.). Zijn
doopsbeschouwing kwam in hoofdzaak met die van W o r m s e r 's Kinderdoop
overeen. Een tweede geschrift van zijn hand was getiteld: De aard en het wezen
der evangelische heiligmaking (Sneek z.j. (1905). Verder schreef hij artikelen in de
Gereformeerde Kerk, Volksbode en Banier. In 1884 werd hij lid van het Provinciaal
kerkbestuur van Friesland, maar naar aanleiding van de schorsing van Ds. KasteeIe
te Kollum bedankte hij. In de moeilijke crisis, die de Ned. Herv. kerk doormaakte
tijdens de doleantie, was hij geneigd om zich terug te trekken. Hij was meer
speculatief van aard dan een man van de daad in engeren zin. Toch bekleedde hij
geruimen tijd den post van wethouder in de gemeente Wijmbritseradeel. Ook was
hij met Prof. Kruijf, Ds. Moquette, J. Campen e.a. een der oprichters van het
antifloreenverbond, dat afschaffing van het floreenstelsel bedoelde. Tevens was hij
een invloedrijk lid van de Vereeniging der Friesche Waarheidsvrienden. Van de
Confessioneele Vereeniging was hij om principieele redenen geen lid. Hij trok zich
12 Mei 1902 uit de boerderij terug en sleet zijn laatste levensdagen te
Scharnegoutum, volop genietend van zijn keurige bibliotheek, waarin vooral vertaalde
engelsche theologische werken een eereplaats innamen. De rustige oude dag
maakte hem steeds milder in zijn oordeelvellingen. Hij was een naief, kinderlijk en
vroolijk denker, wiens geest onder strenge logische en religieuze tucht stond. Hoewel
hij eenvoudig landbouwer van beroep was, is de invloed, die van hem uitging in
kerkelijk en geestelijk opzicht niet gering geweest. Hij ligt begraven te Oosterend.
Zie mijn It Fryske Réveil yn portretten (Snits 1911), 184-185.
Wumkes

[Noorman, Jacobus]
NOORMAN (Jacobus), of N o o r t m a n , heeft waarschijnlijk in 1578 te Oost- en
West-Vleteren, een plaatsje ten N.W. van Yperen gestaan. Daarvan vertrokken hetgeen allicht geschied zal zijn ten gevolge der inname van zijn standplaats door
de Malcontenten, 8 Dec. 1578 - ging hij naar Gent; althans 25 Sept. 1579 kreeg hij
in die stad een half jaar traktement uitbetaald. In 1581 was hij predikant te Oostburg
in Zeeuwsch-Vlaanderen, wat hij toen nog verscheiden jaren is gebleven,
niettegenstaande hij herhaaldelijk gepoogd heeft van de classis gedaan te krijgen
dat zij hem elders heen zond. Blijkens 't geen H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming
in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 334-338 meedeelt, had hij daar-echter mede door zijn
eigen schuld - geen aangenamen werkkring.
Zie: behalve het genoemde werk: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XII (1889) 182 vv.
van Schelven

[Noorthout, Jan van]
NOORTHOUT (Jan v a n ), of v a n N o o t h a u t , was van 1576 tot 1578 predikant
te St. Anthoniepolder in de classis Dordrecht. Daarop naar Deinse vertrokken werd
hij predikant te Thielt. Mrt. 1581 was hij daar niet meer, maar waarschijnlijk te
Wingen. 1584 werd hij predikant te Streefkerk, weer in de classis Dordrecht. Hij
overleed 6 Febr. 1588. Zijn weduwe, J a n n e k e n R o e l a n d t s , kreeg in 1590
een toelage voor eens.
Zie: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XII (1889) 282 en de daar geciteerde litteratuur;
Nieuw Kerkelijk Handboek, 1889 Suppl. 187.
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[Nooy, Gerard van]
NOOY (Gerard v a n ), geb. te Utrecht 2 Sept. 1765, overl. te Maarsen 27 Nov. 1832.
Hij studeerde de humaniora te Turnhout, philosophie en theologie te Leuven en
werd priester gewijd te Mechelen (Belg.) 29 Mei 1790. Eerst kapelaan
achtereenvolgens te Weesp, Bunnik en IJsselstein, werd hij 14 Nov. 1800 benoemd
tot pastoor te Oudenrijn, 8 Mei 1810 tot pastoor te Maarsen, daags daarna tevens
tot aartspriester van het district Utrecht als opvolger van aartspr. J. van Engelen,
wiens coadjutor hij reeds was geweest sinds 5 Mei 1809. Onder het bewind van
Willem I, wiens komst in het land hij met groote vreugde had begroet, geraakte hij
herhaaldelijk in conflict met de regeering. In 1814 verbood hij, in overleg met den
vice-superior Ciamberlani, die namens den Paus de hollandsche missie van Munster
uit bestuurde, aan zijne pastoors het aannemen der door de regeering hun verleende
toelagen, omdat deze werden toegestaan onder voorwaarden, die de vrijheid van
benoeming beperkten. In 1816 verbood hij zijnen geestelijken het verrichten van
publieke gebeden, die hun door de burgerlijke overheid werden voorgeschreven,
omdat hij aan deze het recht niet toekende om zich te mengen in inwendige kerkelijke
aangelegenheden. Zoo dikwijls echter de regeering door zijne bemiddeling publieke
gebeden verzocht, heeft hij die steeds gaarne door zijne geestelijken laten verrichten.
Einde 1820 werd door zijn toedoen te Utrecht de ‘Roomsch Catholijke Maatschappij’
opgericht, het eerste teeken van een vernieuwd leven, de eerste poging tot
gemeenschappelijke samenwerking der katholieken in Noord-Nederland; zij beoogde
de verspreiding van nuttige boeken en volgens de oorspronkelijke bedoeling der
stichters ook de bevordering van andere goede werken, waaronder vooral het
oprichten van r.k. scholen was te verstaan; bij de reorganisatie begin 1822 werd
van Nooy zelf president der Maatschappij, die echter bij kon. besl. van 21 Aug. 1823
werd opgeheven. Voor de opleiding der geestelijken van zijn district stichtte hij in
1818 een eigen klein seminarie te Kuilenburg, dat echter in 1825 door de regeering
werd gesloten. In den strijd der r.k. kerkvoogden tegen het collegium philosophicum
was hij een der vurigste tegenstanders van dat collegium, hetwelk dan ook in de
jaren zijns bestaans slechts door twee studenten uit zijn district werd bezocht.
Na den dood van Ciamberlani, 29 Jan. 1828, was van Nooy plaatsvervangend
vice-superior der hollandsche missie. Als zoodanig heeft hij den pauselijken
gedelegeerde Capaccini van een beslissend advies gediend over de
regeeringscandidaten voor de bisschopszetels in de zuidelijke provinciën (begin
1829). 16 Mei 1829 werd Capaccini, een maand te voren benoemd tot internuntius
bij het nederl. hof, aangesteld tot vicesuperior; daar hij echter door zijn diplomatieke
bezigheden verhinderd was om persoonlijk het bestuur der missie te voeren, liet hij
door aartspr. van Nooy dat bestuur waarnemen, tot hij Sept. 1831 door Rome werd
teruggeroepen. Capaccini's opvolger Antonucci nam zelf het bestuur in handen; op
zijn bevel ondernam van Nooy eenige maanden voor zijn dood nog een visitatie
door zijn district, de eerste sinds onheuglijke tijden.
Zie: mijn artikel Aartspriester Gerard van Nooy in Arch. voor Gesch. v.h. Aartsb.
Utrecht, XXXIX (1913) 1 vv.
Smeets

[Nothaeus, Marcus]
NOTHAEUS (Marcus), of N o t h e u s , geb. te Brielle of Gouda omstr. 1585, werd
26 Oct. 1601 en nogmaals 14 Mei 1604 te Leiden ingeschreven als stud. phil., volgde
in 1615 Jac. Bontebal op als pre-
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dikant te Ophemert in Gelderland, doch werd als deze in 1618 om remonstrantsche
gevoelens afgezet. Hij onderteekende de akte van stilstand en ging onderwijs geven
te Tiel, wat hem evenwel werd verboden, toen hij de openbare godsdienstoefening
niet bezocht, tot hem ten slotte de stad werd ontzegd. Misnoegd herriep hij de akte
van stilstand, doch deed in 1624 pogingen om zich met de kerk te verzoenen, waarin
hij in 1625 slaagde. Zijn verzoek in 1627 om weder als predikant geplaatst, te worden,
werd niet geweigerd, doch niet spoedig geplaatst, deed hij zich 16 Mei 1628
benoemen tot rector der latijnsche school te Goes als opvolger van Sam. Nothaeus.
18 Jan. 1631 verzocht hij hier de classis om te mogen prediken, doch werd naar de
synode verwezen. Begin 1633 vertrok hij van Goes (waar 5 Apr. 1633 als zijn
opvolger David Paludanus werd benoemd) als conrector naar Zalt-Bommel, waar
de classis hem eindelijk (15 Jan. 1635 en 3 Jan. 1639) het prediken vergunde.
Zie: V r o l i k h e r t Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 355; R ö m e r , De lat. school te
Goes in Nehalennia, jaarboekje enz. I (Midd. 1849) 88-91; P i c c a r d t , Biz. uit de
gesch. der stad Goes (ald. 1865) 173-74; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III
(Gron. 1894) reg. en K n u t t e l , Acta part. Synoden I ('s Grav. 1908) reg.
de Waard

[Nothaeus, Samuel of Notheus]
NOTHAEUS (Samuel) of N o t h e u s , geb. vermoedelijk te Berwijk in het
Overmaasche omstr. 1581, gest. te Goes, vermoedelijk in 1628, zoon van
A(e g i d i u s ?, in 1599 pred. te Sluipwijk). N. werd te Leiden 15 Dec. 1600
ingeschreven als stud. phil. en hield als zoodanig in 1602 een logische Disp. de
Quantitatis Categoria, in 1603 onder Bertius eene Disp. de Motu gravium et levium
en in 1604 eene Disp. de Mixtione. Als alumnus van het Staten-College op de
nominatie van Gouda, is hij in 1605 door de Staten van Holland (Notulen 28 April)
als zoodanig ontslagen om over te gaan in den schooldienst te Delft. In 1612 werd
hij aangesteld als rector der latijnsche school te Goes, doch reeds 28 Mei van dat
jaar door de kerkeraad beschuldigd van ongerijmde propoosten en besmet te zijn
met arminianerij. Eerst na herroeping daarvan trad hij in dienst. Als weduwnaar van
B e a t r i x D o m i n i c u s ondertrouwde hij te Goes 7 Febr. 1625 met J o s y n t j e
P i e t e r s , wed. van G i l l e s C o u s s a e r t in leven predik. te Heinkenszand. N.
werd opgevolgd door Marcus N., zijn broeder, zie boven.
Zie: P i c c a r d t a.w. (Goes 1865) 173, 174; Navorscher XVII (1867) en
M o l h u y s e n , Bronnen gesch. leidsche univ. I ('s Grav. 1913) reg.
de Waard

[Nottairt, Jan]
NOTTAIRT (Jan) was in 1389 en 1391 Burgemeester van Amsterdam. In 1400 werd
hij Schout. In 1404 liet graaf Willem VI hem oplichten en onthoofden, welk lot nog
enkele aanzienlijke Amsterdammers met hem deelden. Vermoedelijk lag de oorzaak
hiervan in hunne kabeljauwsch-gezindheid.
Zie: A n o n y m u s achter P o n t a n u s , pag. 6; W a g e n a a r , Amst. I, 138; t e r
G o u w , Gesch. v. Amst., II, 136.
Breen

[Nottyn, Philippus]
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NOTTYN (Philippus), geb. 27 Oct. 1599 te Leuven, te Maastricht onthoofd 14 Juli
1638. Hij was als leekebroeder 18 Febr. 1618 in de Societeit van Jezus getreden
en in 1632 te Maastricht gekomen, waar hij de pestlijders verpleegd had. Toen in
1638 de rector van het Jezuïetencollege, Boddens (kol. 126), gevangen werd
genomen, beschuldigd de stad aan de Spanjaarden te hebben willen overleveren,
of althans van een dergelijk complot geweten te hebben, was N. ongemoeid
gebleven, maar eenigen tijd later

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

923
werd ook hij plotseling gevangen genomen. Een der pachters namelijk uit 's
Gravenmoer had hem als medeschuldige aangeklaagd, steunende op een dreigend
gezegde van N., toen deze de tienden ophaalde, ‘dat hij binnen kort wel meer
middelen tot zijn beschikking zou hebben, om het hem toekomende te krijgen.’ Uit
deze woorden had de pachter opgemaakt, dat, volgens N., de Spanjaarden weer
spoedig te Maastricht meester zouden zijn. Broeder N. werd nu op de meest
wreedaardige wijze gebonden en onder spot en smaad, gedurende elf uren boven
een vuur geplaatst. Maar ondanks al die martelingen beleed hij niets, waaruit zijn
schuld of die van een Jezuïet kon opgemaakt worden. Toch werd hij ter dood
veroordeeld. Begeleid door twee calvinistische predikanten, wier hulp hij echter
afwees, werd hij naar het schavot gevoerd, en protesteerde tegen den inhoud van
het vonnis, dat hem werd voorgelezen. Daarna betuigde hij nogmaals voor alle
aanwezigen zijn onschuld en sprak zijn overtuiging uit, dat hij niet gedood zou zijn,
als hij geen Jezuïet was geweest. Zijn lichaam werd onder de galg bij de Duitsche
poort begraven en zijn hoofd op den wal op een staak gezet.
Zijn portret in H a m y , Galerie d. Jésuites I.
Zie: C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flandro-belgicae societatis Jesu (Bruxellis
1867), 71.
Derks

[Nijland, Albertus Hendrikus]
NIJLAND (Albertus Hendrikus), 19 Febr. 1832 te Varseveld in den Gelderschen
Achterhoek geb., was eerst (van 1860 tot 1868) hoofdonderwijzer aan een bijzondere
school te Neede, daarna leeraar aan de H.B.S. te Hoorn (1868-76) en daarna aan
het gymnasium Willem III te Batavia. Na zijn terugkeer in het vaderland was hij
eenigen tijd te Leiderdorp woonachtig, doch vertrok in 1889 vanhier andermaal naar
Indië, waar hij overleden schijnt te zijn. Men heeft van hem, behalve
gelegenheidsgedichten en andere geschriften, meerendeels uitgegeven voor
liefdadige doeleinden (Een penninkske des medelijdens enz.), o.a.: De slag op de
Zuiderzee in 1573. Met bijlagen, waarin onuitgegeven brieven (1873). Verder
verspreide opstellen in verschillende periodieken.
Zuidema

[Nijland, Evert]
NIJLAND (Evert), geb. 16 Aug. 1854 te Nijbroek, gem. Voorst, en overl. 31 Jan.
1909 te Utrecht, waar hij hoofd der Ned. Herv. Burgerschool was. Hij schreef: De
zending op school. Met eene kaart (1888); Schetsen uit Insulinde (1893); Het leven
der Bedouïnen (1895); Handleiding voor de kennis van het volksleven der bewoners
van Ned. Oost- Indië enz. (1897); John Williams, de apostel van Polynesië (1898);
Japan en de Japaneezen (1902) en Wat bedoelen wij met onze scholen M.U.L.O.?
(1906). Voorts gaf hij in het licht Schoolplaten van Ned. Oost- Indië, 12 bladen gekl.
lithogr. (1897) en was hij mederedacteur van Lichtstralen op den akker der wereld
(1895 e.v.) en van de Nieuwe paedagogische Bijdragen (1900 e.v.).
Zuidema

[Nypoort, Antonie vander]
NYPOORT (Antonie v a n d e r ), geb. te Utrecht en overl. aldaar 8 Oct. 1710, zoon
van Gerard, die volgt, en Sara de Vogelaer. Hij studeerde te Utrecht (in het album
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academicum wordt hij vermeld op de jaren 1652 en 1653), werd in 1669 raad in de
vroedschap zijner geboortestad, in 1670 schepen, was in 1689 en 1690 burgemeester
en van 1703 tot 1706 schout.
Hij was gehuwd met J o h a n n a P e l s , zuster van Catharina Aletta Pels,
echtgenoote van den utrechtschen raadsheer Everard Booth (zie kol. 144).
Zie: J.E. E l i a s , De vroedschap van Amster-
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dam II, 813; v a n d e W a t e r , Utr. Placaatboek III, 187, 218.
van Kuyk

[Nypoort, Cornelis vander]
NYPOORT (Cornelis v a n d e r ), geb. te Utrecht en overl. aldaar 19 Juli 1715, werd
29 Apr. 1658 toegelaten tot een kanonikaat en prebende van St. Marie te Utrecht,
werd 17 Nov. 1662 geëmancipeerd, verklarende zijn studie te Utrecht te zullen
volbrengen. Zijn naam komt voor in het album academicum op het jaar 1664. In
hetzelfde jaar werd hij, na den dood zijns vaders, toegelaten tot alle kapitulaire
rechten; 23 Jan. 1685 resigneerde hij. Hij werd in 1677 extraordinarisraad en in
1684 ordinaris-raad in den Hove van Utrecht.
Zie: v.d. W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1051; hs. rijksarchief Utrecht, Kap. van St.
Marie 21, fo. 57.
van Kuyk

[Nypoort, Gerard van der]
NYPOORT (Gerard v a n d e r ), zoon van J o h a n n e s v a n d e r N y p o o r t en
E l i s a b e t h v a n R a v e s w a e y , geb. te Utrecht, waar zijn vader in de vroedschap
was. Hij werd, tegelijk met zijn broeder Johannes (die volgt), 26 Mei 1616 op
17-jarigen leeftijd te Leiden als student ingeschreven, deed 13 Apr. 1622 examen
en promoveerde 21 Juni 1622 tot doctor juris. 2 Febr. 1626 werd hij raad-ordinaris
in den Hove van Utrecht; als zoodanig zetelde hij tot 1672. In dat jaar werd hij
geëligeerd raad der Staten, in verband waarmede hij overging onder de
radenextraordinaris ten Hove. In 1677 legde hij met het oog op zijn hoogen leeftijd
zijn ambten neder. Voor adviezen van zijn hand zie men de Utrechtsche Consultatiën
II no. 12, III no. 22 en 82. Een brief van Petrus Cunaeus aan hem van 4 Juni 1630
tot aanbeveling van Justus Lyraeus voor eene benoeming aan het gymnasium te
Utrecht is gedrukt in P e t r i C u n a e i .... Epistolae (Leidae 1725) 240.
Hij was kanunnik van Oudmunster en huwde te Amsterdam met S a r a
M a r c u s d r . d e V o g e l a e r . De huwelijksvoorwaarden (Amsterdam 2 Sept.
1626) berusten op de univ. bibliotheek te Utrecht, waar zich papieren der familie
van der Nypoort bevinden, loopende over de jaren 1553-1675.
Zie: Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 174, 175; v.d. W a t e r , Utr. Placaatboek I,
208; II, 1049; J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 813.
van Kuyk

[Nypoort, Johannes vander]
NYPOORT (Johannes v a n d e r ), geb. te Utrecht en overl. aldaar 3 Febr. 1662,
studeerde, te gelijk met zijn ouderen broeder Gerard (die voorgaat) te Leiden, waar
hij 26 Mei 1616 als student werd ingeschreven, volgens het gedrukte Album
Studiosorum op 14-jarigen leeftijd. Na 21 Apr. 1622 zijn laatste examen te hebben
gedaan, promoveerde hij 21 Juni 1622 onder professor Lindershausen tot doctor
juris, te gelijk met Gerard. Na zijn promotie was hij advocaat te Utrecht. Aan zijn
werkzaamheid als zoodanig herinneren de adviezen in Utrechtsche Consultatiën I
no. 20, III no. 82, 110 en 111. Hij werd 28 Nov. 1625 aangesteld tot
substituut-secretaris van Utrecht (beëedigd 10 Mei 1626) en in 1634 tot
stadssecretaris, welke functie hij tot zijn dood vervulde. Als zoodanig hield hij 17
Juni 1634 bij de inwijding der Illustre school en 16 Mrt. 1636 bij de inwijding der
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academie een latijnsche redevoering. Beide zijn gedrukt, terwijl hem van stadswege
daarvoor een toelage werd geschonken. Van 1636 tot 1662 was hij secretaris van
den academischen senaat.
Een vijftal brieven, in de jaren 1634 tot 1636 tusschen hem en den leidschen
hoogleeraar Cunaeus gewisseld, zijn uitgegeven in P e t r i C u n a e i .... Epistolae
(Leidae 1725) 240 v.v. Hij
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was driemaal gehuwd: 1. met Q u i r i n e v a n d e P e r r e ; 2. C a t h a r i n a
J a n s d r . B o r e e l ; 3. S u s a n n a B a r t o l o t t i .
Zie: L o n c q , Utr. Hoogeschool 16, 30, 331; W i j n n e e n M i e d e m a , Resol.
vroedschap
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Utrecht (Werken Hist. Gen. II: 52) 30-31; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 174, 175;
v.d. W a t e r , Utr. Placaatboek III, 262; J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam
I, 387.
van Kuyk
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O.
[Obermüller, Ludwig Friedrich]
OBERMÜLLER (Ludwig Friedrich), leeraar a.d.H.B.S. te Haarlem, geb. 22 Jan.
1833 te Oehringen in Wurtemberg, en overl. 8 Jan. 1901 te Charlottenburg. Na zijn
opleiding aan het ‘Lehrerseminar’ te Künzelsau in zijn geboorteland te hebben
ontvangen en eenige jaren bij het onderwijs daar te lande werkzaam te zijn geweest,
vertrok hij naar Holland om les te geven aan het bekende instituut van Ingenhoes
te Voorburg. Hier legde hij in 1864 met goed gevolg het examen M.O. in de duitsche
taal- en letterkunde af en werd nog in hetzelfde jaar tot leeraar a.d. toen pas
opgerichte hoogere burgerschool te Haarlem benoemd. Ook aan het gymnasium
dier stad gaf hij eenige jaren les, zoomede aan de departem. kweekschool voor
onderwijzeressen van het ‘Nut’. Voorts was hij rentmeester der Evang. Luth. kerk
en regent van het Luth. wees- en armenhuis te Haarlem. In 1891 werd hij door een
oogziekte genoodzaakt eervol ontslag uit zijn betrekkingen aan te vragen en begaf
zich toen met zijn gezin naar Wurtemberg terug. Obermüller was een ervaren en
bekwaam docent, bij herhaling lid der examencommissies voor de akten Duitsch
lageren middelbaar onderwijs, en schreef o.a. een Leitfaden beim Unterricht in der
Deutschen Literaturgeschichte (1868; 5de dr. 1896).
Zuidema

[Obrius, Adrianus]
OBRIUS (Adrianus), of Adriaan Adryaens O b r i j , O b r i j s , O b r i i , O b r i , was
oorspronkelijk schoenmaker. Reeds in de zestiger jaren van de 16e eeuw ging hij
te Middelburg en Veere voor als predikant, wat hem den spotnaam van D o c t o r
L e e s t bezorgde. Tijdens Alva's landvoogdij moest hij laatstgenoemde stad verlaten,
waarop hij 17 Aug. 1568 verbannen werd. Waarschijnlijk heeft hij toen de wijk
genomen naar Engeland, en wel naar Sandwich. Althans van daar poogde in 1574
de nederduitsche vluchtelingenkerk van Maidstone zich van zijn diensten te voorzien
voor kerk en school, tegen een traktement van 24 pond. 26 Mei 1575 werd hij echter
nog ‘leedich’ genoemd, en aangenomen heeft hij dat beroep dus toen niet. In den
zomer van dat jaar ontstond er tusschen hem en Isebrandus Balckius (I kol. 227),
predikant van de nederduitsche vluchtelingenkerk te Sandwich, twist over de
vereeniging der beide naturen van Christus. Deze twist liep zelfs zoo hoog, dat de
coetus der londensche vluchtelingenkerken er in werd gemoeid. Naar aanleiding
van de door deze vergadering gedane uitspraak is toen door den kerkeraad van
Sandwich Obrius schuldig verklaard. Aanvankelijk ging deze niet in appel. Maar
tevreden was hij niet. Althans nog in Nov. 1576 legde hij een verklaring af, waarin
hij deels schuld erkende, deels echter Balckius toch nog voor suspect hield.
Intusschen had in den zomer van dat jaar 1576 de kerk van Maidstone weer moeite
gedaan om hem tot predikant te krijgen; wat nu werkelijk gelukte, nadat hij voor een
beroep naar de vlaamsche kerken Nieuwkerken, Meenen, Werveke en Komene,
die hij ook vroeger reeds gediend had, had bedankt. Twee à drie dagen
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later echter was er reeds moeilijkheid. Niettegenstaande de kerk van Sandwich
herhaaldelijk over dit beroep was geraadpleegd, en deze toen met geen woord over
de bestaande moeilijkheid had gesproken, schreef ze onmiddellijk na Obrij's vertrek,
dat er bezwaren tegen hem bestonden, waarom ze hem dan ook geen attest mee
had gegeven. De kerkeraad van Maidstone verlangde toen dat zijn predikant alsnog
de zaak voor het colloquium der hollandsche vluchtelingenkerk in Engeland zou
brengen, wat hij beloofde. Op de eerstvolgende vergadering daarvan kon echter de
zaak, door afwezigheid van enkele kerken - waaronder die van Sandwich - niet
worden behandeld. En kort daarop verviel toen geheel de noodzakelijkheid om er
een beslissing in te nemen. Want toen in Aug. 1577 Obrius weer naar Vlaanderen
werd beroepen, ditmaal naar Honschoote en Loo en hij dat aangenomen had, had
op zijn reis daarheen 2 Oct. te Sandwich een verzoening plaats, die aan het geschil
voor goed een einde maakte. Daarna vinden we nog een enkele maal zijn naam
vermeld: in een tuchtgeval te Maidstone over iemand, die hem een uur voor zijn
vertrek nog voor ‘botterick, lueghenaer ende lasteraer’ had uitgescholden; 10 Mei
1578 komt die nog voor onder den credentiebrief der afgevaardigden van Oost- en
West-Vlaanderen naar de nationale Synode van Dordrecht in dat jaar; maar overigens
verliezen we hem uit het oog. Trouwens, niet lang daarna is hij gestorven, want 19
Nov. 1578 berichtte de kerkeraad der nederduitsche vluchtelingenkerk te Sandwich
aan dien te Londen, dat hij uit Duinkerken het verzoek had gekregen van Obrij's
weduwe, gesteund door een schrijven van den rotterdamschen predikant Petrus
Bertius, om haar twee zoons te zenden naar hun ooms P i e t e r O b r y en
B a s t i a e n S c h i l l e w a e r t te Norwich.
Zie: J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond.-Bat. Arch. III (Cantabr. 1897) register in voce;
C. S e p p , Uit het predikantenleven van vroegere tijden (Leiden 1890) 54; Werken
der Marnixvereeniging S. II, D. III 303; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie
van Zeeland (Middelb. 1766) 84, 90.
van Schelven

[Oem van Wijngaerden, Floris]
OEM VAN WIJNGAERDEN (Floris), uit oud en aanzienlijk dordtsch geslacht geboren,
overl. in 1531, zoon van J a n O e m v a n W i j n g a e r d e n en C a t h a r i n a v a n
E g m o n t v a n I J s s e l s t e i n . Zijne studiën volbracht hij te Leuven, waar hij in
1485 magister werd en volgens eigen mededeeling 12 of 13 jaar bleef, en vanwaar
hij als J.U. Dr. naar Holland terugkeerde, na er in Febr. 1494 tot rector der universiteit
te zijn gekozen. Bekend als uitstekend jurist en een der schranderste mannen van
zijn tijd, werd hij in of omstreeks 1495 raad ordinaris in den Hove van Holland. Als
zoodanig bewees hij de regeering voortreffelijke diensten. Bij commissie van 26
April 1500 werd hij in plaats van Mr. Jacob van Almonde aangesteld tot commissaris
van den Staat van 1497 voor Leiden. Hij
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vestigde zich hiertoe te Leiden en hield zich met de financieele regeling dier stad
bezig, totdat in 1504 een nieuwe Staat verleend werd, waarbij hij tot superintendent
benoemd en waarbij hem tegenover de stadsregeering het oppertoezicht over alle
zaken, justitie en politie betreffende, in handen gegeven werd. In deze betrekking
heeft hij tot 1510 al het mogelijke gedaan om de financiën van Leiden te herstellen
en met goed succes. Ondanks deze goede diensten, heeft Leiden zich, toen de
Staat na een verlenging met twee jaren in 1510 ten einde liep, zoo spoedig mogelijk
van hem afgemaakt. Intusschen had hij zich door zijn ijver en onbuigzaamheid vele
vijanden, bijzonder onder de regenten der groote steden, gemaakt, zoodat hij in
1510 van zijn post van raadsheer, zooals hij zelf zegt ‘door importuyne sollicitatie
ende vervolge van eenige steeden van Holland gedestitueert ende verlaeten is’.
Toch werd hij hierna door de regeering, die zijn talenten op prijs stelde, nog
verschillende malen als raadsman en commissaris gebruikt en maakte hij daarvoor
verschillende reizen. Toen zelfs voor al deze diensten zijn salaris niet uitbetaald
werd, zocht hij elders een werkkring en vond dien door zijne benoeming in 1513 tot
pensionaris van Dordrecht. De stad was in deze jaren met de landsregeering over
de verponding in groote moeilijkheden, zich op voorrechten beroepende, die van 's
vorsten zijde geen erkenning vonden. Langdurige processen waren het gevolg en
de voortdurende weigering van Dordrecht om aan de financiëele eischen, door de
regeering gesteld, te voldoen, werd zeker niet ten onrechte aan haren pensionaris
geweten. Op de klachten van den stadhouder van Holland werd deze naar Brussel
ontboden en hier wist hij zich te verdedigen. Maar van Spanje uit gelastte Karel V
bij brieven van 6 Dec. 1518 aan Dordrecht om haar pensionaris, ‘die de keuren der
stede alsoock de beschreven rechten verkeerdelijck uytleyt ende vele andere
onredelijcke saicken voorstelt’, terstond af te zetten en uit de stad te verwijderen.
Zulks geschiedde, maar spoedig daarop trad verandering in. In Sept. 1520 werden
de geschilpunten met Dordrecht door Karel op voor de stad gunstige wijze in orde
gebracht, waarna Oem in eer en waardigheid hersteld werd. Aan welke invloeden
deze politieke zwenking ook moet worden toegeschreven, waarschijnlijk zal daarbij
de invloed van Adriaan Florisz. van Utrecht, vriend van den afgezetten pensionaris
en met dezen in briefwisseling staande, niet geheel te ontkennen zijn, hoewel F r u i n
er terecht op wijst, dat zijne herstelling zeker niet directelijk aan des kardinaals
tusschenkomst te danken was. Sedert 1522 was hij als inquisiteur in Holland ter
bestrijding der ketterij werkzaam en toonde zich als zoodanig een vurig ketterjager.
Het reeds groote getal der vijanden, dat hij in 1510 te Leiden had gelaten, werd
door zijn optreden in 1522 en volgende jaren in deze tegen de Leidenaars zeer
vermeerderd. In 1527 was hij werkzaam tegen de ketters in Vlaanderen en Brabant.
Bij zijne vrouw A r n o l d i n a v a n D u v e n v o o r d e (dochter van Arent V, dl. I
kol. 768) had hij verscheidene kinderen.
Zie: R. F r u i n , Korte Autobiogr. van Mr. Floris Oem van Wijngaerden in Handel.
Letterk. 1866, 143-153; F r u i n , Verspr. Geschriften, VI, 139-154; H.G. H a m a k e r ,
De stad Leiden in staat van faillissement in Versl. en Meded. Oude Vad. Rechtsbr.
III, 181-207; Archief Kerk-Gesch. VI, 329; F r é d é r i c q , Corpus Doc. Inquis. IV,
114 v.v., V; L. K n a p p e r t , De opkomst v.h. Protestantisme in eene N. Ned.
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stad (Leiden 1908) 85, 91, 232 (die echter ten onrechte het verwijt van de keuren
der stad verkeerd uit te leggen, den regenten van Dordrecht in den mond legt);
Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique II, 240; XXVII, 308; P.v.d.
B r a n d e l e r , Inventaris archief Dordrecht II: 2 (Dordr. 1866) 35; J.L. v a n D a l e n ,
Inventaris archief Dordrecht (1909) no. 529, 558, 600, 633.
van Kuyk

[Oeveren, Cornelis van]
OEVEREN (Cornelis v a n ), geb. 18 Nov. 1694 te Rotterdam, overl. aldaar 16 Mei
1787 en begraven te Krimpen aan de Lek, was een zoon van J o h a n n e s v a n
O e v e r e n en C l a r a C o r n e l i s . Na verschillende ambachten gehad te hebben,
nu hier dan daar, vestigde hij zich in zijn geboorteplaats als wagenmaker. Al zeer
spoedig schijnt hij om zijn politieke gevoelens bekend geweest te zijn als de
‘princelijke wagenmaker’ en, mag men zijn autobiographie gelooven, dan zou
voornamelijk aan hem te danken zijn geweest het besluit der stedelijke regeering
te Rotterdam van 29 April 1747 om den Prins, voor zoover de stad aanging, te
benoemen tot stadhouder, kapitein-generaal en admiraal van Holland. Dat hij toen
vooral, en ook later, een rol gespeeld heeft te Rotterdam als leider en woordvoerder
van de prinsgezinde kleine burgerij is wel zeker, al is zijn invloed niet zoo groot
geweest, als hij zelve voorgeeft. Hij is een voorlooper van Kaat Mossel, doch de
kroon der martelaarschap is hem onthouden en daardoor is zijn naam minder bekend
gebleven. Zijn diensten aan den stadhouder en diens partij bewezen bleven niet
onbeloond en in 1748 ontving hij een aanstelling tot hofhellebaardier bij de admiraliteit
op de Maas, welke betrekking hij tot 1782 heeft vervuld, toen hij eervol ontslag
daaruit verkreeg en Prins Willem V hem uit eigen middelen een toelage toekende.
Bezorgde zijn vurige oranjeliefde, die ook bleek 8 Maart bij de meerderjarigverklaring
van Willem V, hem de eer meermalen in aanraking te komen met leden van de
stadhouderlijke familie, zij haalde hem tevens de vijandschap der tegenpartij op den
hals en schimpschriften en een spotprent waren daarvan het gevolg.
Hij is driemaal gehuwd geweest n.l. eerst met N e e l t j e S t r i j t d o n k , daarna
met N e e l t j e v a n d e r B a a r s , en ten slotte, nog in 1778, met M a g g e l t j e
Bellaert.
Van hemzelf verschenen in druk: Levensbeschrijving van Cornelis van Oeveren,
Eertijds wagenmaker en sedert hellebaardier bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit
op de Maze (Rotterdam), en Historisch verhaal van hetgene voorgevallen is voor
en bij de verkiezing van zijne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik Friso tot
stadhouder over de vereenigde provincien. Voor zoo verre de stad Rotterdam betreft,
voorgevallen voor en op den 29sten April 1747 (Rotterdam 1748), welk geschrift in
1751 herdrukt werd met een opdracht aan Z.H. prins Willem IV, aan wien van
Oeveren eigenhandig een exemplaar van het boekje aanbood, en Schets der
fransche Maandag, Beschreven door C o r n e l i s v a n O e v e r e n , Eertijds
wagemaker op het Haagscheveer te Rotterdam. Benevens eenige Aanmerkingen
op het Boek, genaamt het gedenkboek van Nederlandt van het jaar 1747. De zes
eerste maanden. En een opdracht aan Mejufvrouw gebooren Bekker. (Te Rott.
1776.)
Zijn portret in kopergravure door P. Tanjé naar G. Bakhuysen zag het licht en een
caricatuur van hem door Stolker. Ook werd zijn portret meermalen in aarde gebakken.
Bovendien is er nog een portret in zwarte kunst door J. de Groot.
Zie: G. v a n R i j n : Cornelis van Oeveren,
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wagenmaker op het Haagscheveer (in Rott. Jrb. III, 231 vlg.); met opgave van
werkjes over en tegen hem; Rotterdam in den loop der eeuwen I, 267. vlg.
Moquette

[Oilliaerts, Sebastiaan]
OILLIAERTS (Sebastiaan), geb. te Vlissingen uit regeeringsgeslacht (M r .
A d r i a a n O. was van 1581-1594 en Mr. D a v i d O. van 1594 tot zijn dood 14 Febr.
1616 secretaris der stad), studeerde tezamen met genoemden David te Leiden,
waar hij 16 Oct. 1592 werd ingeschreven. Hij respondeerde 9 Apr. 1596 onder
Bronchorst de Judiciis. Daarna vertrok hij naar het buitenland en in 1597 komt hij
voor onder de officiarii van de natio germanica aan de universiteit te Orleans. Na
voltooiing zijner studiën vestigde hij zich eerst in den Haag, daarna te Middelburg,
ondertrouwde te Veere 6 Oct. 1607 met H e l e n a v a n d e r V o o r d e uit die stad,
was raad-fiscaal van de admiraliteit en raad van de quartieren van Vlaanderen. In
1609 woonde hij in eerstgenoemde functie te Middelburg ten huize van den Heer
Villiers; uit zijn huwelijk zijn te Middelburg gedoopt: C a t h a r i n a (1 Sept. 1610),
A d r i a a n (21 Mrt. 1612), S e b a s t i a a n (28 Aug. 1613) en A d r i a a n (19 Nov.
1614) en zijn vrouw kwam daar eerst met belijdenis ten avondmaal 21 Febr. 1616.
Hij is overleden te Middelburg 19 Oct. 1625 (zijn vrouw 31 Oct. 1653) en in zijn
grafschrift worden zijn functies vermeld (doch niets van eenige functie in den Haag).
Men vindt adviezen van hem in de Hollandsche Consultatiën (b.v. I no. 125, III
no. 101). Op de leidsche universiteitsbibliotheek is een Carmen in laudem .... doctiss.
Iuv. L a u r e n t i i d e V e n o cum .... ad Doctoris gradum promoveretur (1593) van
zijn hand.
Zie: Diarium E v . B r o n c h o r s t i i , 89, 96, 99.
van Kuyk

[Olm]
OLM is de naam van meer dan een bekend rekenmeester en wiskunstenaar uit de
18de eeuw.
J.M. v a n O l m , misschien dezelfde als die onder den naam J. v a n O l m en
J a n v a n O l m voorkomt, schreef een Arithmetica ofte Rekenkonst vervattende
een onderwijs der regelen en voorbeelden op de negotie toepasselijk (1729; 5de
dr. 1774, 13e dr. van Matth. van Olm Jz. uitgekomen Gron. 1808). In den Catalogus
der Paedag. Biblioth. van 't Ned. Ond. Gen. te Amsterdam (1891) 202, wordt onder
de handschriften genoemd: L. F r e e m , Bijvoegsel op het rekenboek van J. van
Olm (1838).
M a t t h e u s v a n O l m schreef een Kort onderwijs in de zeevaart of konst der
Stuurlieden (1762, 1765, 1772, 1787, 1802) en een Schatkamer der Negotie of
Grondig onderricht in het Italiaansch boekhouden (1759, 1766, 1768). Verder heeft
men van hem Tijdrekenk. oeffeningen (Gron. 1790) en een Bijvoegsel van 60
voorbeelden achter het rekenboek van J. v a n O l m , rekenkunstig opgelost (1793;
in 1830 opnieuw uitgegeven: overeenkomstig het nieuwe stelsel van Nederlandsche
munten, maten en gewichten).
Ook L. v a n O l m was een schrijver van veel gebruikte rekenboeken. Onder zijn
naam vindt men eveneens 60 Voorbeelden rekenkunstig opgelost (herdr. Gron.
1811) en 75 Voorbeelden rekenkundig opgelost (Gron.) vermeld.
Zuidema
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[Oltmans, Alexander]
OLTMANS (Alexander), broeder van den volg., geb. 25 Febr. 1814 te Amsterdam
en overl. ald. 10 Apr. 1853. Zijn vader, ook A l e x a n d e r O. geheeten, was ontvanger
der directe belastingen in genoemde stad en de zoon was bij den vader op 't kantoor
werkzaam, tot diens dood in 1838. Had hij zich tot dien tijd in zijn vrije uren met ijver
op de teeken- en schilderkunst toegelegd, na dit
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jaar wijdde hij zich bijna uitsluitend aan muziek en letteren. Geen goede gezondheid
genietende, stelde de jonge Oltmans zich zelf toch hooge eischen. In 1845 werd hij
benoemd tot plaatsvervangend of 2den secretaris van de Maatsch. ‘Arti et Amicitiae’
en twee jaar later tot 1sten secretaris, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde.
Tevens was hij opzichter van de vereeniging ‘Tot bevordering van beeldende
kunsten’, nauw aan de belangen van ‘Arti et Amicitiae’ verbonden. De vruchten
zijner letterkundige en archaeologische studiën heeft Alex. Oltmans neergelegd in
enkele tijdschriften van die dagen, o.a. in de Kunstkronyk een opstel over het
praalgraf van Karel van Gelre in de St. Eusebiuskerk te Arnhem, en in de
Bouwkundige Bijdragen van de Maatsch. tot bevordering der bouwkunst een opstel
over den toren van de Oude kerk te Delft en een over de kapellen op het Valkhof
te Nijmegen. Dit laatste opstel werd door hem in 't fransch vertaald en afzonderlijk
uitgegeven onder den titel: Description de la Chapelle Carolingienne et de la Chapelle
Romane, restes du chateau de Nimègue.
Oltmans was lid van de Kon. Acad. v. Beelden de kunsten te Amsterdam, van
het Comité historique des arts et monuments te Parijs en van de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden.
Zie: Levensber. Letterk. 1853, 104.
Zuidema

[Oltmans, Jan Frederik]
OLTMANS (Jan Frederik), geb. in den Haag 1 Sept. 1806, overl. te Steenderen 29
Jan. 1854. Zijn vader A l e x a n d e r O l t m a n s (overl. 4 Jan. 1838) heeft
verschillende betrekkingen in 's lands dienst bekleed; ten slotte die van ontvanger
der directe belastingen in het 3de arrondissement te Amsterdam. Zijn moeder was
M a r i a v a n d e r K l o o t . Jan Frederik was de oudste zoon, dan waren er nog
A b r a h a m , die de grondvester der schelpenverzameling in Artis en een gezocht
altviolist was in de concerten van Felix Meritis, en Alexander, die voorgaat. Een
zuster M a r i a E l i s a b e t h trad in 1840 met succes als solozangeres te Amsterdam
op.
Jan Frederik groeide dus blijkbaar op in een kring, waar kunst en wetenschap
geliefd waren; in 1834 trad hij als letterkundige op; hij was intusschen chef op het
kantoor zijns vaders en had vooral in de laatste levensjaren van zijn vader de geheele
leiding der zaken in handen. Zijn vader heeft erop gehoopt, dat Jan Frederik hem
in zijn ambt, dat jaarlijks 8500 gld. opleverde, zou opvolgen.
Toen de vader stierf, passeerde men den zoon. Zijn opgaan in historie en
litteratuur, maar nog meer zijn toen reeds zeer zwakke gezondheid kunnen daartoe
aanleiding zijn geweest. Daar de familie niet gefortuneerd was, moest hij zich thans
leeren behelpen met weinig. Hij woonde eenige jaren te Amsterdam o.a. in de
Warmoesstraat, op kamers. Zijn gezondheid en financiën noopten hem in 1847 naar
Steenderen te verhuizen. Hij vertrok even onopgemerkt als hij er jaren had geleefd,
uit Amsterdam. Te Steenderen overleed hij aan zijn borstlijden, eenzaam, kort nadat
zijn broeder Abraham, die hem tijdens zijn lang ziekbed veel bezocht, was vertrokken.
In 1834 verscheen onder het pseudoniem J. v a n d e n H a g e , Het slot
Loevenstein in 1570, geschiedkundig verhaal uit den tachtigjarigen oorlog.
De bekende daad van van Speyk in den belgischen opstand had den schrijver er
toe aangezet een dergelijk heldenfeit uit de historie te behandelen; dezelfde van
Speyk bracht hem ook tot de stof van zijn anderen, meest bekenden roman over
Jan van Schaffelaar.
Het slot Loevestein was in 1833 bewerkt naar
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wat Hooft over het feit van 1570 vermeldde, later vernam de auteur, dat er
betrouwbaarder berichten bestaan; dit was echter voor hem geen aanleiding om
zijn boek te wijzigen. De schildering van zeden, leven, kleeding, wapening,
gebouwen, kasteelen stelde hij boven de studie van de personen, boven het diep
doordringen in het ziele-leven van zijn helden. Ook hierin was hij een trouw leerling
van de engelsche romantiek, in het bijzonder van Walter Scott.
In 1838 verscheen De Schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog
1481-1483, waarin de lotgevallen van van Schaffelaar behandeld worden. Meer
nog door dezen roman dan door den vorigen wist hij de harten der groote massa
te winnen; naast van Lennep was hij door beide werken onbetwistbaar de meest
geliefde historische-romanschrijver voor het groote publiek. Ook de critiek van de
Letteroefeningen en de Gids was gunstig en Bakhuizen van den Brink was in 1854
van meening, dat De Schaapherder onder de historische romans van den eersten
rang kan geplaatst worden.
Eerst in 1852 bij den derden druk van zijn Slot Loevestein kwam Oltmans er voor
uit, dat J. v a n d e n H a g e zijn pseudoniem was.
In de periode 1839-1847 van zijn leven bezocht Potgieter hem vrij geregeld en
wist hij hem zelfs bij de redactie van de Gids in te lijven (1841-1845); de invloed
van Oltmans op dit tijdschrift is echter van geen beteekenis geweest. Er waren
mederedacteurs, die hem nooit op een redactievergadering ontmoet hebben. Wat
hij aan recensies schreef, heeft weinig te beduiden en ook zijn novellistische arbeid,
dien hij aan de Gids gaf, staat beneden zijn beide genoemde romans. Misschien
heeft hij te veel gehoor willen geven aan den drang van Potgieter om oorspronkelijk
te zijn en hij kon nu eenmaal niet anders dan zijn geliefkoosden Scott navolgen
In de Gids verschenen nog: Lucie (1840), Gedachtenis van een kloekmoedig
uitgevoerd bevel (1840), Het testament (1840), Het huis van het zeewijf (1840) N*,
een Damesportret (1841), Gaston de Foy (1841), Doctor Rimini (1842); in den
Almanak voor het Schoone en Goede (1841) verscheen: Gertrude; in den
Nederlandschen Volksalmanak (1841): De Graaf van Bossu te Rotterdam in het
tijdschrift Europa (1846): Friesche gastvrijheid. Sommige hiervan zijn later tot een
bundel vereenigd.
In zijn nalatenschap vond men het handschrift van een nieuwen roman. De
schrijver had zijn broeder opgedragen zijn werk te vernietigen. Vermoedelijk heeft
die vernietiging niet plaats gehad. Des schrijvers papieren zijn uit het oog verloren
en aan de opsporing zijn vermoedelijk groote moeilijkheden, maar zeker vrij groote
kosten verbonden. Aldus verklaart de schoonzoon van Abraham Oltmans.
Zie: J a n t e n B r i n k , Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de
XIXde eeuw, I, 200 vlg. Vóór Ten Brink was er weinig van dezen teruggetrokken en
bescheiden kunstenaar bekend, Ten Brink heeft zijn leven uit verschillende
mondelinge en schriftelijke gegevens samengesteld. Zijn bronnen geeft hij t.a.p.
228 en 229. Op 239 vlg. aldaar vind men de bibliographie van Oltmans' werk.
Zie verder: T a c o H. d e B e e r voor de uitgave van Oltmans werken bij Cohen;
Noord en Zuid, 1898, 34; K a l f f , Gesch. van de Nederl. letterk. VII, 283.
Prinsen

[Ommeren, Aernt van]
OMMEREN (Aernt v a n ), ook v a n O m e r e n , komt in de tweede helft der vijftiende
eeuw voor
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als advocaat in Holland, o.a. in een thes. rekening Haarlem 1471 ter zake van
wedden voor diensten als advocaat der stad in den Haag. Wellicht is dezelfde
persoon bedoeld met A r n o l d u s d e U m m e r e n , doctor artium, die in 1457 te
Bologna was.
Zie: 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) 201; N. Bijdr. v. Regtsgel. en Wetg. V (1855) 492; P.J. B l o k ,
Geschiedenis eener Holl. Stad II ('s Grav. 1912) 278.
van Kuyk

[Ommeren, Richeus van]
OMMEREN (Richeus v a n ), geb. te Leeuwarden 12 Dec. 1757, uit het huwelijk van
S i c c o v.O., zilversmid ald., en F r e d e g o n d a R i e k e l e s K a l f s b e e k ; overl.
6 Jan. 1796 te Amsterdam. Na aan de hoogeschool te Franeker zijn opleiding te
hebben ontvangen, werd hij achtereenvolgens conrector te Zwolle (1778), rector te
Dokkum (1780), rector te Amersfoort (1781) en rector te Amsterdam (1785), waar
hij in 1795 eervol uit zijn betrekking ontslagen werd. Hij stond bekend als een
smaakvol literator en beoefende vooral de latijnsche poëzie. Ook zijn werken zijn
meest in 't Latijn geschreven. In 't nederlandsch schreef hij alleen: Q. Horatius
Flaccus als mensch en als burger van Rome beschouwd (1789; in 't Duitsch vertaald
1802) en Redevoering bij de bevordering der Latijnsche schooljeugd op den 3de
van Grasmaand 1795. Van zijn latijnsche geschriften vermelden wij: Sylvae sive
Lusus Juveniles (1778); Carmen elegiacum de immensa damnorum et miseriarum
serie, quae ex juventute in otio et voluptate transacta proveniunt (1781); Oratio de
prudenti veterum poëtarum lectione, optima virtutis altrice (1785), en Anthologia
poëtica in usum gymn. Amstelod. (1793).
Verder schreef hij tal van opstellen in de Mnemosyne en in de Bibliotheek van
Oude Letterk. Een uitgave van zijn latijnsche en nederlandsche geschriften werd in
1796 bezorgd door H. d e B o s c h e n M.C. v a n H a l l . Tot van Ommerens
leerlingen behoorden D.J. v a n Lennep, Jeronimo en Abr. de Vries en M. Siegenbeek.
Uit zijn huwelijk met I d a S a u t i n c k , die twee jaar vóór hem overleed, werden 3
kinderen geb.
Zie: S i e g e n b e e k , Narratio de vita R.v. Ommeren vóór de uitgave van diens
Carmina enz.; J. d e V r i e s , Rede over R.v.O. in Vaderl. Letteroef. 1833, II, 145
en 193; v a n K a m p e n , Bekn. Gesch. Ned. Letterk. en Wetensch. II, 566 en III,
241, en C o l l o t d'E s c u r y , Holl. Roem IV, 46.
Zuidema

[Ommeren, Sicco van]
OMMEREN (Sicco v a n ), zoon v.d. voorgaande, in 1782 te Amersfoort geb., was
zeer korten tijd rector te Zwolle, waar hij in 1803 overl. Evenals zijn vader beoefende
ook hij de latijnsche poëzie, waarvan proeven voorkomen bij S i e g e n b e e k s
bovengenoemde uitgave van de werken zijns vaders, 130.
Zuidema

[Onraet, Joannes]
ONRAET (Joannes), ook wel G o e t g e b u e r genoemd, geb. 23 Sept. 1678 te
Kortrijk, Jezuïet 29 Sept. 1698, gest. 17 Febr. 1743 op den huize Ankeveen. Hij
was, volgens getuigenis van den hoogleeraar in de medicijnen aan de universiteit
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van Leuven, Philippe Verheyen, op bovennatuurlijke wijze van schromelijke
bloeduitstortingen uit neus, mond, oogen en ooren genezen. O. zelf schreef deze
genezing toe aan de tusschenkomst van Franciscus Xaverius. Hij schreef een boekje
tot opwekking van de ‘Devotie van de 10 Vrijdagen ter eere van den H. Franciscus
Xaverius’. Eveneens een over ‘De Doodstrijd van Christus’. In 1726 werd hij benoemd
tot overste der Jezuïetenmissie in het gewest Holland en vestigde zijn gewoon
verblijf op het slot van de vrouwe van
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Ankeveen, Maria Elizabeth de Wale, wier huispriester hij tevens was.
Zie: Archief Bisd. Utrecht I, 318; II, 160; XXIV, 289; C. S o m m e r v o g e l ,
Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) V, 1921; H.J. A l l a r d , De St.
Franciscus Xaveriuskerk le Amsterdam (Amsterdam 1904), 102.
Derks

[Oostdijck, Nicolaas (1)]
OOSTDIJCK (Nicolaas) (1), geb. waarschijnlijk te Goes in 1553, gest. aldaar in
1620, zoon van M i c h i e l N i c o l a a s z . O. en D i g n a C o r n e l i s d r .
O l t s e n d e , heer van Tolsende, in lerseke enz., komt voor als schepen te Goes
24 Juni 1592-93-94, stadsrentmeester 26 Dec. 1596, schepen 24 Juni
1598-99-1600-1601, 1602-3-4, 1605-6-7, 1609-10-11. Als ouderling verscheen hij
2 Sept. 1613 met den predikant Ph. Lansbergen (II kol. 775) op een buitengewonen
coetus te Goes, die dezen ontsloeg. Schepen was hij ook 1614-15, in welk jaar hij
veel bijdroeg tot de bedijking der ondergeloopen gronden van Borssele en den bouw
van het dorp, 1615-16, 1619-20-21, 22-23-24, 25-26-27. Commissaris van het
landrecht werd hij 24 Juni 1604, voorts 1616-17, weesheer 1621-22, 24-25 en is
ook rentmeester der Staten van Zeeland geweest. Hij was gehuwd met 1e.
P e t r o n e l l a J a c o b a v a n d e r G o e s , waaruit C o r n e l i a O., getr. te Goes
12 Oct. 1614 met Math. Eversdijk (1) (kol. 369) en S o e t g e n O. (zie volgend art.);
2e. 16 Oct. 1604 met C l a r a A c k e l o n (A c h e l e n ) van Antwerpen, begr. te
Goes 23 Nov. 1609, en 3e. 11 Febr. 1612 met E l i s a b e t h O y l l a e r t s van
Vlissingen, dochter van Mr. A d r i a a n O y l l a e r t s , gecommitteerden raad van
Zeeland en weduwe van Jonas Reygersberch. Tijdgenoot van O. was W i l l e m
A d r i a a n s z . O., ouderman te Goes 13 Mei 1608, stadsrentmeester, 1610-11.
Over Nic.'s zinspreuk ‘Ora et labora’ zie Zel. ill. I (Midd. 1879) 444. Van zijn zeventien
kinderen volgt Nicolaas; behalve genoemde behoorde er ook toe C o r n e l i s
C l a e s z . O., als j.g. van Goes ondertrouwd te Vlissingen 9 Juli 1606 met L y s b e r t
J a n s , j.d. uit die stad, rentmeester te Goes 1620-21, 25-26 en tijdgenoot van
N i c o l a a s J a n s s e O., ouderman te Goes 4 Juni 1630, schepen 1631-32-33.
Portret, waarschijnlijk op een schutterstuk uit Goes door C. Eversdijk 1616 in
Museum Boijmans te Rotterdam (zie Obreen's Archief VII, 173).
Zie: Navorscher XV (1865) 118, 152; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II
(Middelb. 1893) 297; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V (Gron. 1896) 113, 29
en Navorscher LV (1905) 105.
de Waard

[Oostdijck, Nicolaas (2)]
OOSTDIJCK (Nicolaas) (2), geb. te Goes omstr. 1598, zoon van den voorgaande,
werd 18 Apr. 1613 te Leiden ingeschreven als stud. art. lib. en na het huwelijk zijner
zuster S o e t g e n op 6 Aug. met Mr. Johan Smallegange (zie dit deel), nogmaals
12 Febr. 1618 als stud. phil. Te Goes was hij 29 Dec. 1624 getuige bij den doop
van een zoon zijner zuster Soetgen, den lateren kroniekschrijver Mattheus
Smallegange. Na zijne promotie tot med. dr. kwam hij met attestatie van Goes,
tegelijk met zijne zuster M a r i a O., 15 Juni 1625 te Middelburg ter avondmaal en
ondertrouwde daar, 4 Mrt. 1626, met den uit Vere geboortige, maar te Goes wonende
A n n a v a n R e i g e r s b e r c h , uit wie J o n a s (ged. 4 Apr. 1627) en C a t a r i n a
O. (ged. 1 Nov. 1628). Ter Kon. bibl. is een brief van hem d.d. Middelburg 5 Jan.
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1629, aan Just. van Assche (I kol. 187) wiens Meditationes physicae hij toen
terugzond. Hij is waarschijnlijk overleden omstr. 1631 en zeker vóór Mei 1634.
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Komt zijne zuster Soetgen sinds 1632 te Middelburg als schoolhoudster voor, Maria
ondertrouwde aldaar 10 Dec. 1632 met J o h a n n e s L i e v e n s e n B l e e c k e r s ,
14 Aug. 1638 met A b r a h a m v a n P e r e uit Vlissingen en 11 Febr. 1640 met
Just. van Assche. Hare zuster S a r a ondertrouwde te Middelburg 23 Aug. 1636
met J o h a n n e s S y m o n s z . L a c c h e r , uit die stad, L e o n o r a 30 Oct. 1638
met M a t h i j s v a n d e r M e e r e uit Willemstad en D i n a 12 Febr. 1639 met
H u g o v a n H o d e n p i j l van Delft. Maria's neef M i c h i e l O., geb. te Goes in
1618, was apotheker te Middelburg, waar hij 23 Mrt. 1641 ondertrouwde met haar
stiefdochter M a r i a B l e e c k e r s en 17 Mrt. 1658 overleed.
de Waard

[Oostdijck, Nicolaas (3)]
OOSTDIJCK (Nicolaas) (3), geb. te Goes omstr. 1623, bezocht de latijnsche school
te Vlissingen, waar een M e l s O. als med. dr. reeds 27 Mrt. 1629 poorter was
geworden, onder Abraham Beeckman en kwam daar 1 Jan. 1641, met belijdenis
ten avondmaal, gelijk ook met attestatie uit Middelburg resp. 7 Apr. 1641 en 2 Juli
1641 de uit Goes geboortige J o h a n n e s O. en zijne vrouw A n n a d e B r u n e
(ondertr. te Middelburg 30 Mrt. 1641). In 1642 ingeschreven als stud. theol. te
Utrecht, kwam hij met attestatie vandaar te Vlissingen, 2 Jan. 1646, werd 4 Mei
1648 eerste predikant te Kattendijke, waar hij 16 Sept. 1648 te Goes ondertrouwde
met J o h a n n a F e y t s , wed. van W i l l e m O y é , en vertrok in Febr. 1651 als
predikant naar Wolphaartsdijk, waar hij einde 1652 overleed.
de Waard

[Oostenrijk, Margaretha van]
OOSTENRIJK (Margaretha v a n ), overl. te Oriente 29 Juli 1604, wordt door van
L o m m e l vermeld in de lijst der abdissen van Loosduinen als de laatste abdis
benoemd op last van Philips II, 20 Mei 1598. Zij kwam echter niet in het bezit der
abdij en (zoo zegt hij verkeerd) werd daarom kort daarop abdis van het
Bernardinessen klooster Oriente bij Rummen (Bijdr. bisdom Haarlem XIX, 44). Zij
was de kleindochter van keizer Maxiliaan I, zegt haar grafschrift, ‘neptis imperatoris
Maximiliani’, ten onrechte door H e r k e n r o d e vertaald als ‘nicht’, en de natuurlijke
dochter van George van Oostenrijk, bisschop van Luik 1544-1557. Het jaar harer
geboorte is niet bekend. Toen zij in 1557 benoemd werd tot abdis van de kleine
abdij Oriente O. Cist. was zij non in de thans nog bestaande cistercienserabdij
Soleilmont bij Charleroi. Natuurlijk bezorgde haar hooge afkomst haar deze verheffing
en niet de keus der kloosterlingen van Oriente. Niettegenstaande de droevige tijden
en beperkte middelen harer abdij leidde zij een verkwistend leven. Haar broeder
George, proost van Harlebeek en St. Pieter te Leuven, hielp haar nog de inkomsten
der abdij verspillen, terwijl de religieusen groote armoede en gebrek moesten lijden.
Over haar onwaardig bestuur en haar weinig stichtelijk gedrag zie: A. W a u t e r s ,
Géograph. et hist. des communes belges. Canton de Léau (Brux. 1887) 201. Niet
tevreden met hare geringe abdij zocht zij door aanbevelingen harer machtige
bloedverwanten eene grootere te verkrijgen. Zoo werd zij o.a. aanbevolen voor
Vorst O.S.B. en voor Flines O. Cist., doch zonder gevolg; zij bleef te Oriente tot
haren dood.
Zie: M.v. S p i l b e e c k , Obituaire de l'abbaye de Soleilmont (Malines 1894) 45;
H e r c k e n r o d e , Collection de tombes èpith. recueillis dans les églises et couvents
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de la Hesbay (Gand, 1845) 405, 408; H a u t c o e u r , Hist. de l'abbaye de Flines,
O. Cist. (Lille 1874), 202.
Fruytier
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[Oosterdijk, Nicolaas George]
OOSTERDIJK (Nicolaas George), geb. 16 Febr. 1740 te Utrecht, overl. 3 Sept.
1817 te Leiden, was de jongste zoon van den utrechtschen hoogleeraar J o h a n n e s
O o s t e r d i j k S c h a c h t en J o h a n n a A l e t t a M o l en kleinzoon van den
leidschen hoogleeraar H e r m a n O o s t e r d i j k S c h a c h t . Na zijne eerste
opleiding te Utrecht genoten te hebben, werd hij, 24 Jan. 1754, bevorderd tot de
academische lessen, bij welke gelegenheid hij eene Oratio de graecarum literarum
studio cum medicina conjungendo uitsprak. Hij studeerde te Utrecht en Leiden in
de natuuren geneeskunde en promoveerde 15 Jun. 1762 in de eerstgenoemde
plaats op eene Dissertatio chemica de Aceto, herdrukt in den Thesaurus
dissertationum van S a n d i f o r t . Hij vestigde zich als geneesheer te Utrecht, waar
hij ook stadsdokter geweest is. 23 Oct. 1770 werd hij naar Harderwijk beroepen als
hoogleeraar in de geneeskunde, waaraan echter spoedig op zijn verzoek het
onderwijs in de schei- en kruidkunde werd toegevoegd. 12 Jun. 1771 aanvaardde
hij dit gecombineerd professoraat met eene Oratio, qua demonstravit: Homines
bene multos ex nimio vitae desiderio sibi mortem properare. 16 Juni 1773 hield hij
eene rectorale oratie, de Diligenti pauperum cura optimo adversus morbos
contagiosos praesideo, (niet in druk verschenen). 17 Oct. 1775 sprak hij te Leiden
eene academische rede uit: de Studio medico in commune Reipublicae bonum
quavis opera dirigendo (Leid. 1775), nadat hij daar benoemd was tot hoogleeraar
in de theoretische geneeskunde. Drie jaar later werd hem bij afzonderlijk besluit van
curatoren ook het onderwijs in de practische geneeskunde opgedragen. 8 Febr.
1787, bij zijne aftreding als rector magnificus, hield hij eene Oratio de ardua
medicinae exercendae provincia (Leid. 1787), waarin hij met klem wees op het
belang van een voor klinisch onderwijs geschikt ziekenhuis om de groote beteekenis,
die het practische onderwijs had voor de vorming van den aanstaanden geneesheer.
In deze behoefte werd korten tijd daarna voorzien, doordat de benoodigde gelden
werden beschikbaar gesteld om in het Caecilia-gasthuis een collegium
practicomedicum in te richten. In het einde van 1787 kwam deze instelling tot stand
en werd aan ieder der hoogleeraren Oosterdijk en Paradijs een jaarlijksche toelage
van ƒ 200 toegekend voor de lessen, die zij daarin zouden geven. Drie jaar later
werd in een der lokalen een zwartgeschilderd bord aangebracht met een opschrift
in gouden letters, luidende: Anno MDCCLXXXVII in Academia Lugduno-batava
instauratum est collegium practicum, viris clarissimis Nicolao Georgio Oosterdijk
Joanis filio et Nicolao Paradijs Medicinae practicae Professoribus. Later werd dit
bord verplaatst naar het academisch ziekenhuis, dat gedurende de jaren 1817 tot
1874 in gebruik was.
Oosterdijk is tweemaal gehuwd geweest; zijne eerste vrouw, B a r t h a
W e v e r i n g h , overleed in 1783, zijne tweede C o r n e l i a W i l h e l m i n a
G r a s w i n k e l in Jan. 1807; kinderen heeft hij niet gehad.
Zijn portret, geschilderd door Jacob Buys, 1793, in de leidsche Senaatskamer.
Ook werd het gelithographeerd door L. Springer.
Enkele verhandelingen kwamen er van hem uit: Waarneming eener pisvloeyinge,
binnen weinige dagen doodelijk, in Verhand van de Holl. maats. d. Wetensch. te
Haarlem, 1770, 30; Verhandeling van een zeldzaam gebrek van het dyebeen,
ontsteking van het beenvlies, met afb. in Verhand. v.h. Zeewsch. Genoots. II, 340-360
(Middelb. 1771); Bedenkingen over eene moeilijke doorzwelging en inhouding
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van spijs en drank, ibid., VII, 185 (Middelb. 1780); Praecepta medicinae practicae
in usum Academiae digesta, (L.B. 1783); Waarneming bij de inenting der kinderziekte
in eenen gevaccineerden, in Alg. Kunst. en Letterb. 1804, I, 83; Korte waarnemingen
en stellingen uit breedere geneeskundige opteekeningen getrokken, in Geneesk.
magazijn. enz. V. 1 (Leiden 1815); Prolusio ad lectiones publicas, die 5 Nov. 1812
habita (hulde aan Paradijs en toegevoegd aan diens Opuscula academica).
o
o
In handschrift: Dictata in Instutiones medicas. 1 . de morbis sequioris sexus; 2 .
o
de morbis solidorum instrumentariis; 3 . de primis lineis therapeutices generalis.
(1816-1817).
Berichten over hem komen voor in: Konst- en Letterbode 19 Sept. 1817, 180, van
M. T y d e m a n ; S. S p e y e r t v a n d e n E y k , Oratio die VIII Febr. 1818 habita,
in Annal. Acad L.B. 1817-18, 5; H. B e e k e , Lofrede op N.G. Oosterdijk in Vaderl.
Letteroef. XXX (1820) 585; Konst- en Letterb. 1817, 182, door L. E g e l i n g ; en van
G.C.B. S u r i n g a r in Herstelling van het klinisch onderwijs in 1787 enz. in Ned.
Tijds. v. Geneesk. 1869, II, 129.
Simon Thomas

[Oosterzee, Hendrik Marinus Christiaan van]
OOSTERZEE (Hendrik Marinus Christiaan v a n ), geb. te Brakel 29 Aug. 1806, gest.
8 Nov. 1877 als emeritus-predikant van Oirschot, te Haarlem, zoon van ds. W o u t e r
L e o n a r d u s v a n O o s t e r z e e en J a c o b a L a u r e n t i a B e u d t . Hij
studeerde te Utrecht en werd 10 Jan. 1830 predikant te Elkerzee, veertien jaren
later te Oirschot, waar hij bleef tot 28 Juni 1872. Hij was lid van het Zeeuwsch
Genootschap, het Noord-Brabantsch Genootschap, de Maatschappij van Ned.
Letterk. en de Cericle artistique te Antwerpen. Een groot aantal geschriften,
vertalingen en recensies deed hij het licht zien.
Hij was gehuwd met C l a s i n a G e e r t r u i d a U y t t e n h o o v e n .
Zie: H.W.T. T y d e m a n in Levensb. Letterk. 1878, 67, naar eigen
levensbeschrijving en met bibliografie.
Herderscheê

[Oosterzee, Johannes Jacobus van]
OOSTERZEE (Johannes Jacobus v a n ), zoon van M a t t h e u s H e n d r i k v a n
O. en D e b o r a J a c o b a T h o m s o n , geb. 1 April 1817 te Rotterdam, overl. 29
Juli 1882 te Wiesbaden, begraven te Utrecht. Hier had hij gestudeerd van 1834-1840
en promoveerde hij op eene dissertatie De Jesu e virgine Maria nato; hier was hij,
na predikant te zijn geweest te Eemnes, Alkmaar en Rotterdam, van 1863 tot zijn
dood hoogleeraar, eerst in bijbelsche theologie, dogmatiek en practica, na 1877 in
de inleiding tot het N.T., de wijsbegeerte van den godsdienst en de
dogmengeschiedenis. Behoorende tot de orthodoxe richting, was hij geenszins een
confessioneel man. Door zijn ijzersterk geheugen, zijn bloemrijken stijl en schoone
voordracht, was hij een der beroemdste kanselredenaren van zijn tijd. Als redacteur
der Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, met zijn ambtgenoot Doedes,
vond hij gelegenheid zijn theologisch standpunt herhaaldelijk te verdedigen. Zijn
Leven van Jezus getuigt van groote belezenheid en van zijne gave der apologetiek.
In 1844 werd door het Haagsch Genootschap zijne verhandeling over De waarde
van de Hand. der Ap. bekroond.
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Niet alleen op theologisch, eveneens op letterkundig gebied heeft van Oosterzee
met de talenten hem geschonken rijkelijk gewoekerd. Eene volledige opgaaf van
zijne vele pennevruchten bevat zijn hieronder genoemd levensbericht; onder deze
ook een aantal gedichten en feestredenen.
H i j was gehuwd met C o r n e l i a M a r i a E l i s a b e t h d e W i l d e .
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Zijn betrekking tot de Evangelische Alliantie heeft medegewerkt om zijn naam
benevens zijn werken in het buitenland bekend te maken. Ook was hij lid van
verscheidene binnen- en buitenlandsche wetenschappelijke vereenigingen.
Zijn portret is gegraveerd door J.B. Cornillier en C.E. Taurel en gelithographeerd
door A.J. Ehnle, J.C. Elink Sterk, J. Hoevenaar, C.W. Mieling en F. Schroeder.
Zie: W. F r a n c k e n in Levensb. Letterk. 1883, 43 met bibliografie; A.W.
B r o n s v e l d in Mannen van Beteekenis 1882; D o e d e s in Utr. Studentenalmanak,
1883.
Herderscheê

[Oosthoorn, Laurens van]
OOSTHOORN (Laurens v a n ), te Alkmaar overl. in Nov. 1680, daar in 1656 notaris,
1658 ook procureur geworden; ook is hij baljuw van Harencarspel, Oudecarpel en
Bergen geweest. Houbraken noemt hem een der leerlingen van zijn zwager Cesar
van Everdingen en in 1658 werd hij ook lid van het schildersgild. Bij Schayenburg
vermelden wij eene betaling aan hem, maar overigens moet hij de kunst slechts als
liefhebber beoefend hebben. Hij is 3 maal getrouwd geweest, de eerste maal 13
Oct. 1658 met de weduwe van Jan van Everdingen. Hij overleefde zijne vrouwen,
zijne 5 kinderen jong verloren hebbende, en stichtte bij zijn testament, evenals zijne
zuster H e l e n a gedaan had, een provenhuis voor vrouwen.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 27.
Bruinvis

[Osch, Hendrik van]
OSCH (Hendrik v a n ), boekdrukker en boekverkooper te Middelburg, waar hij in
1759 geb. werd en 4 Mrt. 1805 overl. Hij was van 1789 tot 1793 diaken der Nederd.
Hervormde gemeente aldaar en behoorde tot de oranjegezinde partij. Met zijn
broeder M a r i n u s v.O., die in 1791 naar den Haag verhuisde, gaf hij een blaadje
uit onder den titel Zeeuwsche Staatsbeschouwer, dat echter maar kort heeft bestaan.
Voorts schreef hij: Gedenkzuil ter gezegende handhaving der oude en wel gevestigde
regeeringsvorm der Zeven Vereenigde Provintiën door het in Holland herstellen van
Willem V enz., 27 coupletten, en nog enkele andere gedichten.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen, II, 313.
Zuidema

[Oss, Wernerus de]
OSS (Wernerus d e ), overl. in of omstr. 1452, uit aanzienlijke nijmeegsche
regeeringsfamilie geboren, studeerde te Heidelberg, waar hij in 1387 als ‘cl. de
Novimagio’ werd geïmmatriculeerd. Hij verwierf den graad van doctor in de beide
rechten en kwam in 1407 te Keulen. Hier was hij langen tijd aan de universiteit als
hoogleeraar verbonden en was hij van 24 Mrt. 1409 tot 9 Oct. 1409 en van 21 Dec.
1425 tot 28 Juni 1426 rector. Hij was kanunnik ten Dom en van St. Andreas te
Keulen, en later scholaster van St. Gereon.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 105; K. H ö h l b a u m , Mitth. a.d.
Stadtarchiv v. Köln XV, 64, 74; G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 26.
van Kuyk
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[Ostendorpius, Joannes]
OSTENDORPIUS (Joannes), O i s t e n d o r p , O o s t e n d o r p i u s , geboortig uit
Overijsel, was in 1568 lid van het Convent te Wezel, welks artikelen voor hem door
Petrus Dathenus bij procuratie zijn onderteekend. Hij hield zich op te Norden, was
predikant te Rysum, 1573. In Juni 1574 werd hij van Rysum naar Emden beroepen,
alwaar hij 10 Aug. 1575 aan de pest is overleden. O.i. is hij dezelfde persoon als
Mr. J a n (J o h a n ) O o s t e n d o r p , die door G. D u m b a r , Kerkel. en Wereltl.
Deventer (Dev. 1732), I, 206, op 11 Dec. 1563 als vicaris der Groote of Lebuinus-kerk
vermeld wordt en die in 1564 door de stadsregeering, aan wie het collatie-recht
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toekwam, tot pastoor der Lieve-Vrouwe-kerk werd benoemd. Als hervormingsgezind
pastoor was hij slechts eenige jaren te Deventer werkzaam, daar hij in 1567 de stad
blijkt verlaten te hebben, toen zij in handen der Spanjaarden was gevallen. Sedert
Sept. 1566 was Caspar Coolhaes zijn kapelaan.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; J.C. v a n S l e e , Diarium Everardi
Bronchorstii (Werken Hist. Genootsch. Utrecht, Serie III No. 12; 's Grav. 1898) 72,
79.
de Jong

[Otten, Gerard]
OTTEN (Gerard), geb. 25 Maart 1592 te Maren bij 's Hertogenbosch, gest. te
Antwerpen 7 Dec. 1675. Hij studeerde eerst te 's Hertogenbosch aan de pauselijke
school, vervolgens te Douai en werd 8 Juni 1617 priester gewijd. Benoemd tot
pastoor te Maesland vervulde hij 9 maanden deze betrekking, tot hij 15 Jan. 1619
in de sociëteit van Jezus trad. Daarna trok hij als zendeling naar de noordelijke
Nederlanden waar hij op verschillende plaatsen het terrein verkende en ontgon, de
voortzetting van zijn werk aan anderen overlatend. In 1629 was hij procurator van
het Jezuïetencollege te 's Hertogenbosch en wist bij de capitulatie der stad gedaan
te krijgen, dat hij zelf en nog een Jezuïet in het gebied der Meijerij mocht blijven,
zoodat hij kon voortgaan met aan de inwoners der stad geestelijke hulp te verleenen.
Waarschijnlijk vond hij in de heerlijkheid Ravenstein een geschikte verblijfplaats.
Ook het land van Tiel werd toen door hem verzorgd. In 1639 ging O. naar Harlingen
en bediende er deze stad, Franeker en een tiental dorpen, waar op een bevolking
van 7200 zielen slechts 670 katholieken geteld werden. Veel hulp ondervond O. op
zijn moeilijke tochten van een bekeerling, Jan Hendriks, die zijn huis en zijn geld
ter beschikking van den pater stelde. Dit was des te gewichtiger, omdat in heel die
streek nog geen drie burgers waren, die gevoeglijk een priester konden huisvesten.
In 1642 richtte O. in het gebied van Wamel en Doodendaal een vaste statie op ten
huize van de familie de Roover en arbeidde er vele jaren te midden van een
grootendeels katholieke bevolking. In 1672 verleende hij te Arnhem zijn medewerking
aan het aldaar opgerichte college, maar keerde in 1673 naar de zuidelijke
Nederlanden weder. Maar de liefde tot zijn dierbare missie was in hem zoo sterk,
dat hij verlof vroeg en verkreeg om te mogen wederkeeren. Op zijn reis daarheen
werd hij door een plunderende bende overvallen, waarbij de schrik den grijsaard
zoo aangreep, dat hij sinds dien het gebruik van zijn geest verloor. Het Gheestelijck
A.B.C. Boecxke om wel te doen de geestel. exercitien van bidden op de manier v.H.
Ignatius. (Loven 1655), is van zijn hand, evenals 18 andere werkjes.
Zie: Archief Bisd. Utrecht I, 444; II, 473; IV, 102, 103; C. W a l d a c k , Historia
Prov. Flandrobelgicae (Bruxellis 1867) 92; W.v.d. H e i j d e n , Verhaal van de
verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuwarden, 1842) 176; C.
S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) VI, 14.
Derks

[Otterloo, Michiel Derk van]
OTTERLOO (Michiel Derk v a n ), een der ijverigste voorstanders van het christelijk
onderwijs, geb. 7 Aug. 1810 te Leeuwarden en overl. 18 Sept. 1880 te Valburg in
de Betuwe, waar hij van 1839 tot 79 hoofd der openbare lagere school was. Na
eerst in zijn geboorteplaats als klerk ter griffie werkzaam te zijn geweest, behaalde
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hij op zijn 17de jaar den 4den onderwijsrang, weldra den 3den en werd ondermeester
te Haarlem, Vianen, Monster en Neede. In 1830 en 31 streed
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hij als vrijwilliger mee tegen de ‘ontzinde’ Belgen, legde, bij het onderwijs
teruggekeerd, ook het examen voor den 2den rang af, behaalde tevens enkele
bijakten en werd in 1839 tot hoofdonderwijzer der openbare school te Valburg
benoemd. Van Otterloo nam een zeer werkzaam aandeel in den strijd tegen de
neutrale school en schaarde zich aan de zijde van Groen van Prinsterer, Keuchenius,
Kuyper e.a., tegen de ‘ontchristelijking’ van ons onderwijs. Tal van opstellen in het
Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis, De Hoop des Vaderlands
e.a. tijdschriften getuigen hiervan; eveneens zijn boek: De lagere school in hare
verhouding tot huisgezin, kerk en staat (1866), gevolgd door zijn Bijdragen der
toelichting van de schoolkwestie, 2 dln. (1874). Verder schreef hij een Geschiedenis
des vaderlands (1861) en met zijn vriend J.H. V e e n e n d a a l een Landhuishoudelijk
rekenboek geschikt voor de lagere school ten platte lande (1851).
Zie: J. K u i p e r , Gesch. Chr. Onderwijs in Nederl. 2de dr. (1904), 245 e.v.
Zuidema

[Ottinck, Lucas]
OTTINCK (Lucas), geb. te Denekamp in 1711, gest. te Warga 17 Mei 1792. Hij
studeerde te Leuven en Munster en werd 18 Oct 1735 tot priester gewijd. In 1738
werd hij pastoor te Warga, vanwaar hij in 1750 naar Sneek werd verplaatst. Tevens
werd hij toen bekleed met het aartspriesterschap van Friesland.
Hij schreef met J.W. v a n R i j s w i j k : Zegezang op het 50-jarig priesterschap
van past. Warnsteker te Irnsum.
Zie: Naaml. der Fr. geestel. (Ms. Kanselarij Leeuwarden); Archief Aartsb. Utrecht
I, 90; VIII, 151 e.v. 373, 376; Katholiek 1883, II, 111
Gasman

[Oudinot, Nicolas Charles]
OUDINOT (Nicolas Charles), hertog van Reggio, geb. te Bar-le-Duc 25 April 1767,
was de zoon van een welgesteld bierbrouwer, N i c o l a s O u d i n o t en M a r i a
A n n e A d a m , nicht van den maire zijner geboorteplaats. Door zijne ouders
aanvankelijk voor den handel bestemd, voelde hij intusschen meer roeping voor
den soldatenstand; op 17-jarigen leeftijd nam hij in Juni 1784 als vrijwilliger dienst
in het regiment Médoc-infanterie, in garnizoen te Perpignan. Toen hij na 2 jaar en
11 maanden diensttijd het nog niet verder had gebracht dan gewoon soldaat, kocht
zijn vader hem in Mei 1787 van den dienst vrij. Te Nancy zou hij weder voor den
handel worden opgeleid; doch het beroep stond hem tegen, en te Bar teruggekeerd,
vond hij in het begin van de omwenteling een werkkring, die hem beter aanstond.
Eene bezoldigde compagnie vrijwilligers werd er opgericht (14 Juli 1789) en de
oud-soldaat van het regiment Médoc werd als kapitein aan het hoofd daarvan gesteld.
Twee maanden daarna trad hij in het huwelijk met C h a r l o t t e D e r l i n . 6 Nov.
1790 werd hij als ‘chef de légion’ benoemd tot commandant van de nationale garde
van het departement; doch toen in 1791 de buitenlandsche mogendheden zich in
de binnenlandsche aangelegenheden van Frankrijk schenen te willen mengen, en
het fransche volk zich daartegen begon te wapenen, werd hij 6 Sept. van dit jaar
als luitenant-kolonel tot commandant van het 3e bataljon vrijwilligers van de Maas
verkozen. Nadat in 1792 de oorlog was uitgebroken, volgt zijne promotie met
reuzenschreden: 5 Nov. 1793 is hij chef de brigade (kolonel), 14 Juni 1794 brigadeen 12 April 1799 divisie-generaal. Zijn staat van dienst wijst op zijn verblijf te velde
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van 1792-1801 bij de Moezel- en Rijnlegers, zoomede bij de legers van Engeland
en Italië, in 1803-1805 in
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het kamp van Brugge, van 1805-1808 bij het Groote leger, in 1809 in Duitschland
en Oostenrijk, in 1810 en 1811 bij het Noorder-leger in Holland, van 1812-1814 bij
het Groote leger, in 1823 bij het leger der Pyreneën. Het meest heeft hij zich
onderscheiden in 1809 bij Wagram, ten gevolge waarvan hij den maarschalksstaf
verwierf en tot hertog van Reggio werd verheven, en aan de Berezina in 1812 bij
Borissow. Mogen de vele verwondingen, die in de verschillende veldtochten zijn
deel werden, kunnen getuigen voor zijne onverschrokkenheid en onstuimige
dapperheid, hooge veldheerstalenten bezat hij niet. Met stiptheid en voortvarendheid
uitvoeren van gegeven orders was hem beter toevertrouwd dan het voeren van een
zelfstandig commando, zooals o.a. bleek in 1813 bij Grossbeeren en in 1814 bij Bar
sur Aube. Na het eindigen van den ongelukkigen, toch zoo schitterenden veldtocht
van Napoleon in laatstgenoemd jaar, behoorde hij tot de maarschalken, die door
hun optreden te Fontainebleau den Keizer tot den afstand van den troon noopten,
waarna hij zich aanstonds bij het nieuwe régime aansloot.
Bij Napoleon's terugkomst van het eiland Elba in 1815, gaf hij te Metz blijk van
het vaste voornemen, om den troon van Lodewijk XVIII te beschermen: doch te
Chaumont, waarheen hij was opgerukt, gaven zijne troepen te kennen, dat zij niet
tegen den Keizer wilden vechten; en toen hij, zonder troepen te Metz teruggekeerd,
die vesting in staat van beleg verklaarde, zag hij daar door eene volksbeweging de
witte vlag van den toren halen en in plaats daarvan de fransche driekleur hijschen.
Hij trok zich toen te Bar-sur-Ornain op zijne bezittingen terug. Hoewel hij daarna
pogingen heeft aangewend, om weder in 's Keizers gunst te geraken, en ook tot
een bezoek in de Tuilerieën werd toegelaten, werd hem gedurende de honderd
dagen geen commando toevertrouwd.
Na den tweeden terugkeer van Lodewijk XVIII trad hij weder in dienst der
Bourbons, werd pair van Frankrijk en stierf in 1847 als gouverneur van het Hôtel
des Invalides. In 1812 was hij te Bar-le-Duc voor de tweede maal in het huwelijk
getreden met M a r i e C h a r l o t t e E u g é n i e J u l i e n n e d e C o u c y .
Oudinot heeft eene groote rol vervuld in het ongelukkigste gedeelte onzer
geschiedenis, in het tijdperk van het verdwijnen van ons onafhankelijk volksbestaan.
Napoleon schijnt hem in het bijzonder tot de uitvoering van zijn daartoe opgevat
voornemen te hebben uitverkoren. Nog pas in het laatst van Sept. 1809 toch was
maarschalk Bessières, hertog van Istrië, in Brabant aangekomen, om het commando
over het Noorder-leger (gevormd tegen de landing der Engelschen in Zeeland) van
Bernadotte over te nemen, en reeds 5 Dec. d.a.v., nog voordat de Engelschen uit
Zeeland waren afgetrokken, doch toen Napoleon's plan tot inlijving van Holland
nagenoeg, zoo niet geheel vaststond (verg. R o c q u a i n , Napoléon I et le roi Louis,
Introduction XC, XCI), werd die maarschalk aangewezen, om het bevel op zich te
nemen over de garde, die naar Spanje zou gezonden worden. (Corr. de Nap. I no.
16032). In de gegeven omstandigheden zal de Keizer de tegenwoordigheid van
Bessières, aan het hoofd van een gedeelte zijner garde, in Spanje, waar deze reeds
in 1808 aan de operatiën had deelgenomen, hoog noodig geoordeeld hebben. Te
zijner vervanging en ter volvoering van een zeker niet gemakkelijke opdracht, koos
hij Oudinot, die 5 Jan. 1810 met het commando over het Noorder-Ieger werd belast.
Die opdracht was om, zonder dat Frankrijk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

941
met Holland in oorlog was, eerst het hollandsche gebied ten zuiden van de Waal
en Merwede, en later het overig gedeelte van het koninkrijk Holland voet voor voet
met eene fransche militaire macht te bezetten, in de bezette streken als heer en
meester op te treden en te gebieden, ten einde op die wijze de administratieve
vereeniging van Holland met Frankrijk voor te bereiden. Het ligt voor de hand, dat
het daarbij den Keizer van veel belang was, de bevolking zoo min mogelijk te
verbitteren, en haar vooral niet tot opstand te brengen. Eén volksopstand in Spanje
gaf hem de handen reeds vol.
In zuiver militair opzicht heeft de fransche maarschalk daarbij niet veel
moeilijkheden te overwinnen gehad. Koning Lodewijk werd, toen Oudinot zijne taak
begon uit te voeren, in Parijs zoo goed als gevangen gehouden, en door zijn
keizerlijken broeder bedreigd met de inlijving van zijn geheele land, indien den
franschen troepen in hun voortdringen verzet werd geboden. Ten gevolge hiervan
had de hollandsche minister van oorlog, generaal Kraijenhoff, aan de commandanten
der vestingen bevel gezonden, geen daden van geweld tegen die troepen, indien
zij zich mochten vertoonen, aan te wenden, doch alleen te protesteeren en passieven
tegenstand te bieden - gedragregels, welke van die commandanten en hunne
ondergeschikten wel de meeste zelfverloochening hebben geëischt. Op welke wijze
deze te Bergen-op-Zoom en Breda zich de sleutels dier vestingen en der
verschillende magazijnen hebben laten afdwingen, heeft Kraijenhoff te zijner en te
hunner verontschuldiging uitvoerig te boek gesteld in zijne Bijdragen tot de
geschiedenis van de jaren 1809 en 1810. Daaruit blijkt evenwel ook, dat de hertog
van Reggio, gedwongen de bevelen zijns keizers uit te voeren, in de volvoering
daarvan met veel tact is te werk gegaan, zooveel mogelijk alle ruwheid vermijdende
en doende vermijden, en als het ware medegevoelende, wat er in de harten der
militairen, wien hij vernederingen niet kon besparen, moest omgaan. Zijne
echtgenoote, die in hare Souvenirs van haren gemaal getuigt: ‘si l'on avait demandé
à ces vétérans fameux de nommer celui d'entre eux qui était le plus délicat, le plus
généreux, le plus chevaleresque, il n'y aurait qu'une voix pour dire: Celui-là, c'est
le maréchal Oudinot’, deelt in dit opzicht eene anekdote mede, die in 't bijzonder bij
deze gelegenheid de genoemde eigenschappen zou hebben doen uitkomen.
Nadat Lodewijk Napoleon 16 Maart 1810 afstand had moeten doen van het gebied
bezuiden de Waal en Merwede, ontving Oudinot, die in Februari te 's-Hertogenbosch
zijn hoofdkwartier had gevestigd, 4 April bevel, om met zijn legerkorps, dat voortaan
‘Observatiekorps van Holland’ zou genoemd worden en waaraan nieuwe regimenten
uit Duitschland waren toegevoegd, de kusten en de mondingen der rivieren te
bezetten om den smokkelhandel tegen te gaan. Zoo togen de fransche troepen de
rivieren over; 20 April werd den Haag bezet, vijf dagen later werd het fransche
hoofdkwartier te Utrecht gevestigd, en na den troonsafstand van den Koning op 1
Juli deed Oudinot 4 Juli zijn intocht in Amsterdam. Cambier, de toenmalige minister
van oorlog, zou de stad in zijne handen stellen, en toen deze daarbij zijne tranen
niet kon weerhouden, gaf de maarschalk zijn medegevoel te kennen in de woorden:
‘Voyons, monsieur Cambier, ne pleurez pas ainsi; car, ma foi. j'en ferais autant et
nous serions ridicules tous les deux’. Mogen bovenstaande beide uitingen misschien
geacht worden, uit niet geheel
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onverdachte bron afkomstig te zijn, dan legt daarnaast Kraijenhoff's getuigenis, dat
hij na zijn eerste bezoek bij Oudinot te A'dam steeds in het vervolg zijn vriend
gebleven is, ten aanzien van diens goede karakter-eigenschappen nieuw gewicht
in de schaal.
Gedurende den korten tijd tot de komst van Lebrun, den hertog van Plaisance,
als algemeen stedehouder van den Keizer (14 Juli), heeft de hertog van Reggio
feitelijk het hoogste bewind alhier in handen gehad. Nadat in Juni generaal Molitor,
van Emden uit, de noordelijke provinciën bezet had, beschikte de maarschalk over
8 fransche regimenten infanterie en 4 of 5 regimenten cavalerie. Tegenstand werd
echter niet ondervonden; reeds in Juli werd het hollandsche leger in den eed
genomen, en in het begin van 1811 loste het zich, hoewel in afzonderlijke korpsen,
in het groote fransche leger op.
De regeling hiervan, in 't algemeen de regeling van alle militaire aangelegenheden
volgens de beginselen, hem uit Parijs kenbaar gemaakt, hield Oudinot nu in de
eerste maanden bezig, in welken omvangrijken arbeid hij voornamelijk werd
bijgestaan door den generaal Dumonceau. Eerst na verloop van een half jaar kon
de eindregeling worden voorbereid, volgens welke (17 Dec. 1810 de Keizer aan
Clarke, den franschen minister van oorlog) 1 Januari 1811 het hollandsche
observatie-korps moest worden ontbonden, alle hollandsche generaals en kolonels
zonder uitzondering moesten worden ingedeeld bij het leger in Duitschland, in
Frankrijk of in Italië, het bevel over de 17e (territoriale) militaire divisie (Noorden
Zuidholland, Utrecht, Gelderland benoorden den Waal) werd opgedragen aan
generaal Molitor en dat over de 31e divisie (Friesland, Groningen, Drente en
Overijssel) aan generaal Durutte, het bevel over elk van de zeven departementen
aan een flinken franschen brigade-generaal, op wien te rekenen viel, moest worden
toevertrouwd, de hollandsche en fransche troepen over de verschillende
departementen moesten worden verdeeld, enz.
Nadat dit alles tot uitvoering was gekomen, kon de maarschalk zijne taak wat
kalmer opvatten, en hield hij zich nu en dan voor korteren of langeren tijd op in zijn
geboorteplaats Bar. Tijdens zijn verblijf in Utrecht (nog vóór de inlijving) was zijn
oudste zoon hem de smartelijke tijding komen brengen van het overlijden zijner
echtgenoote, wier sterfbed hijzelf door zijne tegenwoordigheid niet had mogen
verzachten. Ongeveer een jaar daarna nam hij het besluit, opnieuw in het huwelijk
te treden; doch toen hij te Rambouillet den Keizer met dit voornemen in kennis
stelde, verlangde deze van hem, dat hij eerst naar Holland zou terugkeeren, ten
einde de noodige maatregelen te treffen ter voorbereiding van het bezoek, hetwelk
Napoleon met Marie Louise in de nieuwe departementen wilde brengen, en daarna
H.H.M.M. ook op hunne reis te vergezellen. Die reis werd in het laatst van September
en gedurende de geheele maand October 1811 ondernomen, en toen aan het einde
daarvan Oudinot den Keizer opnieuw over zijn huwelijksplannen sprak, nam deze
afscheid van hem met de woorden: ‘Partez, allez épouser Mlle de Coucy, je vous
donne mon entier assentiment’.
Intusschen wenschte Amsterdam vóór zijn vertrek getuigenis af te leggen van de
dankbaarheid zijner bewoners voor de menschkundige, ridderlijke wijze, waarop de
maarschalk het gevoel der Hollanders had weten te ontzien in het volbrengen van
zijne voor hen zoo smartvolle taak. Reeds in Mei
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was besloten, dat hem van wege de stad een kostbare degen zou worden
geschonken, ‘welke intusschen niet over de 25000 francen zal mogen kosten’. Bij
de beschrijving harer huwelijksvoltrekking vermeldt zijne weduwe: ‘A l'éclat de ce
costume si noblement porté, se joignait le magnifique glaive d' Amsterdam
resplendissant au coté de votre père’.
Voorts werd hem op den dag van Saint-Charles (3 Nov.), zijn naamdag, een
luisterrijk feest aangeboden, bestaande in een bal met souper, waaraan de
voornaamste ingezetenen der hoofdstad deelnamen. Dat de gevoelens, die men
hem bij zijn vertrek toonde van blijvenden aard waren, spreekt ook uit het feit, dat
bij besluit van 24 Nov. 1816 Oudinot door koning Willem I werd benoemd tot
Kommandeur (niet Groot-Kruis, zooals zijne weduwe abusievelijk vermeldt) van de
Militaire Willemsorde, en dat bij zijne begrafenis de Koning zich deed
vertegenwoordigen door zijn adjudant, den kapitein ter zee van Karnebeek. Bij den
lijkdienst, die 5 October 1847 in de kapel van het Hotel des Invalides werd gehouden,
waren aan de balustrade der galerijen zestien wapenschilden opgehangen,
vermeldende de overwinningen en de voornaamste wapenfeiten van den overledene.
Men las er de namen: Zürich, Genua, Mincio, Amstetten, Weenen, Hollabrünn,
Neuchatel, Ostrolenka, Friedland, Ebersberg, Wagram, Poloszk, Berezina, Bautzen,
Arcis sur Aube en Madrid.
Zie over hem: G a s t o n S t i e g l e r , Le maréchal Oudinot, duc de Reggio d'après
les souvenirs inédits de la maréchale (Paris 1894), waarin zijn portret; De Militaire
Spectator 1848, 109 en 110; G.F. G i j s b e r t i H o d e n p i j l in Navorscher 1896,
693-696; d e z ., Napoleon in Nederland (Haarlem 1904), 9, 10, 42, 54, 56, en 67;
K r a i j e n h o f f , Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke
jaren 1809 en 1810 (Nijmegen 1831); T y d e m a n , Levensbijzonderheden van den
luitenant-generaal C.R.T. Kraijenhoff, door hem zelven in schrift gesteld (Nijmegen
1844) 71-100; T h e o d . J o r i s s e n , De ondergang van het koninkrijk Holland
(Rotterdam 1870); W i c h e r s , De regeering van koning Lodewijk Napoleon (Utrecht
1892), J o h a n n a W.A. N a b e r , Overheersching en Vrijwording (Haarlem 1909);
H.T. C o l e n b r a n d e r , Schimmelpenninck en koning Lodewijk (Amsterdam 1911);
d e z ., Gedenkstukken, VI, reg. in voce Oudinot; K a r l B l e i b t r e u , Napoleon I
(Dresden und Leipzig, 1889) 91; O s c a r C r i s t e , Napoleon und seine Marschälle
(Wien 1906), 73, 74; en verder alle werken van eenige beteekenis, waarin de door
Oudinot bijgewoonde veldtochten, de regeering van koning Lodewijk, de inlijving
van ons land bij Frankrijk en de maarschalken van Napoleon I behandeld worden.
Koolemans Beijnen

[Outhuys, Gerard]
OUTHUYS (Gerard), geb. te 's Gravenhage 20 Aug. 1773, gest. 30 Jan. 1835 te
Minnertsga, bezocht de latijnsche scholen in zijn geboorteplaats, kwam 15 Juli 1791
in het Staten-Collegie te Leiden, werd 6 Aug. 1797 predikant te Ooster- en
Westerblokker, in 1800 te Heiloo, in 1802 te Bommel op Overflakkee en 6 Dec. 1812
te Minnertsga, waar hij tot aan zijn dood werkzaam bleef. Daar zijn ouders goede
kennissen waren van Bilderdijk, mocht hij zich van kindsbeen af in de vriendschap
van den dichter verheugen en ongetwijfeld heeft deze veel tot de vorming van den
jongen man bijgedragen. In een brief d.d. 5 Mei 1797 uit Londen schrijft Bilderdijk
hem: ‘Wanneer ik mij somwijlen de winteravonden herinner, die wij te samen, zoo
strelend, zoo zedelijk en stichtelijk aangenaam doorbrachten, dan,
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ja dan, labitur ex oculis nunc quoque gutta meis’. Hij beoefende reeds als student
de poëzie en zond aan Hollands puikpoëet menige proeve ter beoordeeling. Hij
deed veel aan de studie der oostersche talen en was bijzonder thuis in de engelsche
litteratuur, waarvan zijn bibliotheek rijk was voorzien. Hij vergezelde Bilderdijk een
eind weegs, toen deze in Maart 1795 het land moest verlaten en wekte omstreeks
1825 den dichter op tot het schrijven van diens autobiografie. Doch deze antwoordde
hem: ‘Dit is mij niet doenlijk. Ik heb geene kracht van geest om dit te doen op een
wijze, die mij niet meesleepen zou in gevoelens waarin ik niet vallen of die ik niet
weder opwekken moet of mag. Als geschiedenis van den weg der Voorzienigheid
met mij gelijk ik mijn gantschen levensloop beschouwe, zou zij zekerlijk ook anderen
nuttig kunnen zijn, maar zelfs in 't verbreiden van Gods weldaden verheft zich het
hart (hoezeer ook zijns ondanks), van die er het voorwerp van is, en het zou eene
heiligheid vereischen, die boven het menschelijke is, om den Boze geen voet te
geven. Inderdaad, ik vermag het niet’.
Hij gaf in 't licht: Jeugdige Gedichten (Franeker 1820); Kleine dichtstukjes bij en
na de goddelijke verlossing van ons dierbaar vaderland (Franeker 1821); Dichtstukjes
in de Kleine Dichterlijke Handschriften van P.J. U i j l e n b r o e k (Amst. 1823-27).
Hij vervaardigde grafdichten op zijn leermeesters E. Hollebeek, E.A. Schultens, E.
Scheidius en op den dichter P. Nieuwland en een Ode op de inwijding van het
Athenaeum te Franeker (Amst. 1816). Verder gaf hij een geschrift over de
verschillende uitgaven der polyglottenbijbels uit. Bilderdijks brieven aan Outhuys
zijn uitgegeven door W. M e s s c h e r t in dl. I (Amsterdam, 1836) 241-302. Zij zijn
geschreven in de innigste vertrouwelijkheid, behooren gedeeltelijk tot de geschiedenis
van des dichters uitzetting en uitlandigheid. Zij leveren tevens een gewichtige bijdrage
tot de kennis van Bilderdijks gemoedsbestaan en inwendig leven. Het Friesch
Genootschap en het Rijksarchief te Leeuwarden bezitten ook nog enkele brieven,
die niet zijn uitgegeven. Outhuys' bibliotheek werd 29 Nov. 1836 verkocht te Franeker.
Zie: Boekzaal 1835, II, 124 v.v.; G l a s i u s , Godgel. Nederl. III, 46: in voce; Catal.
der Bibl. v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk. reg.; R o m e i n , Naamlijst der Predikanten
v. Friesland, 223.
Wumkes

[Overduyn, Dr. Willem Lodewijk]
OVERDUYN (Dr. Willem Lodewijk), zoon van J o h a n n e s B e r n a r d u s
O v e r d u y n en J o h a n n a v a n d e n H i l s t , wonende te Vlissingen, werd aldaar
geboren 15 Aug. 1816 en overleed 20 Febr. 1868 te Delft. Hij werd 24 Dec. 1822
opgenomen in het burgerweeshuis te 's Gravenhage. Vroegtijdig onderscheidde hij
zich reeds zoodat hij 15 Jan. 1829 werd opgenomen in de Fundatie van de Vrouwe
van Renswoude aldaar. Tevens bezocht hij toen de latijnsche school. In 1835 vertrok
hij naar de academie te Leiden, waar hij de wis- en natuurkundige wetenschappen
beoefende en 22 Jan. 1842 promoveerde met een dissertatie: Specimen
chemico-physicum de frigore artificiale. Deze dissertatie was het antwoord op een
prijsvraag geweest, uitgeschreven door de Universiteit te Utrecht en in 1840 met
de gouden medaille bekroond.
Spoedig na zijn promotie werd hij den staatsraad Lipkens als adjunct-adviseur
bij binnenlandsche zaken toegevoegd en 7 Oct. 1842 werd hij benoemd tot leeraar
aan de toen opgerichte Kon. Akademie tot vorming van burgerl. ingen. enz. Hem
werd opgedragen de lessen in de beschrijvende meetkunde en in de natuurkunde.
Na de komst
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van den heer H. Strootman 20 Aug. 1844 en vooral ook na de benoeming van Dr.
R.W. van Goens (kol. 478) 16 Sept. 1854 werd hij geheel met het onderwijs in de
natuurkunde belast.
Een volledig overzicht van den cursus door Overduyn gegeven in de beschrijvende
meetkunde is bewaard gebleven door een verzameling epures 1842-1846
gepresenteerd aan Z.M. Willem II, door Corns. de Groot Jr. Deze verzameling bevindt
zich in de Bibliotheek der Tech. Hoogeschool.
In 1856 werd hij bevorderd tot hoogleeraar en in datzelfde jaar tot raad-adviseur
bij het departement van binnenlandsche zaken. Van 1856-1859 was hem het
secretariaat opgedragen van den Raad van Bestuur der Akademie. Bij de verandering
der Kon. Akademie in Polytechnische school (1864) werd Overduyn niet herbenoemd,
en wijdde hij zich tot aan zijn dood alleen aan zijn betrekking van raad-adviseur.
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Hij was tot 20 Nov. 1860 ook belast met het toezicht op de Bibliotheek der Kon.
Akademie. Zijn colleges werden zeer geroemd en men verwonderde er zich over,
dat met zoo gebrekkige hulpmiddelen, als zich toen aan de akademie bevonden en
met zoo weinig voorbereiding bij de leerlingen, zooveel van het natuurkundig
onderwijs terecht kwam. Een uitnemende vaardigheid in het teekenen en een zeer
helder voorstellingsvermogen zijn zeker twee van de hulpmiddelen geweest, die
Overduyn tot het geven van zijn lessen op den duur in staat hebben gesteld en hem
geholpen hebben in het gemis van andere hulpmiddelen zooveel mogelijk te voorzien.
Zijn portret is gelithographeerd door J.H. Hofmeister en door J.C. d'Arnaud
Gerkens.
Zie: A. H u ë t , De Delftsche Akademie en de Polytechnische school (Purmerend,
1880); d e z . in Nederlandsche Spectator 4 April 1868.
Roelofs Heyrmans
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P.
[Pahud, Charles Ferdinand]
PAHUD (Charles Ferdinand), geb. te Amsterdam 18 April 1803, overl. te 's
Gravenhage 31 Aug. 1873, zoon van A b r a h a m D a n i ë l F e r d i n a n d P a h u d ,
pres. van de wees- en boedelkamer te Semarang en van A n t o i n e t t e
P h i l i p p i n e C h r i s t i n e W a l t h e r , werd 15 April 1823 benoemd tot ambtenaar
voor den dienst in Oost-Indië, vertrok in Juni 1823 daarheen; werd 8 Maart 1824
confrontist 2de kl. bij het bureau van den achterstand der alg. rekenkamer; 21 Sept.
1824 1e commies bij het bureau van den hoofdinspecteur van den waterstaat; 20
Dec. 1825 adjunct-ontvanger der ink. en uitg. rechten te Padang; 11 Nov. 1826
commies controleur der ink. en uitg rechten voor de 1e afd. op Java; 15 Dec. 1827
fung. controleur der ink. en uitg. rechten in de 1e fin. afdeeling, tot welke functie hij
20 Mei 1829 definitief werd benoemd, terwijl hij 9 Jan. 1836 tevens werd ontvanger
van het recht van successie en overgang te Batavia en 14 Sept. 1837 benoemd tot
waarn. ontvanger der ink. en uitg. rechten te Batavia.
12 Febr. 1839 vertrok P. met verlof naar Nederland; in Oct. 1840 naar Indië
teruggekeerd, werd hij 10 Mei 1841 benoemd tot inspect. van financiën en 28 Aug.
1844 tot direct. der producten en civiele magazijnen. 26 Jan. 1847 werd hem opnieuw
verlof naar Nederland verleend, alwaar hij 4 Juli 1849 benoemd werd tot fung.
secretaris-gen. bij het depart v. koloniën en 20 Oct. d.a.v. tot staatsraad in buit.
dienst.
In het eerste ministerie Thorbecke trad P. 1 Nov. 1849 op als min. v. kol.; zijne
taak was het, de wettelijke regelen tot stand te brengen, die door de grondwet van
1848 op kol. gebied werden gevorderd. In Sept. 1851 werd een wetsontwerp tot
regeling van het muntwezen in Indië ingediend en in de volg. maand een
ontwerp-reglement op het beleid der regeering in Ned.-Indië; beide ontwerpen
vonden echter in de Tweede Kamer, vooral van liberale zijde, een weinig gunstig
onthaal. Nadat het eerstgen. ontwerp 9 Juli 1852 in die Kamer verworpen was, werd
in Nov. 1853 - het minist. Thorbecke was inmiddels na de Aprilbeweging van dat
jaar afgetreden, maar P. in het 19 April opgetreden minist. van Hall-Donker Cur-
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tius van tegenovergestelde richting overgegaan - een nieuw ontwerp ingezonden,
dat 1 Mei 1854 tot wet verheven werd. Over het ontwerp-reglement, hiervoren
genoemd, werd Maart 1853 een voorloopig verslag uitgebracht; daarop werd in de
volgende zitting een gewijzigd ontwerp ingezonden, dat 2 Sept. 1854 als wet werd
afgekondigd. Hoewel het reglement belangrijke hervormingen in Ned.-Indië ten
opzichte van de cultures, de heerendiensten, de drukpers, de afschaffing der
slavernij, enz. ten gevolge moest hebben en ook inderdaad het uitgangspunt is
geweest van een vrijzinnig beheer, voldeed het aan de koloniale oppositie niet.
Zoowel bij de behandeling van deze wet, als van de muntwet, had de invloed van
den oud-minister Baud (I kol. 245) zich krachtig doen gelden.
In 1853 werd de overeenkomst met de Ned. Handelmaatschappij van 1849
vervangen door eene andere, waarbij het gouvern. de vrijheid bekwam een bepaald
gedeelte der producten in Indië te verkoopen, maar waarbij tevens de termijn voor
het aan dat lichaam ten verkoop consigneeren van producten met twintig jaar werd
verlengd.
31 Dec. 1855 legde P. zijne waardigheid als min. v. kol. neder, omdat hij bij kon.
besl. van 21 Nov. 1855 benoemd was tot gouv.-gen. van Ned.-Indië. In Maart 1856
daarheen vertrokken, kwam hij 20 Mei te Batavia aan en aanvaardde 22 d.a.v. het
bestuur. Belangrijke voorvallen hadden onder zijn bewind op Java niet plaats. In
1860 en 1861 werden verschillende streken van dit eiland door overstroomingen
geteisterd. Van de cultures waren die van koffie en suiker de voornaamste; de indigoen de theecultuur gaven nadeelige uitkomsten.
Gedurende het bestuur van P. werd de eerste telegraaflijn op Java in werking
gesteld. Een drukpersreglement bij kon. besl. van 8 April 1856 vastgesteld, wekte
veel ontevredenheid. In 1859 werd besloten tot de oprichting van het gymnasium
Willem III te Batavia, als instelling van middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs.
De rust op Java bleef overal gehandhaafd; nadat in Jan. 1860 eene
samenspanning tot muiterij en desertie onder de Zwitsers der garnizoenen van
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Midden-Java tijdig was ontdekt, kwamen zij in Aug. d.a.v. te Semarang in openlijk
verzet, met het doel de vroeger gearresteerden te bevrijden, het geldkantoor te
plunderen en zich aan hunne dienstverbintenis te onttrekken; de belhamels werden
gevangen genomen en terechtgesteld.
Met de buitenbezittingen had P. talrijke bemoeiingen. Op Sumatra moest reeds
kort na zijn optreden als gouv.-gen. eene expeditie onder den luit.-kol. Waleson
naar de Lampongsche districten worden gezonden wegens de houding eener ons
steeds vijandige partij, onder aanvoering van Raden Intan, sedert 1850 gesteund
door bantamsche vluchtelingen. Daarbij werd een volledig succes behaald en het
gewest onder geregeld bestuur gebracht; de rust bleef verder ongestoord. In het
grootste gedeelte van Palembang was, na de onderwerping van Radja Tiang Alam
(Maart 1856), ons gezag voor goed gevestigd; de tegenstand bepaalde zich tot de
Lematang-Oeloe en de Goemai-Oeloe; na de verovering van Djati (1859) werd hij
weldra geheel bedwongen.
In Djambi nam de in 1855 opgetreden Sultan Taha weldra eene onafhankelijke
houding aan, zoodat de Regeering, toen alle middelen tot overreding hadden gefaald,
tot wapengeweld moest overgaan (Aug. 1858); de Kraton werd veroverd; de Sultan
van zijne waardigheid ontheven en een oom van hem in zijne plaats benoemd.
Schijnbaar was hiermede het doel bereikt, maar Taha, naar de binnenlanden
gevlucht, bleef feitelijk de heer des lands, wat in latere jaren nog tot velemoeilijkheden
aanleiding gaf.
Behalve met den nieuwen vorst van Djambi werden op Sumatra ook contracten
gesloten; in 1857 met Atjeh tot wering van den zeeroof, welk contract echter nooit
gevolg had en in 1858 met Indragiri, hoofdzakelijk betreffende het verleenen van
concessies tot ondernemingen van landbouw en mijn-ontginningen. In Siak, waar
de Sultan in onmin leefde met zijn broeder, den onderkoning, in welken twist zich
ook een Engelschman Wilson had gemengd, werd door beide partijen de bemiddeling
van het gouv. ingeroepen; de vorsten verzoenden zich; daar echter opnieuw
geschillen ontstonden, werd de onderkoning van zijne waardigheid vervallen
verklaard. De Sultan erkende (31 Dec. 1857) de nederl. souvereiniteit; bij tractaat
van 1 Febr. 1858 werden de wederzijdsche verhoudingen geregeld.
In het Rijk van Riouw was den Sultan, die zich bij voortduring bemoeide met de
zaken der vorsten op Malakka, op verzoek van den eng. gouverneur aldaar, dit
verboden en hem aangezegd, dat hij zonder voorkennis der ind. regeering zich niet
buiten zijn gebied mocht begeven. Hij stoorde zich echter niet aan dat verbod, daar
hij, toen 28 Juli 1857 de onderkoning stierf en hij niet voldoen wilde aan den eisch
een nieuwen onderkoning te benoemen, zich weder naar Singapore begaf.
Nadat hij daarop van den troon vervallen was verklaard, vond hij steun bij den
panglima van Reteh, ten noorden van Djambi. Daarop werd in Oct. eene maritieme
expeditie daarheen gezonden, die 7 Nov. de vijandelijke hoofdsterkte nam, waardoor
het verzet eindigde; intusschen bleef in het Rijk van Riouw-Linga voortdurend
oneenigheid tusschen den Sultan en zijne rijksgrooten bestaan.
Ter Westkust van Borneo, waar de Chineezen reeds aan den gouv.-gen.
Rochussen (II kol. 1220) aanleiding tot gewapend optreden aldaar hadden gegeven
en waar gedurende het bestuur van P.'s voorganger, na verschillende gevechten,
aan het einde van 1855 de rust was teruggekeerd, werd in
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Juli 1856 een aanval op den ned. post te Larah gedaan, welke wel mislukte, maar
waarbij de comm., de luit. Mekern, sneuvelde. De schuldigen werden gestraft en
de rust in Montrado bleef verder gehandhaafd.
Ernstiger waren de moeilijkheden ter Zuideren Oosterafdeeling van Borneo. Toen
in 1857 Sultan Adam van het Rijk van Bandjermasin overleed, werd hij opgevolgd
door den in 1852 aangewezen troonopvolger Tamdjid-Illah, die evenwel niet gezien
was bij de grooten en het volk, omdat zijne moeder eene chineesche was. Meer
aanspraak op den troon had de kleinzoon van den ouden Sultan, rijksbestierder
Hidajat-Oellah, die te Martapoeza verblijf hield en voortdurend moeielijkheden met
den resident had. In Maart 1859 brak er een opstand uit door het optreden van een
inlander, die zich Sultan Koening noemde en bij wien zich voegde Antasari, een
kleinzoon van den in het laatst der achttiende eeuw verdreven vorst. Op verschillende
plaatsen werden Europeanen overvallen en gedood. De houding van den
rijksbestierder was weifelend; wantrouwend van aard, verliet hij in Juni zijne
standplaats en ontweek verder elke ontmoeting met den in het voorjaar opgetreden
commissaris, kolonel Andresen. Deze werd in Oct. vervangen door Nieuwenhuizen,
terwijl majoor Verspijck als mil. commandant optrad. Reeds scheen het dat de
opstand verslapte, toen het op de Barito liggende ned. stoomschip ‘Onrust’ 27 Dec.
1859 door Soerapati, hoofd van de Boven-Doesoen, overvallen en de geheele
bemanning, op ééne uitzondering na, vermoord werd. Gedurende het jaar 1860
mocht men er niet in slagen den opstand te dempen; de publicatie van 11 Juni,
waarbij Bandjermasin als op zich zelf staand Rijk werd opgeheven en bij het ned.
gebied ingelijfd, gaf daaraan nieuwe kracht. Bij het zeer uitgebreide terrein waarover
de opstand zich uitstrekte, werden zware eischen aan de ned. troepen gesteld;
vermoeienissen en ziekten dunden hunne gelederen. Eerst in het voorjaar van 1862
werd Hidajat gevangen genomen en naar Java verbannen, waarmede de kracht
van den opstand gebroken was. Het duurde echter nog tot 1905, alvorens door het
gevangen nemen of sneuvelen van alle leden der Sultansfamilie de rust geheel
verzekerd kon geacht worden.
Tegelijkertijd met dien opstand was het noodig geworden om met de wapens op
te treden tegen Boni op Celebes, welk Rijk sedert geruimen tijd eene vijandige
houding tegen het gouv. aannam. Toen de dood van den Vorst Aroeng Poegi in
1857 geene verbetering bracht, werd in 1859 eene expeditie onder gen. Steinmetz
gezonden; zij landde 12 Febr. voor Badjowa; nadat Steinmetz gewond werd, rukte
kol. Waleson, die hem in het bevel was opgevolgd, 28 Febr. naar de hoofdstad op,
maar vond haar verlaten. Nadat zij in brand was gestoken, werd den volgenden dag
teruggetrokken naar Badjowa; toen daarop ziekten in de hevigste mate de troepen
teisterden, had in April de wederinscheping plaats, terwijl eene bezetting in eene
versterking werd achtergelaten. Nog in hetzelfde jaar werd eene tweede expeditie
onder gen. v. Swieten (II kol. 1408) gezonden, die volledig succes had. Nadat
Balangnipa was onderworpen werd opnieuw bij Badjowa geland en 6 Dec. naar
Boni opgerukt. De Boniërs werden verslagen en vluchtten naar Pasempa; nadat
deze plaats onbezet werd bevonden, werd naar Pampanoea opgerukt. Geen
tegenstand werd meer geboden en 28 Jan. 1860 een der kiesheeren Aroe Palakka,
een vorstentelg, die wegens een lichaamsgebrek bij de keuze van een vorst was
voorbijgegaan, tot vorst gepro-
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clameerd. Met hem werd een contract gesloten, waarbij eenige landschappen aan
het gouv. werden afgestaan en Boni tot een leenrijk werd verklaard. Kort daarop
werd ook met Soppeng een contract gesloten, waarbij de souvereiniteit van
Nederland werd erkend; in 1861 volgde ook Loewoe.
Op Ceram, waar onze macht weinig beteekende, braken herhaaldelijk onlusten
uit, die tot kleine expeditiën (1858 en 1860) aanleiding gaven. Ook naar Boeleleng
op Bali, waar door een der grooten onrust werd gestookt, moest in 1858 een kleine
expeditie worden gezonden, die de rust herstelde.
Op Timor moest in 1857 tegen twee hoofden, die eene vijandige houding tegen
de Regeering aannamen, gewapenderhand worden opgetreden. Met Portugal,
waartoe dat eiland gedeeltelijk behoorde, werd 20 April 1859 een verdrag gesloten,
waarbij de wederzijdsche grenzen werden vastgesteld, als gevolg waarvan een
aantal portugeesche posten op Flores, Adonare en Solor aan Nederland kwamen.
23 Juni 1861 op zijn verzoek eervol ontslagen, legde P. zijne waardigheid op 2
Sept. 1861 neder; hij vertrok den volgenden dag naar Nederland, waar hij 11 Nov.
1861 aankwam en zich te 's Gravenhage ter woon vestigde. 22 Dec. 1867 werd
hem vergund zich te noemen P a h u d d e M o r t a n g e s .
Pahud was 20 Jan. 1828 te Batavia gehuwd met C a t h a r i n a J o h a n n a
W i l h e l m i n a B o g a a r d t , geb. te Chinsurah (Bengalen) 25 Maart 1807, overl.
op reis naar Nederland 14 Mei 1839, dochter van A n t h o n y T h e o d o o r
B o g a a r d t , lid van de Weeskamer te Batavia, en van C a t h a r i n a H e r m i n e
R e g e l . Uit dit huwelijk sproten twee zoons en twee dochters.
Zijn portret is gelithographeerd door C.W. Mieling.
Zie: M.A.v. 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: v.
W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener parlem. geschiedenis van 1849 tot 1891,
I ('s Gravenhage 1907) 159; E. d e W a a l , Onze Indische financiën V, eerste ged.
('s Gravenhage 1882) 173; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Nederl.
Oost-Indische bezittingen, II, 2e stuk ('s Gravenhage 1875) 69 v.v.; E.B. K i e l s t r a ,
Indisch Nederland (Haarlem 1910) 87, 247, 285, 339 v.v.; M.T.H. P e r e l a e r ,
Bonische exp. (Leiden 1872).
Rooseboom

[Palier, Hendrik]
PALIER (Hendrik), boekhandelaar en uitgever te 's Hertogenbosch, waar hij 10 Juli
1785 geb. was en 14 Juni 1853 overl. Hij stamde uit een oud geslacht van
boekverkoopers, dat, van fransche afkomst, reeds sedert de opheffing van 't Edict
van Nantes, als boekdrukker enz. te 's Hertogenbosch gevestigd was. Hij ontving
zijn opleiding in de voorvaderlijke zaak, ontwikkelde zich veelzijdig en kwam in 1812
aan 't hoofd der firma H. P a l i e r e n z o o n te staan, welke hij in de 40 jaren van
zijn beheer aanzienlijk uitbreidde. Palier was lid en medebestuurder van het
Provinciaal genootsch. voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, waarvan
hij tevens een der medeoprichters was; voorts een ijverig verzamelaar op 't gebied
van letter-, penning- en oudheidkunde. Van zijn uitgaven zijn 't bekendst: de Almanak
voor de prov. Noord-Brab. (opgericht 1815); de 's Hertogenbossche courant (opger.
1822); H u l t m a n 's Bibliographische zeldzaamheden (1818) en Bibliotheca
Hultmanniana (1821). Hultman was van 1814-20 gouverneur van N.-Brab. en bezat
een kostbare bibliotheek, die vooral rijk was aan zeldzame drukken der 15de en
16de eeuw.
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Voorts dienen vermeld als uitgaven van Palier: de Handelingen van het Prov.
genootsch. v.K. en W. in N.-Brab. (1837 e.v.); de Naamlijst van predikanten in N.
Brab. sedert de reformatie (1840); Geschiedkundig mengelwerk over de prov.
N.-Brab. (1842-43, 2 dln.); Bijdrgen tot de geschiedenis enz. van N.-Brab., door
C.R. H e r m a n s (1843-48, 2 dln.) en Atlas van de Vaderl. geschiedenis, bevattende
meer dan 15000 platen, portretten, kaarten enz., meerendeels door hemzelf
verzameld (1840 e.v.). Eindelijk de Lijst van enkele en dubbele stadhuispenningen
der stad 's Hertogenbosch, door hem zelf beschreven (1835; 2de dr. 1851), en een
Lijst van dissertaties en theses van N.-Brabant (1850). 's Mans handschriften en
als zoodanig gedrukte stukjes worden bewaard in de boekerij van het bovengenoemd
Noord-Brab. Genootsch. voor K. en W. Tot zijn plannen behoorde ook de uitgave
van verscheiden door hem gemaakte aanteekeningen voor een Alg. geschiedkundig
Woordenboek van Noord-Brab. en een Kerkelijk N. Brabant; ook deze worden in
de bibl. van bedoeld genootsch. bewaard.
Zijn portret is gelithographeerd door J.F. Demelinne.
Zie: H e r m a n s , Bijdr. Gesch. N.-Brab. II, 322; S c h o t e l in Alg. Konst- en
Letterb. 1850, No. 16, en 1853, No. 26; Noord-Brab. Volks-alm. van 1851 (met
portr.), en Bijdragen tot de gesch. v.d. Ned. boekhandel I, 44.
Zuidema

[Palm, Quirinus of Quirijn de Palme]
PALM (Quirinus) of Q u i r i j n d e P a l m e , oorspronkelijk roomsch priester te
Oldemirdum, ging in de zestiger jaren der 16e eeuw over tot de zijde der Reformatie
en vluchtte toen naar Emden. Omstreeks 1566 viel hij echter weer af; naar de
meening van Menso Poppius, predikant te Manslagt, vooral uit armoede.
Dientengevolge werd hij toen geëxcommuniceerd. Op grond van het berouw, dat
hij toonde, liet genoemde Poppius hem echter kort daarop reeds weer op zijn kansel
toe, daar de kerken van Leeuwarden en Emden z.i. ten onrechte weigerden dat
berouw aan te nemen. Later is Palm eenigen tijd voorganger geweest te Asperen
en te Heukelom, in de omgeving van Leerdam. Toen de Spanjaarden in 1574 die
stad kwamen bedreigen, nam hij de wijk binnen haar muren, waar hij in het begin
van Juli, na hare inneming, door ophanging den marteldood vond.
Zie: A.C. v a n H a e m s t e d e , Geschiedenis der Martelaren (ed. 1883) 893; E.
M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkelijke Geschiedenis I (Gron. 1738) 400-404; F.
v a n d e r H a e g h e n e.a., Bibliographie des martyrologes Protestants Neerlandais
II, 751 no. 599 bis; R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuward.
1886) 435.
van Schelven

[Panhusius, Leonardus]
PANHUSIUS (Leonardus), of L e n a r d u s G i s b e r t i P a n h u y s e n , uitgeweken
om des geloofs wil ‘predicant des vrome Josias, Gothardus van Goor’, een vriend
van Petrus Bloccius, noemde ‘den gelt-stelende Pausche aflaetsbrief’ een ‘Pausche
calfs-vel’. Hij maakte zich als predikant verdienstelijk voor de bevrijding van zijn
vaderland door met Sonoy en anderen den Prins van Oranje behulpzaam te zijn
om onder de verstrooide vluchtelingen en ingezetenen voor de goede zaak gelden
te verzamelen. Als sectarisch predikant wordt hij genoemd in een besluit van Alva
d.d. 22 Juni 1569 te Brussel. 1568 lid van het Convent te Wezel, welks artikelen hij
onderteekende. Beroepen te Hoogkarspel omtrent 1570. Blijkbaar is hij dezelfde
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persoon als ‘Leonardus, anders d e R o o g a n s genaemt’, die op 5 Juli 1572 de
eerste geuzepredicatie hield in de Groote kerk te Hoorn. In 1575 predikant te
Medemblik. Het verzoek van de burgemeesters en de gemeente van Medem-
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blik aan de particuliere Synode van Hoorn, 18 Maart 1577, om aan Leonardus,
wegens zijn ouderdom den schoolmeester van Westerblokker toe te voegen, opdat
deze den Catechismus zou prediken, werd door de Synode ingewilligd. Moeilijkheden
van financieelen en anderen aard met zijn gemeente en de overheid, waarmede
zich een drietal particuliere synoden van 1576-1578 hebben beziggehouden,
verontrustten te Medemblik den avond zijns levens. Wegens ouderdom legde hij
aldaar in 1579 zijn dienst neder.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911) reg.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta der
prov. en part. Synoden, I reg. in voce Leonardus; D. V e l i u s , Chroniick van Hoorn
(Hoorn 1648) 190.
de Jong

[Pappenfelt, Johan van]
PAPPENFELT (Johan v a n ), of P a (u)p p e n f e l t , werd in het voorjaar van 1499
door Hertog Albrecht van Saksen tot generalen ontvanger in Friesland aangesteld.
In 1501 komt hij nog voor onder Hertog Hendrik; deze beval overzending der ‘Prufen’
der munten, door Pappenfelt geslagen. Hieruit blijkt bovendien, dat hij tevens als
muntmeester optrad: eene combinatie, die in dien tijd meer voorkwam. P. schijnt
een tijdlang zijn verblijf genomen te hebben op het huis te Sloten en wel gedurende
het beleg van Franeker, de eenige sterkte, waar hij zich toen, naar het scheen, veilig
voelde en die hij nog, blijkbaar tot 25 Mei 1500, dus ook nog na de gevangenneming
van Ziegler (zie art.) wist te houden. Toen gaf hij het huis aan de Sneekers c.s. over;
de voorwaarden waren o.a. dat Ziegler zou worden vrijgelaten en allen het land
zouden verlaten.
Zie: J.L. B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia uit het tijdperk
der saksische hertogen; J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche vrijheid 21;
O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte v. Sachsen 41. Vgl. ook de kronieken
o.a. P e t r u s T h a b o r i t a (Arch. v. Vad. Gesch. II, 152-153); W o r p v. T h a b o r ,
V, 13; S c h o t a n u s 474. Daarnaar, onjuist en onvolledig, J. D i r k s , Bijdr. tot de
Penningkunde van Friesland 162-163 (Workum 1843).
Kooperberg

[Paradijs, Nicolaas]
PARADIJS (Nicolaas), geb. 11 Nov. 1740 te Amsterdam, overl. 7 Sept. 1812 te
Leiden, was de zoon van D a v i d P a r a d i j s , geneeskundige, en A n n a
E l i s a b e t h v a n T h e e n e n . Na de latijnsche school doorloopen te hebben had
hij reeds op 15-jarigen leeftijd kunnen beginnen met het academisch onderwijs,
maar aangezien hij daarvoor te jong geacht werd, legde hij zich eerst nog een paar
jaar toe op de wiskundige, letterkundige en historische wetenschappen en volgde
hij ook de lessen van Pieter Curtenius in de theologie, daarna werd hij, 17 jaar oud,
ingeschreven als student in de geneeskunde aan de leidsche hoogeschool. 17 Jun.
1763 werd hij bevorderd tot doctor in de geneeskunde na de openbare verdediging
van een proefschrift: Specimen pathologicum, quo inquiritur in naturam inflammationis
(Leid. 1763). Hierop maakte hij een reis naar Parijs en Rouaan, waar hij zich toelegde
op de studie der medische wetenschappen. In 1764 vestigde hij zich te Amsterdam;
daar verwierf hij zich, ook door den steun van zijn vader, weldra eene uitgebreide
praktijk. In 1772 huwde hij met C o r n e l i a E l i s a b e t h S c h a g h e n . 2 Oct. 1784
aanvaardde hij het hoogleeraarsambt in de geneeskunde te Leiden, waartoe hij
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therapeutices universalis studio, maximo recte medendi instrumento
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(Leid. 1784). Te gelijk met Oosterdijk (kol. 935) werd hij in 1787 aangesteld tot
Professor in het collegium practico-medicum op eene bezoldiging van ƒ 200 per jaar,
waarbij hem het praktisch onderwijs in de nieuw ingerichte klinische afdeeling werd
opgedragen. In 1791 stierf zijne vrouw en 3 jaar later, 8 Febr. 1794 herdacht hij in
zijne rectorale Oratio de euthanasia naturali haar dood en beschreef hij de
verschijnselen waardoor deze was voorafgegaan.
27 Sept. 1800 opende hij zijne lessen in de geschiedenis der geneeskunde, welke
hem toen opgedragen werden met eene: Oratio de cognitione historiae medicinae
magno, cum ad medici in arte exercenda solertiam, tum ad artis amplificationem,
adjumento (Leid. 1800). In 1790 was hij benoemd tot lijfarts van den erfstadhouder
Prins Willem V, welke betrekking in 1795 werd opgeheven, toen de Prins werd
verdreven. In zijne laatste levensjaren had hij veel verdriet en de verwachting, dat
hij zou worden opgevolgd door zijn zoon N i c o l a a s , die reeds met vrucht de
geneeskunde uitoefende te Rotterdam, werd niet verwezenlijkt, daar deze op
jeugdigen leeftijd overleed. Hoe zeer Paradijs gewaardeerd werd als geleerde en
docent, kan blijken uit hetgeen O o s t e r d i j k vermeldt in zijne Prolusio ad lectiones
publicas en T o l l i u s in de Narratio de Nicolao Paradijsio, welke beide geschriften
afgedrukt zijn in de Opuscula academica, Edita a filio N i c o l a o P a r a d i s i o ,
Medicinae Doctore (L.B. 1813), terwijl in de bijdrage: Herstelling van het klinisch
onderwijs in 1787 enz. van G.C.B. S u r i n g a r , in het Ned. Tijds. v. Geneesk. 1869,
II, 121 eene uitvoerige beschouwing voorkomt over het onderwijs van Paradijs als
hoogleeraar aan de leidsche hoogeschool.
Zijn geschilderd portret, door Wijbrand Hendriks, in de leidsche Senaatskamer,
vermeldt ten onrechte 1748 als geboortejaar en 1714 als aanvang van zijn
professoraat (B l o k en M a r t i n , Senaatskamer L.U. 71).
Simon Thomas

[Paravicini, Bartholomé Emile]
PARAVICINI (Bartholomé Emile, chevalier d e ), geb. te 's Gravenhage 28 Oct.
1770, overl. 16 Juni 1846, zoon van den volg. en Jacoba Emilia van Halewijn; hij
huwde 30 Oct 1800 S o p h i a T s c h a r n e r uit Münsingen. Hij was in nederl. dienst
en wordt vermeld: 16 April 1791 onderluitenant bij de zwitsersche gardes te voet,
1794 luitenant en overgeplaatst bij de huzaren, afgedankt in 1795. Hij ging toen
over in russischen dienst, werd 1798 luitenant-kolonel, 1809 majoor der cavalerie
bij den gen. staf, 1814 generaal. Hij trad toen weder in nederl. dienst terug, was
1816 plaatskommandant te Leuven en 1825 te Haarlem.
Molhuysen

[Paravicini, Fridolin of Friedrich de]
PARAVICINI (Fridolin of Friedrich d e ), uit den tak der familie uit Glarus, zoon van
B a r t h o l o m e u s d e P. (evangelisch Seckelmeister en raadsheer te Glarus) en
van M a r i a K a t h a r i n a Z w e i f e l , geb. te Glarus 15 Sept. 1742, overl. te Triest
11 Juli 1802, geh. eerst met M a r i a B o s s y en later (ondertr. in den Haag 23 Mrt.
1766) met J a c o b a E m i l i a v a n H a l e w i j n , vrouwe van Hornettes, Werve en
Watervliet. Hij trad in nederl. dienst bij de zwitsersche gardes te voet en wordt
vermeld: 29 Aug. 1761 als vaandrig, 9 Sept. 1762 onderluitenant, 26 Mrt. 1772
luitenant, 23 Mei 1779 luit. kolonel. Hij werd in 1795 afgedankt, ging naar Glarus
terug, nam deel aan een gevecht bij Wollerau in 1798, waar hij gewond werd, en
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naar Triest, waar hij overleed.
Zijn broeders B a r t h o l o m e u s (19 Dec.
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1762-21 Mrt. 1833) en J o h a n n C h r i s t o f f e l (17 Oct. 1753 - 6 Nov. 1838),
waren eveneens in nederlandschen krijgsdienst.
Zijn zoons uit het tweede huwelijk zijn Bartholomé Emile, die voorgaat, en Johann
Jacob Nicolas, die volgt.
Molhuysen

[Paravicini, Johan Caspar de (1)]
PARAVICINI (Johan Caspar d e ) (1), zoon van J o h a n n e s en M a r g a r e t h a
J a n e t t i , geb. te Chur 2 April 1660, overl. te 's Gravenhage, aldaar begr. 2 Oct.
1761. Hij was de eerste Paravicini, dien men in Nederland aantreft. Het geslacht
behoort tot de oudste geslachten van Noord-Italië; tijdens de godsdienst-oorlogen
der 16e en 17e eeuw verspreidden vele leden zich over Europa. De nederlandsche
tak behoort tot de Paravicini di Gottardini, en de leden noemden zich di Capelli,
waarschijnlijk naar de grootmoeder van Johan Caspar.
Johan Caspar was officier bij de zwitsersche troepen in nederl. dienst: 1694
kapitein der Grisons, later afgedankt. In 1708 kapt.-luit. eener nieuwe comp. Grisons,
o

1712 oudste kapitein-luitenant. Hij huwde: 1 in den Bosch 29 Febr. 1704
A l l e g o n d a v a n B r e u g e l , dr. van Mr. H e r m a n en H e l e n a t e n H a g e n ,
o

uit welk huwelijk geen kinderen; 2 . te Breda 24 Sept. 1716 I s a b e l l a M a r i a
v a n W o e n s e l , dr. van A d r i a a n en I s a b e l l a van H e e s w i j k , uit welk
huwelijk o.a. Bartholomeus Eduard, Johan David en Elias (1) volgen.
Molhuysen

[Paravicini, Johan David de]
PARAVICINI (Johan David d e ), zoon van den voorg. en Isabella Maria van Woensel
gedoopt Breda 29 Juni 1718, overl. 1781; gehuwd met R o s i n a C h a r l o t t a
P u s c h , uit welk huwelijk slechts 2 dochters sproten. Hij was officier in nederl.
dienst, 6 Febr. 1738 extraord. ingenieur, 21 Aug. 1741 ordinair ingenieur, 28 Sept.
1747 kapitein in het regiment van den overste Tissot van Patot, 24 Jan. 1748 in dat
van den luit.-gen. d'Envie; 30 Dec. 1748 derde ondermajoor te Maastricht, 3 Mei
1759 kapitein bij remplacement van een comp., 10 Apr. 1766 majoor, 12 Nov. 1767
luit.-kolonel, 24 Mei 1773 kolonel der infanterie.
Molhuysen

[Paravicini, Johann Jacob Nicolaus de]
PARAVICINI (Johann Jacob Nicolaus d e ), zoon van Fridolin en Jacoba Emila van
Halewijn (kol. 952), geb. in den Haag 3 Juni 1772, ongeh. te Batavia overl. 1 Dec.
1821. Hij was 30 Aug. 1790 vaandrig der zwitsersche gardes in nederl. dienst, streed
als majoor van den staf der 2e Divisie ‘de Perponcher’ bij Waterloo, waar hij gewond
werd, en was laatstelijk luit.-kolonel en adjudant van den Gouverneur-Generaal te
Batavia. Hij was ridder in de M.W.O.
Molhuysen

[Paravicini di Capelli, Bartholomeus Eduard]
PARAVICINI DI CAPELLI (Bartholomeus Eduard), gedoopt 20 Febr. 1724 te Breda,
begraven te 's Gravenhage 22 Dec. 1810. Hij was een zoon van Johan Caspar de
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Paravicini en Isabella Maria van Woensel (zie boven). Zeer jong in militairen dienst
getreden werd hij omstreeks 1742 bombardier, 14 Dec. 1744 onderluitenant, 6 Dec.
1746 1ste luitenant, 7 April 1749 kapitein-luitenant, 24 Oct. 1770 kapitein, 30 Aug.
1779 majoor, 18 Jan. 1785 luitenant-kolonel, 13 Oct. 1787 kolonel, 5 Febr. 1788
chef der artillerie en 29 Jan. 1794 generaal-majoor. In dit jaar had hij het bevel over
de voorhoede van het leger, dat onder den Prins van Oranje op 20 April het versterkte
kamp der Franschen bij Landrecies vermeesterde. In 1795 verliet hij den militairen
dienst. Onder zijn directie heeft het wapen der artillerie belangrijke vorderingen
gemaakt. Hij had o.a. het directe toezicht op de Geschutgieterij.
Hij verkreeg 11 Sept. 1789 vernieuwing v.h.
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burgerrecht van Chur dat zijn voorvaderen hadden, huwde te Zutfen 8 Sept. 1750
J o s i n a d e F u m a l , gedoopt Zutfen 16 Aug. 1730, dr. v. W i l l e m R i c h a r d
en T h e o d o r a A l e y d a C r e m e r .
Hun eenig kind was Johan Caspar (kol. 955).
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 133, 146, 190; S y p e s t e y n ,
Bijdr. t. de Gesch. der Artie. 39; B o s s c h a , Heldend. te Land III, 58.
Eysten

[Paravicini di Capelli, Elias (1)]
PARAVICINI DI CAPELLI (Elias) (1), zoon van Johan Caspar de Paravicini en diens
tweede vrouw Isabella Maria van Woensel (kol. 953), ged. te Breda 29 Juni 1733,
overl. in of na 1795. Hij vertrok in 1764 uit Holland naar Colombo, was er in het
volgend jaar luit.-ing., 1766 en 1767 kapt.-ing., wordt 1771 en 72 als zoodanig te
Trinconomale vermeld, 1773 weder te Colombo, 1774 commandant van Calpetti
en Putulang, 1787 majoor en chef der artillerie te Colombo en als zoodanig nog
vermeld in 1795. Hij huwde te Overschie (ondertr. 20 Nov.) 6 Dec. 1762 J o h a n n a
v a n d e r P o o l wed. V e r h o e v e , uit welk huwelijk een dochter M a r i a
E l i s a b e t h , ged. Calpetti (Ceylon) 4 Mei 1778 en gehuwd te Colombo 19 Oct.
1791 met P i e r r e J o s e p h D o n z e l , kapitein der Zwitsers. Elias hertrouwde te
Galle 26 Oct. 1785 T h e o d o r a R u d o l p h a d e W e n d t , wed. van den
gouverneur van Ceylon Mr. I m a n W i l l e m F a l c k (overl. te Colombo 6 Febr.
1785), geb. te Batavia 17 Dec. 48, dr. van G e r a r d u s B e y s a n u s d e W e n d t
en J o h a n n a W i l h e l m i n a M u n t z . Dit huwelijk was kinderloos.
Molhuysen

[Paravicini di Capelli, Elias (2)]
PARAVICINI DI CAPELLI (Elias) (2), zoon van Johan Caspar P. di C. en Anna
Christoffelina Jacoba van Heemskerck (kol. 955), geb. Geertruidenberg 26 Oct.
1787, overl. 1812. Hij diende van 2 Nov. 1804 tot 1812 als luitenant bij de rijdende
artillerie en sneuvelde in Rusland tijdens den veldtocht. Op 29 Sept. 1806 was hij
bevorderd tot 1en luitenant en was in 1807 bij de belegering van Stralsund.
Zie: v. S y p e s t e y n , Gesch. v.h. Regt. Rijd. Art., 166 en 356.
Eysten

[Paravicini di Capelli, Jacob Peter]
PARAVICINI DI CAPELLI (Jacob Peter), zoon van Johan Caspar P. di C. en Anna
Christoffelina Jacoba van Heemskerck (kol. 955), geb. 's Hertogenbosch 18 Mei
1789, overl. 1812. Hij diende van 30 Dec. 1805 als 2e luitenant bij de rijdende
artillerie, was in 1807 bij de belegering van Stralsund, en stierf in Rusland tijdens
den veldtocht in het hospitaal te Wilna.
Zie: v. S y p e s t e y n , Gesch. v. het Regt. Rijd. Art.. 166, 361.
Eysten

[Paravicini-capelli, Johannes Andreas ook Johannes Bartholomeus
genoemd baron de]
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PARAVICINI-CAPELLI (Johannes Andreas (ook Johannes Bartholomeus genoemd)
baron d e ), zoon van J o h a n n e s en M a r i a M a g d a l e n a O e h l e b e r g e r
(E l l e n b e r g e r ), neef der nederl. Paravicini di Capelli, uit Chur afkomstig, geb. te
Barcelona 24 Nov. 1710, kinderloos overl. te Stenay (dpt. Meuse) 17 Oct. 1771 en
aldaar begraven. Hij huwde te Esslingen (Wurttemberg) 12 Maart 1766 M a r i a n n e
d e L a m b e r t , die 1772 hertrouwde met L o u i s J e a n B a p t i s t e d e
P a r a v i c i n i - C a p e l l i , van den franschen tak.
Op jeugdigen leeftijd te Chur teruggekeerd, verliet hij, 14 of 16 jaar oud, het
ouderlijke huis en verbrak alle banden met zijn familie. Bij zijn dood bleek het
onmogelijk het bewijs te leveren, dat hij werkelijk dezelfde persoon was als Jean
Bartholomé, en zijn aanzienlijk vermogen, dat behalve uit effecten uit een landgoed
in Polen bestond, werd tusschen de nederl., chursche en fransche takken
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der familie verdeeld. Hij wordt in verschillende processtukken vermeld als: ‘ancien
sabandahar, surintendant du commerce et de la marine de Batavia, commissaire
aux royaumes de Palembang, Timor et Boni’. De O.I. jaarboekjes noemen hem
1746-1749 makelaar te Batavia, commissaris van de zee- en commissiezaken aldaar
1749-1752, sabandahar van de christenen en opperkoopman der O.I.C. 1754-1759.
Molhuysen

[Paravicini di Capelli, Johan Caspar]
PARAVICINI DI CAPELLI (Johan Caspar), geb. 28 April 1752 te Zutphen, overl. 9
Mei 1825 in den Bosch. Hij was de eenige zoon van Bartholomeus Eduard en Josina
de Fumal (kol. 953) en reeds op 10 Juli 1769 onderluit. bij zijns vaders compagnie.
Op 30 Sept. 1774 werd hij 1e luit., 27 Aug. 1781 kapitein-luitenant, 18 Nov. 1787
kapitein; 22 Febr. 1793 majoor en 8 Juli 1795 luitenantkolonel, inspecteur-generaal
over de Geschutgieterij en de magazijnen. Hij was minder oranjegezind dan zijn
vader. Op 18 Juli 1803 werd hij benoemd tot kolonel, chef van het wapen der artillerie,
op 25 Oct. 1806 tot generaal-majoor, wat hij tot 1807 bleef. Na eenige maanden in
non-activiteit te hebben doorgebracht, werd hij bij de reorganisatie van 1808, op 21
Mei aangesteld tot inspecteur van de artillerie der marine en 25 Mei d.a.v. tot lid der
1e sectie van het Comitécentral der artillerie. Kort daarna werd hij op pensioen
gesteld en overleed hij te 's Hertogenbosch. Hij was gehuwd te Delft 30 Oct. 1775
met A n n a C h r i s t o f f e l i n a J a c o b a v a n H e e m s k e r c k , geb. Delft 24
Mei 1759, overl. 's Hertogenbosch 5 Oct. 1824, dochter van W i l l e m C o r n e l i s
en A n t h o n i a P e t r o n e l l a E l s e v i e r .
Hun kinderen zijn: Willem Bartholomeus Eduard, Elias (2), Jacob Peter, alle 3
hier genoemd, en L o u i s H e n r i , 14 Mei 1802 geb., gesneuveld te Doel
(Vlaanderen) als luitenant der inf. 23 Dec. 1832.
Pastel-teekening van hem en zijn echtgenoote, en een silhouet van hem alleen
bij den heer W.H. Croockewit te Rotterdam.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 192; S y p e s t e y n , Bijdr. enz.
42.
Eysten

[Paravicini di Capelli, Willem Bartholomeus Eduard]
PARAVICINI DI CAPELLI (Willem Bartholomeus Eduard), geb. 16 Febr. 1778 te
Zutphen, overl. 21 April 1848 te Kralingen. Hij was een zoon van den voorg. en
Anna Christoffelina Jacoba van Heemskerck. Op 27 Sept. 1787 werd hij reeds cadet
der artillerie en op 31 Dec. 1792 2e luitenant. In dezen rang nam hij deel aan den
veldtocht van 1793. 5 Maart (22 Febr.) 1794 werd hij bij de rijdende artillerie
overgeplaatst en maakte hij den veldtocht van dat jaar mede, doch vroeg in 1795
na de omwenteling zijn ontslag. Na den vrede van Amiens trad hij weer in dienst en
wel bij het 5e bataillon bestemd voor Oost-Indië. Op 6 April 1802 vertrok hij als
adjudant van generaal Janssens naar de Kaap-kolonie en bleef daar twee jaar. In
1804 in het vaderland teruggekeerd, werd hij op 3 Juni tot kapitein benoemd. In
Aug. 1805 met bestemming naar West-Indië ingescheept, geraakte hij in handen
der Engelschen, doch werd spoedig vrijgelaten, zoodat hij als adjudant van den
commandant der artillerie den veldtocht van 1806 in Zweedsch Pommeren en
Pruisen kon bijwonen. Zoo was hij ook tegenwoordig bij de inname van Hamelen
en Nienburg. In 1807 en 1808 bevond hij zich bij de afdeeling troepen die de kusten
der Noordzee bewaakte, in 1809 in Zeeland en, tijdens de inlijving, in de Linie van
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Amsterdam. Bij het 9e fransche regiment artillerie te voet ingedeeld was hij in 1811
in het legerkamp te Boulogne en,
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op 29 Jan. 1812 tot bataljons-chef benoemd zijnde, volgde hij het Groote Leger
naar Rusland, nam een werkzaam deel aan de krijgsverrichtingen in Polen, Rusland,
Saksen en Bohemen, was tegenwoordig bij de veldslagen van Smolensko, Krasnoi,
aan de Beresina, bij Wilna, Pirna, Peterswalde en Dresden; hij had het ongeluk dat
in Rusland zijn beide voeten bevroren, werd 12 Nov. door de Russen krijgsgevangen
gemaakt, doch, als Hollander, spoedig ontslagen. Hij werd beloond met het Legioen
van Eer. In Nederland teruggekeerd werd hij benoemd tot luitenant-kolonel,
commandant van het 1e bataillon Artillerie Nationale Militie, daarna tot directeur van
de Artillerie Stapelen Constructie Magazijnen te Antwerpen, waar hij het nieuwe
veldmaterieel ontwierp, vervolgens te Delft in dezelfde functie; op 18 Juli 1824 werd
hij aangewezen tot commandant van het 1e bataljon veld-artillerie, werd 15 Jan.
1826 tot kolonel, 23 Dec. 1829 tot comdt. der 1e Artillerie Inspectie en 13 Febr. 1834
tot generaal-majoor benoemd. 1 Jan. 1841 werd hij op pensioen gesteld.
Hij huwde 's Gravenhage 8 Juni 1802 H e n d r i c a J u s t i n a v a n
O l d e n b a r n e v e l d g e n a a m d W i t t e T u l l i n g h , dochter van Mr. H e n d r i k
J u s t u s en A g n i t a T h e o d o r a v a n T e y l i n g e n , geb. 's Gravenhage 14
April 1781, overl. te Nijmegen 29 Sept. 1845.
Uit dit huwelijk een zoon J o h a n J a c o b E d u a r d , geb. te 's Gravenhage 24
Juni 1810, overl. te Utrecht 26 Jan. 1887, majoor magazijnmeester der artillerie,
Ridder M.W.O.
Hij schreef o.a.: Reglement op de Exercitien voor Veld-Geschut .... voor het eerste
Bataillon Artillerie Land-militie (1814); ook andere reglementen voor de veldartillerie
werden door hem ontworpen.
Een crayon-portret van hem bij den heer W.H. Croockewit te Rotterdam.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 169 vlgde.
Voor alle bovengenoemde leden van het geslacht is gebruik gemaakt van
gegevens uit het Familie-Archief Paravicini verstrekt door den heer W.H. Croockewit
te Rotterdam.
Eysten

[Parduyn, Caspar Adriaansz.]
PARDUYN (Caspar Adriaansz.), P a r d u i n , P e r d u i n en P a r d e w i j n , ged. te
Middelburg 2 Nov. 1594, gest. te Dordrecht 12 Aug. 1644, zoon van A d r i a a n
J a n s z . en L i s b e t h J a s p e r s , sproot uit een aanzienlijke, reeds vóór de
hervorming over Zeeland verbreidde familie, waaruit Simon P. (kol. 958) doopgetuige
was, terwijl na het overlijden der ouders Jacob de Waert (zie kol. 958) over J o o s
P. (ondertrouwd 26 Aug. 1606), C a s p a r en zijn zuster T a n n e k e n (ondertrouwd
23 Nov. 1613 met A n d r i e s v a n T h o o r , j.g. van Rotterdam) voogd werd.
Daardoor gemakkelijk alumnus in de theologie zijner geboorteplaats geworden,
werd hij 19 Febr. 1620 te Leiden ingeschreven als C a s p a r A d r i a n i , kwam reeds
25 Apr. 1621 met attestatie te Middelburg en verkreeg als J a s p e r A d r i a e n s e n
1 Mei 1621 verhooging van stipendium om voor 2 jaren naar Frankrijk te gaan; hij
is hetzelfde jaar ingeschreven te Genève, terwijl hij ook nog te Londen vertoefde,
vanwaar hij met attestatie van de fransche gemeente dd. 8 Apr. 1623 te Middelburg
21 Mei 1623 terugkeerde. Geëxamineerd voor de walchersche classis 24 Aug. 1623,
eindigde zijn alumniaat eerst in 1626, toen hij 14 Sept. als proponent werd beroepen
tot waalsch predikant te Aardenburg, 14 Oct., tegelijk met Jac. Anslaer, voor de
classis van Walcheren wordende geëxamineerd. Om gezondheidsredenen nam hij
daar echter reeds Juni
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1627 ontslag, waarop de middelburgsche magistraat 21 Aug. besloot om J a s p e r
A d r i a n i d e s P e r d u y n in de latijnsche school te gebruiken als praeceptor
quartae classis; wonende te Middelburg en nog vermeld als predikant, ondertrouwde
hij 22 Apr. 1629 te Dordrecht als C a s p a r A d r z . P e r d u n met G e e r t r u y t
R y s e r uit Arnemuiden, dochter van C o r n e l i s en M a r i a v a n B e v e r l o o
(getr. 21 Mei). Na wellicht eenigen tijd te zijn werkzaam geweest aan de latijnsche
school te Goes, werd hij te Middelburg 4 Jan. 1631 bevorderd tot praeceptor
honorarius der hoogste klasse. Men achtte het een groot verlies, toen hij 20 Febr.
1633 benoemd werd tot rector te Zierikzee, waarheen hij na Paschen vertrok; van
daar is hij na het overlijden van Is. Beeckman, vooral op aanbeveling van Cats,
benoemd tot rector te Dordrecht, waar hij in de kerstweek van 1637 in functie trad.
Na den dood zijner vrouw in Apr. 1640, ondertrouwde hij te Middelburg weder 13
Oct. 1640 met E m m e r e n t i a S a l o m o n s , uit die stad, dochter van S a l o m o n
J a n s en J o s i n a T h y r i o n (getr. 14 Nov.). P.'s zinspreuk was: ‘Die overal kwaad
hoort en niettemin wel doet, die voert in zijnen geest een koninklijk gemoed’, hetgeen
hijzelf gelegenheid had in Dordrecht te betrachten. De door verschillende oorzaken
ontvolkte school kon hij niet tot den ouden bloei brengen ondanks zijn letterkundigen
roem en uitstekend onderwijs, ‘waarvan geheel Holland trompetter was.’ Voorbeelden
zijner grieksche, latijnsche en nederlandsche gedichten, die hem de vriendschap
deden verwerven van Boey, Beverwijk e.a. van de dordtsche dichtschool, vindt men
in hs. op het Zeeuwsch genootschap (Verslag 1903, XIII), vóór W. U d e m a n s ,
Geestelick roer (Dordr. 1638) en L y d i u s , Vrolike uren des doods (Dordr. 1640).
Gedichten op hem zijn onder M a r i a G o d e w i j c k 's Poemata (ms. gemeentearchief
Dordrecht), een door zijn praeceptor P i e t e r G o d e w i j c k , gedrukt bij d e l a
R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 132-34, benevens een afzonderlijk gedrukt
Epicedium in ob. Parduini en twee door den praeceptor J o h . M i c h a e l i u s onder
diens Poëmata (Dordr. 1645). P. liet drie kinderen na: A d r i a a n P. (zie onder),
S i m o n P. en J o s i n a P., geb. te Dordrecht in 1642, tweede vrouw van den
ambassadeur Aarnoud van Citters, wier geschilderd portret zich bevindt in het
rijksmuseum en die overleed in 1718.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (ald. 1751) 85, 114, 355, 365, 396; Nehalennia,
jaarboekje (Midd. 1849) 92; S c h o t e l , Ill. school te Dordrecht (Utr. 1857) 80, 86,
88, 89, 97, 225; P i c c a r d t , Biz. uit de gesch. der stad Goes (ald. 1865) 174;
Zelandia ill. I (Midd. 1879) 112; Bull. des égl. wall. III (1888) 209; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1893) 342-43; V o e g l e r , Gesch. van het middelb.
gymn. (ald. 1894) 82, 90; d e V o s , Lat. school te Zierikzee in Nederl. Leeuw XVI
(1898) 30-31; K e s t e l o o , Stadsrek. van Middelburg V (ald. 1897) 84; VI (1900)
56; VII (1901) 69 en VIII (1901) 49, 74 en Tijdspiegel 1905: 2, 175.
de Waard

[Parduyn, Caspar Adriaan]
PARDUYN (Caspar Adriaan), geb. te Vlissingen omstr. 1683, zoon van A d r i a a n
P., den zoon van den voorg., die misschien identiek is met zijn naamgenoot, wiens
vrouw te Vlissingen begraven, werd 23 Sept. 1678, kapitein en commandeur van
Retranchement, als zoodanig 11 Mei 1682 attestatie naar Groede ontvangende
voor zijn huwelijk met J o h a n n a v a n H e c k e (Algem. nederl. Familiebl. V (1888)
91), ook luit. en com-
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mandeur van Vlissingen (waar J a s p e r P. voorkomt als raad 1677, schepen 82,
83, begr. ald. 11 Apr. 1687, zijne weduwe 20 Oct. 1693), en wiens geschilderd
portret op het Rijksmus. is. Hij is wel identiek met zijn naamgenoot ingeschr. te
Leiden als stud. iur. 15 Sept. 1700; vestigde zich als advocaat in den Haag, waar
hij o.a. de Satyren van J u v e n a l i s vertaalde, doch het manuscript verbrandde.
Hij werd in 1705 baljuw van Middelburg, waar hij 20 Juni 1717 ondertr. met M a r i e
v a n C i t t e r s , geb. te Londen, dochter van J o s i n a (kol. 957) en werd in 1719
raad en fiscaal van de admiraliteit tot zijn overl. te Middelburg 1 Apr. 1735; hij wordt
geroemd als beminnaar der wiskunde en naspeurder van de geheimen der
scheepsbouwkunde in een lijkdicht op hem door J. v a n B r a a m (d e l a R u e ,
Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 134, terwijl zijn door Ph. van Dijk geschilderd portret
mede in het Rijksmuseum aanwezig is. Een naamgenoot wordt ook vermeld als
bezitter in 1731 te Middelburg van een ook aan handschriften rijke bibliotheek
(N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1897) 343-44), waarvan de
catalogus aanwezig is (Cat. prov. bibl. in Zeeland 1 (Midd. 1907) 91). Van een
A d r i a a n C a s p a r P., wellicht de te Middelburg 2 Aug. 1718 als zoon van den
voorgaande en M a r i a v a n C i t t e r s , gedoopte en 14 Sept. 1737 te Leiden als
stud. iur. ingeschrevene, bevindt zich ook een door Ph. van Dijk geschilderd portret
op het rijksmuseum; deze P. stierf in 1747.
de Waard

[Parduyn, Simon Jasperse]
PARDUYN (Simon Jasperse), geb. te Veere, werd in 1578 lidm. der Herv. gem. te
Middelburg, ondertr. er 26 Apr. 1586 met D i g n a P o r r e n a e r e , wed. van
Vlissingen, en werd er ouderling 24 Aug. 1586, 8 Sept. 1590, 17 Sept. 1594 en 6
Sept. 1598. Hij was schepen 1586, 87, 90, 93, raad 1588, 91, 94 en burgemeester
in 1589, 1592 en 1595. Hij fungeerde 2 Febr. 1590 als getuige bij den doop van een
kind van den notaris François Valerius, vader van den dichter v.d. Gedenkklank,
werd 26 Oct. 96 beëedigd als rekenmeester van Zeeland, wegens den Eersten
Edele in het belastingcohier 1599-1600 meer dan £ 3000 vls. gegoed genoemd en
overl. te Middelb. 5 Oct. 1612. Zijn geschilderd portret, waarop hij is afgebeeld met
een gouden keten, waaraan een penning met borstbeeld van prins Maurits, is op
het Zeeuwsch Genootschap. Een zuster van hem was wellicht D i g n e k e n
J a s p e r s P., gehuwd met J a c o b P i e t e r s e n d e W a e r t , raad te Middelburg
1577, 78, 80-85, 88, 91, 94, 97, 1600 en schepen 1586, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 98,
99, 1601, 2 opnieuw ondertrouwd te Vlissingen 19 Oct. 1602 met J a n s k e n J a n s
C o l e , dochter van den vlissingschen burgemeester Jan Lambrechts C., na welk
tweede huwelijk hij voorkomt te Middelburg als raad 1603, 6, 7, 10, 13, als schepen
1604, 8, 12, 15, tresorier 1603, 6, 7, 10, burgemeester 1605, 9, 11, 14, begraven
wordende te Middelburg 28 Aug. 1616 en nalatende jonkvr. E l i s a b e t h d e W.,
ged. te Middelburg 7 Dec. 1603, gestorven te Vlissingen 30 Nov. 1621 en jonkvr.
J a c o m i n a d e W. ged. te Middelburg 14 Jan. 1605, tweede vrouw (ondertr. 7
Oct. 1623) van Johan van Reigersberch, rentmeester-generaal van Zeeland, broeder
van Maria, die haar ‘eene seer goe en fraeige vrouw’ noemt (zie II kol. 1182). De
broeder van Simon P., Willem, volgt.
de Waard

[Parduyn, Willem Jasperse]
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PARDUYN (Willem Jasperse), geb. te Veere, omstr. 1550, zoon van F r a n ç o i s
B a l t e n s (misschien zijn stiefvader) en N e e l k e n J a s p e r s , broeder van
bovengenoemden Simon, ondertrouwde te Middelburg 23 Nov. 1577 (getr. 8 Dec.)
met M a r -
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t y n k e n G e l e y n s e , geb. te Veere, dochter van G e l e y n A d r i a e n s z . wordt
in 1596 apotheker te Middelburg genoemd en kwam als zoodanig, wonende in den
Corten Delft in de Vergulde Mortier, Pinkster 1601 met belijdenis ten avondmaal.
Hij was zeer bevriend met den middelburgschen geneesheer Tob. Roelsius en
stond, evenals deze, in correspondentie van Car. Clusius, aan wien hij o.a. vier ter
leidsche univ. bibl. aanwezige brieven richtte. Na zijn overlijden werden Aug. 1602
de moeder, Jacob de Waert en Simon P. voogd over de kinderen: C a s p a r P.,
geb. in 1582, ondertrouwd te Middelburg 26 Aug. 1606 met J a q u e m i j n t j e
C o r n e l i s , j.d. van Vlissingen, reeds in 1608 apotheker te Middelburg en begr.
aldaar 26 Apr. 1621, als weduwe nalatende J a c o m i n a T e y s s e n s ; G e l e y n
P., ged. 1 Nov. 1587, ingeschreven te Leiden als stud. med. 14 Dec. 1604, als med.
dr. in de Corte Delft in de Mortier te Middelburg 26 Febr. 1612 belijdenis doende en
met Joh. de Knuyt in 1638 eene zending verrichtende naar het prinsdom Oranje
(Zeeland, jaarboekje 1853, 252, 260) en W i l l e m P., ged. te Middelburg 23 Mrt.
1594, ondertrouwd aldaar 26 Aug. 1617 met C l a e r k e n P i e t e r s v a n
B e u c h e r e n , j.d. van Middelburg, waaruit daar zijn gedoopt 5 Sept. 1621 J a s p e r
P., 9 Apr. 1623 W i l l e m en 1 Juni 1625 M a r t y n k e n P., waarbij leden van de
doktorenfamilie Pelletier getuige waren.
Zie voor Willem Jasperse P. ook den brief van Roels aan Clusius achterin C l u s i i ,
Hist. rar. plantarum (Antw. 1601).
de Waard

[Pasman, Gerard]
PASMAN (Gerard), geb. 24 Juni 1570 te Wezel, onthoofd 20 Juli 1638 te Maastricht.
Hij deed zijn studiën te Duisburg en te Keulen en trad daarna in 't leger. Maar binnen
een jaar nam hij zijn ontslag, studeerde verder te Douai en trad 3 Dec. 1608 in de
societeit van Jezus. Van 1620-1624 was hij als priester werkzaam te Brugge en te
Duinkerken, waarna hij naar Maastricht werd overgeplaatst, waar hij eveneens de
geestelijke bedieningen van predikant en biechtvader waarnam. Naar aanleiding
van de beschuldiging eener samenzwering (zie bij Boddens kol. 126) werd ook P.
gevangen genomen, die, om zijn onschuld des te overtuigender te bewijzen,
verklaringen aflegde, welke, door zijn vijanden misbruikt, hem naar het schavot
voerden. Hij betuigde namelijk, dat, toen hij eenige weken geleden uit de St.
Nicolaaskerk kwam, hem een onbekende aangesproken had met de vraag: ‘Wanneer
zal deze stad van die menschen bevrijd zijn?’ waarop hij had geantwoord ‘dat hij
dat niet wist, maar dat het tijdstip van Gods Wil afhing.’ De onbekende hernam, dat
hij hoopte, dat het niet lang meer zou duren, waarna zij huns weegs gingen. P. had
aan dit gesprek niet meer gedacht, tot hij van het verraad van Lantman (den opzetter
van het complot en den aanbrenger er van) hoorde; deze kon derhalve die
onbekende geweest zijn. Lantman voegde er aan toe, dat hij aan P. zijn onderneming
voor de deur van het college verhaald had, maar P. ontkende dit ten stelligste, en
geconfronteerd met Lantman, voegde hij er bij, dat deze zeker niet de onbekende
was, die hem de vraag had gesteld. Daarna werd P. op de pijnbank gelegd en
gedwongen verschillende geestelijken en voornamen uit Maastricht te noemen, die
door een of ander onvoorzichtige uitlating van ontevredenheid zich hadden
gecompromitteerd. Bovendien erkende P., dat broeder Nottijn (kol. 922), toen deze
van Visé terugkwam, hem verteld had, dat de Spanjaarden van plan waren Maastricht
aan
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te vallen, hetgeen Nottijn van een spaanschen soldaat, die eertijds te Maastricht
schoolmeester was geweest, had vernomen. In zooverre bekende P. schuld, zooals
hij 31 Mei 1638 aan zijn broeder schreef: ‘Ik heb nooit aan eenig verraad gedacht
of anderen daartoe opgezet. Maar mijn ongeluk is geweest, dat ik onvoorzichtig
aanhoord heb, dat de Spanjaarden een aanslag op Maastricht voor hadden, zonder
dat ik dat aangebracht heb.’ Nochtans wettigde deze onvoorzichtigheid de niet te
beschrijven gruwelen niet, waaraan, volgens getuigenis der doctoren, P. heeft
blootgestaan. Hij verzocht zelfs, dat men hem liever zou, dooden dan nogmaals te
pijnigen, omdat hij niets anders te bekennen had. Alvorens gedood te worden,
betuigde hij nogmaals zijn onschuld. Zijn lijk werd naar het college gebracht, waar
het aanstonds begraven is.
Zijn portret in A. H a m y , Gal. ill.. de la Comp. de Jésus I, pl. 44.
Zie: C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flandro-belgicae societatis Jesu (Bruxellis
1867) register.
Derks

[Pauluszoon, Zacharias]
PAULUSZOON (Zacharias), volgens van Mander schilder van Alkmaar, waar hij in
1631 tot de oprichters van het schildersgild behoorde en 18 Dec. 1648 overleed.
Zelf leerling van Cornelis Cornelisz., van Haarlem, heeft hij tot leerlingen gekregen
1643 Adriaen Jansz. Dekker, 1644 Dirk Barendsz. Jan Jansz. Regtop en Pieter
Jansz. In 1621 en omstreeks 1628 heeft hij schuttersstukken vervaardigd, beide
nog in het Stedelijk Museum aanwezig. Zijne vrouw overleed in Sept. 1614, nadat
reeds in Januari van dat jaar een kind haar in den dood was voorgegaan; hij moet
hertrouwd zijn, want in de jaren 1620-32 zijn nog 7 kinderen van hem begraven.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 35.
Bruinvis

[Peelen, Johannes Wilhelmus Dyonisius]
PEELEN (Johannes Wilhelmus Dyonisius), geb. te Westervoort 27 Febr. 1835,
overl. te Breukelen 16 Nov. 1888. Hij werd priester gewijd te Utrecht 10 Aug. 1860,
was kapelaan te Doetichem tot 1861, te Doornenburg tot 1863, te Utrecht (St. Willibr.)
tot Jan. 1873. Op 17 Jan. 1873 werd hij pastoor te Soesterberg, 26 Nov. 1887 te
Breukelen. Hij schreef: Lijdens-overwegingen in zeven zestallen (Utr. 1882).
Zie: De Katholiek LXXXI, 62.
van der Heijden

[Peelmans, Petrus]
PEELMANS (Petrus), geb. te Geffen, komt 1565 en 1569 voor als kapelaan en 1570
als vicecuratus van het kapittel van St. Jan te 's Hertogenbosch, 1584 als beneficiaat
der St. Janskerk aldaar en 1603 als kanunnik te Turnhout. Hij stichtte bij testamenten
van 23 Sept. 1584 en 13 Aug. 1603 zes studiebeurzen tot het verkrijgen van den
graad van licentiaat aan de hoogeschool te Leuven of aan die te Douay.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 234; IV, 312; v a n
d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 191.
Aug. Sassen
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[Peene, Mathilde Levina van]
PEENE (Mathilde Levina v a n ), dichteres, 16 Jan. 1829 te Koewacht in Zeeland
geb., waar haar vader, L o u i s F e r d i n a n d v.P., dokter was, en 29 Aug. 1885 te
Aaltre in Vlaanderen overl. Daar haar moeder, A d e l a i d e H e n r i c a J a c o b a
V e r m a n d e l , bij haar geboorte overleden was, werd zij ten huize harer grootouders
van moeders zijde te Zaamslag opgevoed. In dit dorp sleet zij een vroolijke jeugd;
later ging zij op een kostschool te Gent. In 1852 trad zij in het huwelijk met L e o n a r d
F r a n s D a v i d , een vlaamsch onderwijzer (overl. 1883). Zij schreef:
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Hulde aan Z.M. Leopold I, koning der Belgen bij de 25ste verjaring zijner
troonsbeklimming (Brussel, 1856); De Zaterdag in Zeeland (Gent 1860); Den Heer
en Mevrouw Schuit op den 25sten verjaardag van hun huwelijk (Gent 1861);
Gebroken harten (ibid. 1863); Mirtebladen, gedichten (Antw. 1870) en De Zeeuwsche
koopdag, een dichterlijke zedeschets (Dendermonde 1871). Na haar dood verscheen
nog: Nevelbloemen, met portr. en levensbeschrijving der dichteres, uitgeg. door
K a r e l B o g a a r d (Rousselaere 1886).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen, II, 361.
Zuidema

[Peerkens, Arnoldus]
PEERKENS (Arnoldus), minderbroeder, geb. te Maastricht omstr. 1599 en overl.
te Kuinre 21 Sept. 1665. Ongeveer 25 jaar oud werd hij kloosterling. Na eenigen
tijd lector der godgeleerdheid geweest te zijn, werd hij uit het klooster Duren van de
keulsche provincie naar de hollandsche missie gezonden. Te Ravenstein kwam hij
5 Apr. 1635, wijdde zijn zorgen aan de katholieken van Maas en Waal en kwam in
Oct. te Haarlem. 16 Dec. werd hij door Rovenius naar de missie van Friesland en
Overijssel gezonden en kwam 10 dagen later te Kuinre, dat gedurende 30 jaren zijn
eigenlijke standplaats bleef. Wat de ijverige missionaris in die streken tot stand
bracht, wat al vervolgingen hij, o.a. in de jaren 1637, 1641, 1652 en 1657, te verduren
had, hoe hij bij al zijn arbeid jaarlijks nog tijd vond om zijn medebroeders te Haarlem
op het drukke Portiunculafeest bij te staan, leeren ons zijn brieven en verslagen,
welke, naar een copie in een hs. der universiteitsbibliotheek te München fol. 392-433,
in hetlicht gegeven zijn door M a r c e l l i n u s a C i v e t i a en T h e o p h i l u s
D o m e n i c h e l l i , Epistolae Missionariorum Ordinis S. Francisci ex Frisia et
Hollandia (Quaracchi 1888), 221-249. Nog onuitgegeven getuigenissen, door de
katholieken van Kuinre in 1653 afgelegd over zijn arbeid, vindt men in vol. II van
denzelfden codex (sign. n. 310), fol. 54, 97, en 98.
Zie: S. v a n d e n B o s c h , O.F.M., in Publications .... de Limbourg XXXVII (1901)
389-400.
Hesse

[Pell, John]
PELL (John), of P e l l i u s , geb. te Southwick in Essex 1/11 Mrt. 1610/11, gest. te
Londen 12 Dec. 1685, jongste zoon van J o h n P e l l , uit aanzienlijke familie en
volgens sommigen predikant, en M a r y H o l l a n d van Halden in Kent, werd na
het verlies zijner ouders (zijn vader in 1616, zijne moeder in 1617) reeds op 13-jarigen
leeftijd toegelaten op het Trinity College te Cambridge, gaf er blijk van onverzadelijke
weetgierigheid, werd in 1628 bachelor of arts, stond reeds toen in correspondentie
met den hoogleeraar Briggs, die hem 25 Oct. 1628 een brief toezond over de door
Vlacq (II kol. 1503) en Ez. de Decker (I kol. 690) aangevulde en te Gouda ter perse
gelegde tafels van briggiaansche logarithmen (Letters on scientific subjects, Birch
mss of the Br. museum, ed. by the Hist. Soc. of sc, red. H a l l i w e l l (Lond. 1841)
en bevriend met den wiskundige Gellibrand (1597-1636). In 1630 bevorderd tot M.A.
gaf P. dat jaar uit eene Description and use of the quadrant (Oxford 1630) en werd
in 1631 verbonden aan de hoogeschool te Oxford, waar hij groote reputatie genoot
ook om zijne kennis van latijn, grieksch, hebreeuwsch, arabisch, italiaansch, fransch,
spaansch en hollandsch, hoewel de lust tot wiskunde de overhand behield. Hetzelfde
jaar verschenen zijne Commentationes in cosmographiam Alstedii (Oxf. 1631) en
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na zijn huwelijk op 3 Juli 1632 met I t h u m a r i a , dochter van H e n r y R e g i n o l l e s
van Londen, nog een Astronomical history in observations of
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heaven by annotations and appearances (Oxf. 1633), een Eclipticus prognosticum
(Oxf. 1633), en in 1634 eene vertaling der astronomische tafels van Ph. Lansbergen
(II kol. 755); ook berekende hij tusschen 1630 en 1640 met Walter Warner eene
verloren gegane antilogarithmentafel, de eerste in haar soort. In 1639 - zijn eenige
en oudere broeder T h o m a s was in 1635 naar Amerika vertrokken - woonde P.
te Londen en schreef er voor Sam. Hartlib An idea of mathematics, waarin het
denkbeeld van een soort wiskundige encyclopedie en ook andere, eerst in moderne
tijden verwezenlijkte voorslagen ontwikkeld werden (zie de inhoudsopgave bij
C h a u f f e p i é , Dict. histor. i.v. Pell), eerst later gedrukt als appendix in D u r i e 's
Reformed School (London 1650) en dat, in handschrift gezonden aan Mersenne te
Parijs en Descartes in Holland, met hunne critieken en P.'s repliek (1 Nov. 1639,
21 Nov. 1639, 10 Dec. 1639, 8 Febr. 1640), volgens een uitvoerig bericht van Collins
aan Oldenburg voor Leibnitz (R i g a u d , Corresp. of scientif. man of the 17th century
I (Oxford 1841) 246-47), dat ook nog andere bizonderheden geeft, aanvankelijk in
het bezit van Theod. Haak, een te Londen wonend hollandsch lid van de Royal
Society, opnieuw is uitgegeven door H o o k e in zijne Philosophical collections (Lond.
1679-82) V, 127. Aan Mersenne deelde P. ook waarnemingen mede over de
declinatie van den magneetnaald (24 Jan. en 29 Mrt. 1640), door gene ten deele
ook medegedeeld aan Descartes, die zijne observaties juist oordeelde (Oeuvres
de D e s c a r t e s II (Paris 1898) 459-60; III (ib. 1899) 45, 51, 219); ook was hij
bevriend met den bekenden John Durie of Duraeus, die lutherschen en calvinisten
trachtte te vereenigen, in 1640 bij Hartlib te Londen verbleef en weldra wederom in
Holland vertoefde. Na de geboorte van een zoon J o h n in Febr. 1643, werd P. zelf
door invloed van den wetenschappelijk aangelegden engelschen resident in den
Haag, William Boswell, als opvolger van Hortensius (I kol. 1160) in Dec. 1643
benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde aan de illustre school te Amsterdam, waar
hij ook verkeerde in den van het calvinisme afkeerigen kring van Adam Boreel, Petr.
Serrarius, Joh. Moriaen en Ravius en waar Vossius meermalen P's scherpzinnige
lessen over Diophantus (van welken mathematicus P. een nagenoeg persklare
gecommentarieerde bewerking naliet, die hij alleen op verzoek van Golius in 1645
had terzijde gelegd) bijwoonde (V o s s i u s , de Univ. math. nat. et const. lib. (Amst.
1650) 37-38; voorts v a n L e n n e p , Ill. Amstelod. Athenaei memorabilia (Amst.
1832) Nadat Longomontanus - die reeds vroeger door eene Cyclometria ex lunulis
reciproce demonstrata (Hafniae 1612) de mogelijkheid der cirkelquadratuur had
betoogd - eene Rotundi in plano seu circuli absoluta mensura (Amst. 1644) had
uitgegeven, gaf P. daartegen in plakkaatvorm eene tot dusver onvindbare
Refutatiuncula (Augustus 1644), waarin hij aantoonde dat de omtrek van den
omgeschreven regelmatigen 256-hoek < 3, 14176, zoodat π nog kleiner moet zijn
en gebruikt daarbij voor het eerst eene formule, essentieel overeenkomende met t
2
g 2 α = 2 t g α / 1 - t g α, die, na L o n g o m o n t a n u s ' verweerschrift Ἐλάγξεως
Joh. Pellii contra Chr. S. Longomontanum de mensura circuli ἀνασϰεύη (Hafn.
1644)) bewezen wordt in de aan P. gerichte adhaesiebrieven van Roberval, Hobbes,
Carcavy, Ch. Cavendish, Le Pailleur, Wolzogen en Cavalieri. Door bemiddeling van
de Wilhem door Fred. Hendrik benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde van de
illustre
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school te Breda, waar hij Juni 1646 zijne lessen opende met een redevoering,
(afgedrukt in de Inaug. illustris scholae ac collegii Auriaci (Bredae 1647) 168-83),
gaf P. deze met getuigenissen ook van Mersenne, Descartes - voor wien hij overigens
geene bijzondere neiging koesterde (R i g a u d , l.c.) - en Joh. Ad. Tasse te Hamburg
uit in eene vertraagde repliek als Controversy with Longomont. concerning the
quadrature of the cercle (Amst. 1646), vertaald als Controversiae de vera circuli
mensura anno 1644 exorta etc. pars prima (Amst. 1647), waarin bovengenoemde
formule ingenieus werd toegepast (J a c o l i in Bolletino di bibliogr. et di storia delle
sc. mat. e fis. (Boncompagni) II (1869) 299-312; Bibliotheca math. (Eneström) S. III
T. IX (1908) reg.). Onder P.'s correspondentie tusschen de jaren 1641 en 1650 met
Ch. Cavendish, broeder van William, markies van Newcastle, welke berust te Londen,
Brit. mus., Birch coll., zijn wellicht nadere gegevens te vinden omtrent het verhaal
van den indruk, dien Roberval ondervond, toen deze te Parijs in 1648 of 1649 door
Ch. Cavendish het beweerde plagiaat van Descartes aan Harriot ontdekte en dat
later, op P.'s gezag, door Wallis in zijn Algebra (1685) is openbaar gemaakt (Oeuvres
de D e s c a r t e s II (Par. 1898) 460). Bedankt hebbende voor den door den dood
van Ravensperg (21 Apr. 1650) opengekomen leerstoel te Utrecht (L o n c q , Hist.
schets utr. hoogeschool (Utr. 1886) 81) (twee grieksche brieven van P.'s zuster
B a t h s u a M a k i n , die, in dezelfde vakken ervaren als haar broeder, voor de
geleerdste vrouw in Engeland gehouden werd, zijn afgedrukt in A.M. S c h u u r m a n ,
Opuscula (1648)), keerde P. in 1652 uit Breda naar Engeland terug, waar hij door
Cromwell aanvankelijk werd belast met het houden van wiskundige lezingen, maar
in 1654 benoemd is tot diens resident te Zürich met het doel de zwitsersche kantons
van Frankrijk af te trekken en van welke zending P.'s officieele rapporten aan Thurloe
en Sam. Morland (Brit. Mus. Lansd. mss en Sloane ser.), verwerkt in R o b .
V a u g h a n , the Protectorate of Cromwell (Lond. 1838), van groot historisch belang
zijn. Bekend was hij te Zürich o.a. met Joh. Herm. Hollinger, wien hij Juni 1654 het
eerste afgedrukte blad van den samaritaanschen Pentateuch aanbood (Archief
Nederl. kerkgesch. IV (1893) 317); P.'s oudste dochter huwde 3 Febr. 1656 met
den kapitein Raven. Echter nam hij 23 Juni 1658 met eene latijnsche oratie te Zürich
afscheid en arriveerde 13 Aug. 1658 te Londen, drie weken vóór Cromwell's dood.
Eenige duistere diensten aan de royalistische partij en de anglicaansche kerk
bewezen, verzekerden echter zijne positie ook na de restauratie: 31 Mrt. 1661 werd
hij door Rob. Sanderson, bisschop van Lincoln, deken en Juni 1661 priester
gemaakte; Gilb. Sheldon, bisschop van Londen, begiftigde hem met de
predikantsplaats te Fobbin in Essex, een overigens ongezonde streek, in 1663 P.'s vrouw was inmiddels 11 Sept. 1661 overleden - met het vicariaat van Laindon,
terwijl hij P. (7 Oct. 1663 ook theol. dr. geworden), tevens tot huiskapelaan nam bij
zijne verheffing tot den bisschopszetel van Canterbury. Een bisdom - P. hertrouwde
vóór 1669 - werd voor P. verwacht, maar zorgeloos in wereldsche zaken, werd
zooveel van hem geprofiteerd, dat hem dit ontging door een hopeloozen schuldenlast
en gebrek, dat hem soms onmachtig maakte om zich zelfs papier en inkt te
verschaffen. Reeds bij de oprichting der Royal Soc. 20 Mei 1663 tot lid gekozen,
beval dit lichaam hem den franschen koning als diens pensionnaire aan, doch P.'s
zaken verwarden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

964
zich zóódanig, dat hij tweemalen in gijzeling geraakte. Eenige jaren woonde hij als
gast bij William, derden lord van Brereton, zijn pupil te Breda, in Cheshire en met
zijne kinderen - hij liet vier zonen en vier dochters na - in 1671 ook in de nabijheid;
geruimen tijd ook ten huize van zijn vriend, den mathematicus John Collins
(1625-1683), eveneens zijn schuldeischer en die P. vooral als algebraicus
hoogschatte (zie R i g a u d , a.w., reg., Commercium epist. J. Collins et aliorum de
analysi promota (London 1712; herdr. door Biot en Lefort, Paris 1856) en L e i b n i t z ,
Math. schriften ed. Gerhardt I (Berlin 1851). In Mrt. 1682 vond hij een toevluchtsoord
in het college of physicians, doch zijn gezondheidstoestand maakte verwijdering
noodzakelijk; opgenomen bij een zijner kleinkinderen te Westminster, werd hij
vandaar weer gevoerd naar de woning van den voorlezer in de kerk van St. Gillis,
waar hij weldra overleed. Waar P. verbleef, liet hij een grooten voorraad handschriften
na: zoo waren in de 18e eeuw in de boekerij op Brereton Hall nog zijne bewerking
van Diophantus, die van het 2e en 10e boek van Euclides en van Archimedes ook
de Ψαμμιτής; de meeste mss. berusten thans in 40 deelen op het Britsch museum,
waaronder ook zijne brieven met vele beroemde tijdgenooten: William Petty, Hartlib,
Brereton en Brancker, (gedrukt in de Appendix in V a u g h a n a . w., evenals andere
in H a l l i w e l l , Coll. of letters ill. the progress of sc. in Engeland (Lond. 1841);
R i g a u d a.w. en C o l l i n s a.w.). Ook was P. bevriend met Boyle, te wiens huize
hem 2 Febr. 1673 ook Leibnitz bezocht (zie zijn brief aan Oldenburg, C o l l i n s a.w.,
86-91 en L e i b n i t z , a.w., 27-31). Van zijne bewaard gebleven grootere opstellen
zijn te noemen de Tabulae directoriae ad praxin mathematicam conferentes (1628),
een geschrift over Sundials (1628), eene Apologia pro Franc. Vieta (Sloane mss.
4397), terwijl hij 5 Dec. 1661 met Will. Sancroft een schema gaf tot herziening van
den kalender en in 1664 een geschrift richtte aan Theod. Haak over het paaschfeest
ten gunste van den nieuwen stijl. Andere nog vindt men genoemd in B a l l , History
of the study of mathematics at Cambridge (Cambr. 1889) 40-41). Zeer moeilijk was
P. echter tot eenige publicatie te bewegen. Bekend geworden met J o h . H e i n r .
R a h n 's (lat: R h o n i u s ), Teutsche Algebra oder algebraische Rechenkunst (Zürich
1659), werd deze door Thom. Brancker in het engelsch vertaald als Introduction to
Algebra (Lond. 1668) met hulp en ook toevoegsels van P., wien men echter ten
onrechte de uitvinding toeschrijft van het deelteeken (in den vorm ÷), dat reeds in
het oorspronkelijke voorkomt (Bibl. math. (Eneström) S. II T. I (1887) 96; IV (1890)
26; S. III T. III (1902) 113). Hoewel zeer ervaren op het gebied der onbepaalde
2

2

vergelijkingen, heeft P. ook niets te maken met de vergelijking a x + 1 = y , tot
welker oplossing in 1657 Fermat alle mathematici uitdaagde en die ten onrechte
P.'s naam draagt, hetgeen alleen te verklaren is, doordat hij voor genoemd werk
een herdruk bearbeidde van de door Wallis en lord Brouncker gegeven en reeds in
W a l l i s ' Commercium epist. de questionibus quibusdam math. nuper habitum
(Oxon. 1658; herdr. in Oeuvres de F e r m a t ed. T a n n e r y e t H e n r y III, (Paris
1896) gedrukte oplossing der vergelijking in geheele getallen (zie: C a r . F e r d .
D e g e n , Canon Pellianus (Hafn. 1817); E n e s t r ö m in Bibl. math. S. III T. III (1902)
2

2

125, 175 en vooral 204-227; K o n e n , Gesch. der Gleichung t - Du = 1 (Lpz. 1901);
E.E. W h i t f o r d , the Pell equation
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(New-York 1912) en Oeuvres de F e r m a t ed. T a n n e r y e t H e n r y , IV (Par.
1912), XVIII: l'équation dite de Pell, bibliographie). Wèl vindt men in genoemd
toevoegsel van P. zijne manier van marginale registreering der opeenvolgende
stappen in de reductie van vergelijkingen. Voorts gaf hij nog uit een Table of
tenthousand square numbers (Lond. 1672). terwijl later nog van hem is gedrukt On
the day fatality of Rome in A u b r e y 's Miscellanies (Lond. 1721). In het algemeen
leidde P.'s aanduiding van nieuwe methoden tot geen blijvend succes en wordt zijn
roem op wiskundig gebied niet door praestaties gerechtvaardigd.
Zie voorts: Schouburg van in- en uitl. letterkunde 1805, I, v, 89-92; E r s c h u n d
G r u b e r , Allgem. Encyclop. (1841) i.v.; H u y g e n s , Oeuvres complètes I (La Haye
1888); II (ib. 1889) en IV (ib. 1891) reg. en Dict. of Nat. Biogr. XLIV (1895) i.v. met
de daar genoemde bronnen.
de Waard

[Penon, Georg]
PENON (Georg), bekwaam letterkundige, 12 Mei 1850 te Meeden (prov. Gron.)
geb. en 1 Mei 1890 te Amsterdam overl. Zijn ouders waren D a n i e l J o h a n n e s
P., med. dr. op genoemd dorp, en E v e r d i n a A b e l i a H e n r i c a K i j l s t r a . Na
het gymnasium te Winschoten bezocht te hebheb, studeerde hij eerst te Groningen,
vervolgens te Leiden in de letteren en promoveerde 22 Dec. 1873 op een diss.:
Historische en bibliographische beschouwingen van Vondels Hekeldichten. In 1875
tot leeraar a.d.H.B.S. te Tiel benoemd, werd hij het volgend jaar leeraar a.d.R.H.B.
te Warfum en ging het daaropvolgend jaar in diezelfde betrekking naar Groningen
over. Sept. 1889 werd hij leeraar aan het stedelijk gymnasium te Amsterdam.
Penon was behalve uitstekend docent, een degelijk geleerde, grondig kenner der
ned. taal- en letterkunde bovenal, daarbij een bibliograaf onzer letteren als weinigen.
‘Al zijn werk draagt den stempel van betrouwbaarheid en volledigheid; niets deed
hij ten halve’. Bovendien was hij een edel mensch. Bescheiden en eenvoudig, ‘was
hij zóó waarheidslievend, dat hij, als Epamimondas, zelfs niet uit scherts kon liegen’,
gelijk de schrijver zijner biografie in den Ned. Spect. opmerkt.
Behalve zijn dissertatie schreef Penon: Max Müllers uitkomsten van de wetenschap
der taalkunde, Uit het Duitsch vertaald en met een inleidend woord van H.E.
M o l t z e r (1872). Verder: Bijdragen tot de geschiedenis der Ned. Letterkunde
(1879-84; 3 dln.); Ned. dicht- en prozawerken. Bloemlezing uit de Ned. letteren, ten
gebruike bij W.J.A. Jonckbloet's Geschiedenis der Ned. Letterkunde, met belangrijke
aanteekeningen vooral in den bundel die het Middelnederlandsch bevat (1885-88);
Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters, oorspronkelijk bijeenverzameld door
E. V e r w i j s ; met een Glossarium (1884 e.v.). Eindelijk bezorgde hij een nieuwe
uitgave van J o n c k b l o e t 's Beknopte Geschiedenis der Ned. Letterkunde (1886)
en van J o n c k b l o e t 's grootere Gesch. der Ned. Letterk. (voortgezet door C.
H o n i g h ) en schreef hij tal van bijdragen in de Taal- en Letterbode, den Ned.
Spectator, het Weekbl. voor Onderwijs, het Schoolblad, de Banier enz. Een zijner
laatste bijdragen gaf hij in den Feestbundel, aangeboden aan prof. M. de Vries bij
gelegenheid van diens 40-jarige ambtsbediening (28 Nov. 1889).
Penon was gehuwd, te Warfum, met A n j e R e i n d e r s , die hem zes kinderen
schonk.
Zie: J. V e r d a m in Ned. Spect. 1890, 168, en J. t e W i n k e l , Vondeliana van
Dr. G. Penon in Hist. avonden van het Hist Genootsch. te Groningen, 1896, 277.
Zuidema
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[Perez, Baron Pierre Jean Baptiste de]
PEREZ (Baron Pierre Jean Baptiste d e ), geb. 1 Dec. 1803 te 's Hertogenbosch,
overl. begin 1859 te Badjoe (Celebes). In 1820 kwam hij als cadet op de Artillerieen Genieschool te Delft (waar ook de opleiding tot zeeofficier plaats had) en werd
in 1823 benoemd tot adelborst 1e kl. In Dec. 1826 benoemd tot luitenant ter zee 2e
klasse ging hij met de korvet Nehalennia in 1829 naar Nederlandsch-Indië. Een jaar
later ging hij in den burgerlijken dienst over en werd belast met het verrichten van
hydrografische opnemingen op Java en Sumatra. De vrucht van dezen arbeid was
de samenstelling van een kaart van het Gouvernement van Sumatra's westkust.
De resident en militaire commandant van Sumatra's Westkust, Elout, benoemde
hem in 1833 tot assistent-resident van Benkoelen, waar hij de handen vol had met
het bedwingen der bevolking, die ontevreden was over het beheer van de verplichte
koffie-cultuur, en hoogst vijandig optrad. In 1838 werd de P. tijdelijk van zijn functie
ontheven en naar Batavia ontboden, om zitting te nemen in de commissie voor de
vereeniging van Benkoelen en Palembang, welke commissie, op initiatief van van
den Bosch in het leven geroepen, haar doel echter niet bereikt heeft. In 1839 werd
de P. toegevoegd aan Mr. P. Merkus, toen gouvernements-secretaris over Sumatra,
die belast was met de regeling der zaken op de Westkust, na den Padri-oorlog. Het
volgende jaar diende hij een belangrijke nota in ‘betrekkelijk den Handel en de
heffing van Inkomende en Uitgaande regten in de Noordelijke Havens van 's
Gouvernements bezittingen ter Westkust van Sumatra’. Aug. 1840 werd hij benoemd
tot resident van Ajer Bongis, kort daarna voorloopig tot gouverneur van Celebes en
onderhoorigheden (in 1843 definitief). Als zoodanig was hij werkzaam tot 28 Dec.
1848, werd toen resident van Soerabaja, bleef dit tot 5 Jan. 1853 en werd daarna
provisioneel lid van den Raad van Nederl. Indië, om in 1854 bevorderd te worden
tot vice-president van dit college. In verband met de politieke verwikkelingen werd
hij in 1858 benoemd tot gouvernements-commissaris voor Celebes en
onderhoorigheden, een zending, die door de regeering in Nederland werd afgekeurd
als in strijd met de bedoeling van het Regeeringsreglement voor Nederl.-Indië. Hij
overleed kort daarna. De P. was gehuwd met J e a n n e t t e S o p h i e E c k h a r d t .
Een zijner dochters, E u l a l i e A l b e r t i n e , geb. 22 Oct. 1842, is gedurende een
paar jaren het aangenomen kind geweest van den Radjah van Boni, onder den titel
van A r o e L o k a S a b l é . Zij huwde later met J a n D a n i ë l R u y s (25 Mei
1860).
Zie: H. F i e v e r z d e M a l i n e s v a n G i n k e l J r . in De Indische Gids, Sept.
1912.
Eysten

[Persijn, Cornelis Johannes van]
PERSIJN (Cornelis Johannes v a n ), geb. 19 Mrt. 1826 te Koudekerk, overl. 26 Nov.
1902 te Dieren.
5 Apr. 1845 werd hij te Utrecht ingeschreven als philosophiae naturalis studiosus
medicinae causa, en promoveerde, 30 Juni 1851, tot doctor in de geneeskunde na
verdediging van een proefschrift: de Irritatione medullae spinalis; 21 Jan. 1852
verkreeg hij den titel van doctor artis obstetriciae en 18 Nov. 1853 dien van doctor
chirurgiae. Korten tijd was hij als geneesheer werkzaam te Hoevelaken, maar reeds
11 Mrt. 1852 werd hij benoemd tot 2den geneesheer in het krankzinnigengesticht
Meerenberg, en met ingang van 1 Mei 1874 tot geneesheer-directeur van dit gesticht.
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eervolle wijze ontslagen werd en naar Dieren verhuisde. Reeds in de eerste jaren
(1854) van zijn werkzaamheid in Meerenberg was hij den toenmaligen directeur,
Dr. B.H. Everts, behulpzaam bij het invoeren van die verbeteringen op het gebied
der krankzinnigen-verpleging, die onder den naam van het Non-restraint stelsel
bekend zijn en waarbij de behandeling der zieken eene zeer ingrijpende verandering
onderging, daar de aanwending van dwangmiddelen van verschillenden aard,
waarvan een ruim gebruik werd gemaakt, zooveel als maar eenigszins mogelijk
was, werd afgeschaft. In geschrift en met der daad heeft hij later deze wijze van
behandeling voorgestaan en doorgevoerd, zoodat de algemeene toepassing dezer
methode in Nederland zeker voor een groot deel aan hem te danken is geweest.
Hij schreef: Iets over het non-restraint, in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1864, 257;
Opmerkingen over voedselweigering bij krankzinnigen, Ibid. 1865, I, 2; Eene bijdrage
tot de Gheelkwestie, Ibid. 177; Verslag betreffende het gesticht Meerenberg over
1874-1880; Eene bijdrage tot de geschiedenis van de invoering van het non-restraint
in Meerenberg in Psychiatr. en neurolog. Bladen 1899, 313.
Simon Thomas

[Persijn, Reinier van]
PERSIJN (Reinier v a n ), geb. te Alkmaar omstreeks 1615, overl. te Gouda in Nov.
1668, zoon van Pieter Harmensz. v.P. (II kol. 1097) en Maritgen Glimmer. Hij oefende
zich in de graveerkunst bij Cornelis Bloemaart en Theodorus Matham. Te Rome
bracht hij met hen, J. Sandrart en M. Natalis in prent de beeldengalerij van prins
Justiniani, aldaar verschenen in 1631. In 1642 woonde hij te Amsterdam, in het
laatst van 1645 reeds te Gouda, waar hij, vermoedelijk doopsgezind zijnde, op 2 st.
's weeks ten behoeve der schutterij gesteld werd. In 1646 moet hij nogmaals Rome
bezocht hebben, blijkens zijne prent van de werken van barmhartigheid van S.
Caecilia naar Domenicho. Na zijn tweede huwelijk bleef hij te Gouda in het huis
zijner vermogende vrouw wonen; 's jaars vóór dien echt was hij er als schutter
beëedigd (remonstrantsch geworden?). Tot zijne graveerwerken behooren nog een
30-tal fraai uitgevoerde portretten, een paar tafereelen uit de fabelleer naar Sandrart,
de ongeloovigheid van Thomas naar W. Pz. Crabeth, 13 bladen viervoetige dieren
naar A. Cuyp, een zesvels kaart van de Zijpe met veel bijwerk, het klokje en het
zegel van het verwoeste dorp Vroone (de origineele koperplaat in het Museum te
Alkmaar) en het titelblad naar mr. Bruno Bruinvis voor mr. Joh. Beets' Poezy (Hoorn
1668). Persijn schilderde ook verdienstelijk: Kramm noemt van hem een ‘Belisarius
in ongenade in de grot’ en meldt, dat zijn werk ook in de Keizerlijke Galerij te Weenen
voorkomt. Aan sommige zijner prenten voegde P. latijnsche versjes toe. De
gouwenaar Aert van Waes was zijn leerling. P. is 12 Oct. 1642 te Gouda gehuwd
met E l i s a b e t h D i r c k s d . v a n R a e m b u r c h en 25 April 1656 te
Waddingsveen met M a r i a , dochter van W o u t e r P i e t e r s z . C r a b e t h en
A d r i a n a G e r r i t s V r o e s e n . De tweede vrouw overleed kinderloos,
vermoedelijk in het begin van 1662; voor een bedrag van ƒ 2000, door haar aan
haar minderjarigen broeder Pieter vermaakt, verhypothekeerde Persijn zijn huis op
de Markt. Een zoon uit het eerste huwelijk was wellicht M a r t e n v.P., die 20 Jan.
1685 als doopsgezinde vrijdom van de schutterij bekwam en wiens boedel in Febr.
1699 desolaat was.
Zie: K r a m m , De levens en werken; Obreen's Archief VI, 62-64, 287; B r u i n v i s ,
Beeldende kunstenaars te Alkmaar, 25.
Bruinvis
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[Pestel, Frederik Willem]
PESTEL (Frederik Willem), geb. te Rintelen 7 Jan. 1724, overl. te Leiden 16 Oct.
1805, rechtsgeleerde van grooten naam. Hij stamde uit aanzienlijk duitsch geslacht;
zijn vader was F r i e d r i c h U l r i c h P e s t e l (geb. 1691, overl. 1764), hoogleeraar
in de rechten te Rintelen. Na te Rintelen en te Göttingen gestudeerd te hebben,
verwierf hij in 1747 den doctorstitel in de beide rechten, waarop hem aan de
academie zijner geboorteplaats het onderwijs der zedekunde en spoedig daarna
ook dat der rechtswetenschap als ambtgenoot zijns vaders werd opgedragen (1748).
Inmiddels was hij als rechtsgeleerd schrijver opgetreden, o.a. met een verhandeling:
de Successione inter coniuges ab intestato (Rint. 1745), en had hij naam gemaakt
als wetenschappelijk beoefenaar van het staatsrecht. Zelfs in die mate, dat hij, na
den dood van Abraham Wieling, op de voordracht had gestaan voor een professoraat
in het publiek recht te Utrecht (Juni 1746). Ten slotte volgde echter geen benoeming.
In 1763 tot hoogleeraar te Leiden beroepen, inaugureerde hij 16 Mei 1763 met een
rede: de Damnis ex neglectu juris publici in civitates redundantibus. Meer dan 30
jaar heeft hij met grooten roem den katheder te Leiden bekleed, daarbij doceerend
natuur- en staatsrecht volgens d e G r o o t 's de Jure belli ac pacis en aan de hand
zijner eigen geschriften; ook hield hij college over kanoniek recht naar
B ö c k e l m a n n 's Tractatus de differentiis juris. Tot zijn leerlingen behoorden o.a.
Jan Valckenaer en Willem Bilderdijk. In 1765, 1777 en 1788 werd hij tot rector
magnificus gekozen. In 1775 bij de promotie met de kap van P. Brantsma, W.C.
Vosmaer, R. Forsten en A. van der Heim hield hij een Oratio de literarum studiis
florentibus pro eo, quo a populorum rectoribus cohonestantur, pretio, met andere
op die gelegenheid betrekking hebbende oraties en met de proefschriften der
doctorandi gedrukt als: Solemnia d. IX Febr. 1775 peracta (Lugd. Bat. 1775).
Als rechtsgeleerde is Pestel het meest bekend geworden door zijn werken over
het natuurrecht, dat in hem een ijverig dienaar en verspreider vond, en door zijne
historische behandeling van het nederlandsche staatsrecht. Wat het eerste betreft,
zijn te noemen de beroemde: Fundamenta jurisprudentiae naturalis a F r i d e r .
G u i l i e l m o P e s t e l delineata in usum auditorum (Lugd. Bat. 1773), waarvan in
korten tijd 4 herdrukken verschenen (L.B. 1774, 1777, 1788, 1806), benevens eene
fransche vertaling (Utr. 1774) en eene nederlandsche door F. v a n B r e d a (Utr.
en Gouda 1783). Het zeer philosofisch opgezette werk omvat twee deelen, waarvan
het eerste ‘cursum vitae felicis prosequitur’, en het tweede ‘notionem legum
naturalium, et modum eas ad facta applicandi, exponit.’ Dictata daarover van M.
Tydeman berusten in de bibliotheek van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden.
Van grooter, en van meer blijvende beteekenis, is zijn later verschenen werk:
Commentarii de Republica Batava (Lugd. Bat. 1782, herdrukt Lugd. Bat. 1795), dat
te beschouwen is als de eerste uitvoerige historische beschrijving van de
staatsinstellingen der Republiek. De schrijver heeft een groot aantal jaren aan de
samenstelling daarvan besteed (zie deel II, 739: ‘dum haec a. 1792 scribimus’). Na
een meer algemeen deel komen daarin de organisatie en administratie van
verschillende provinciën tot behandeling. Een duitsche vertaling zag reeds spoedig
na de eerste verschijning het licht (Berl. 1784); de auteur zelf bewerkte ten nutte
van zijn onderwijs een veel verkorte uitgave onder den titel: Brevis expositio
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Reipublicae Batavae (Lugd. Bat. 1782, herdrukt L.B. 1789). Zeer omvangrijke Dictata
ad F.G. P e s t e l i i Commentarium de Republica Batava berusten in de bibliotheek
van de Maatsch. der Ned. Letterk. (hss. 647 en 648). Verschillende dictaten naar
zijn te Leiden gehouden colleges, o.a. van de hand van Valckenaer, bevinden zich
in de leidsche universiteitsbibliotheek (geschonken in 1861 uit de bibliotheek-Luzac).
Ondanks zijn voortreffelijken en langdurigen dienst, waarvan de invloed op de
ontwikkeling der natuurrechtsideeën en op de historische behandeling van het
nederlandsche staatsrecht terecht hoog wordt aangeslagen, viel Pestel ten slotte
als slachtoffer der politieke verhoudingen in den lande. Hij had zich oprecht
Oranjevriend getoond en heeft in 1795 de gevolgen daarvan ondervonden. Met zijn
ambtgenooten A. Kluit en C. Boers werd hij in dat jaar als hoogleeraar afgezet,
echter met behoud eener jaarwedde van ƒ 2000. Zijn zonen C o e n r a a d
F e r d i n a n d F r e d e r i k (als jur. stud. te Leiden ingeschreven 2 Apr. 1778 en 3
Sept. 1781 en in 1788 aldaar gepromoveerd) en F r e d e r i k F r a n s L o d e w i j k
(te Leiden ingeschreven 22 Maart 1776 en 3 Juli 1779 en in 1786 tot doctor juris
gepromoveerd) deelden, respectievelijk als pensionaris van Schieland en van
Vlissingen (sinds 1788), dit lot. Pestel begaf zich na zijne afzetting met de zijnen
naar Duitschland, van waar hij echter in 1802 op de meest vereerende wijze en
onder grooten aandrang van curatoren en senaat, door middel o.a. van een brief
van den secretaris, M. Siegenbeek, naar Leiden werd teruggeroepen. Ondanks zijn
bijna tachtigjarigen leeftijd gaf hij aan die roepstem gehoor en hervatte hij in 1803
zijn lessen. Evenwel slechts voor korten tijd, daar reeds in Oct. 1805 de dood zijn
werkzaam leven eindigde. Zijn leerling B i l d e r d i j k , die steeds van zijn vereering
voor den meester deed blijken, hield een Gedachtenisrede (Leyden 1809); zijn
ambtgenoot E d u a r d H a g e m a n herdacht hem in een rectorale rede: de F.G.
Pestelio, ejusque meritis in jure publico (op de leidsche universiteitsbibliotheek). Hij
liet den roem na van een hoogst bekwaam jurist en historicus geweest te zijn; door
zijn langdurig professoraat heeft de invloed, die van zijn onderwijs uitging, zich lang
doen gevoelen. Van zijn leerlingen mag nog genoemd worden: van Hogendorp.
De duitsche keizer had hem in 1792 in den adelstand verheven wegens groote
verdiensten, zoo van hem (behalve hoogleeraar te Rintelen, was hij hessisch
regeeringsraad geweest) als van zijn voorouders. Vandaar de naamsverandering
in v o n P e s t e l , en later van den in Nederland gebleven tak in v a n P e s t e l
(over de familie zie men: Adelsarchief I (1900) 69 v.v.).
Zijn geschilderd portret is in de leidsche senaatskamer. Het werd door L. Springer
gelithographeerd. (M o e s , Iconogr. Bat. No. 5873).
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool I, 307 v.v., 342 v.v., 368
v.v.; II T. en B., 209 v.v., 409; W i j n n e en M i e d e m a , Resolutiën vroedschap
Utrecht betreffende de akademie (Werken Hist. Gen. II: 52) 297; L o n c q , Hist.
schets Utr. Hoogeschool 186.
van Kuyk

[Petersz van Keulen, Peter]
PETERSZ VAN KEULEN (Peter), gest. te Breda 29 Mei 1568, was in 1566 ouderling
van het consistorie te Breda. Na den ommekeer in 1567 vluchtte hij niet uit de stad
en werd dan ook in Juli van dat jaar gevangen genomen en 29 Mei 1568 tegelijk
met zijne dienstmaagd L y s k e n J a c o b s d o c h t e r e (niet B e t t e k e zooals v.
Haemstede en v. Goor haar noemen)

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

970
op het plein voor het kasteel te Breda levend verbrand.
Zie: v. H a e m s t e d e , Historien der vrome martelaren etc. (Dord. 1633), 388-389;
v. G o o r , Beschrijvinge der stadt en lande van Breda (1744), 74; B a k h u i z e n
v.d. B r i n k , Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen (Amst. 1853),
114; W. M e i n d e r s m a , Over het Prot. in Westelijk Brabant, in Nederl. Archief
voor Kerkgeschiedenis VIII (1911) 305-306. Over de reformatorische beweging in
Breda zie men het laatstgenoemde artikel.
Meindersma

[Peyma, Worp van]
PEYMA (Worp v a n ), friesch wiskundige, geb. 1795 te Ternaard, overleden
omstreeks 1880 te Lancaster (staat New-York). Hij was een afstammeling eener
oude familie uit Westdongeradeel, trad als 19-jarig jongeling zelfstandig op in het
boerenbedrijf op een zathe onder den klokslag van Ternaard. In 1820 zette hij zijn
voeten op het terrein van Frieslands zeedefensie, die tot zijn dood de liefde van zijn
hart zou hebben. Hij kreeg namelijk zitting in het bestuur van het waterschap Oosten Westdongeradeel, dat een eigen zijl, de Ezumazijl, had en geheel van den
waterstaat der provincie was afgescheiden. Toen 23 Febr. 1825 de zeedijken
doorbraken en Friesland leek teruggekeerd tot den tijd der eerste terpbewoners, is
hij de man geweest, die den weg zag tot herstel. Hij schreef zijn Verhandeling over
de beste wijze van aanleggen van zeedijken en de hervorming derzelve (Franeker
1827). Hij veroordeelde daarin het systeem van Caspar Robles om enge, beperkte
dijken aan te leggen met hooge, rechtstaande paalwerken en drong aan op
hervorming naar het model van den Slaperdijk bij Surig, die door Willem Loré was
opgeworpen met wijdafgemeten aardglooiingen, waarop de golven hun kracht
verspillen. De dijkbesturen riepen echter om 't hardst, dat dergelijke plannen
onuitvoerbaar waren. De Staten van Friesland dachten er anders over en de
gouverneur, van Zuijlen van Nijevelt, wist ze tot uitvoering te brengen. Zoo werd
van Peyma, nauwelijks 30 jaar oud, een man van naam. Hij kwam door zijn
verhandeling in aanraking met den ‘boerenprofessor’ Arjen Roelofs te Hijum, wien
hij na diens dood een biografie wijdde: Levensberigten van A. Roelofs (Franeker
1829). Voor zijn vriend R.A. Hommema te St. Anna Parochie, die telescopen
vervaardigde, maakte hij meestal de berekeningen. Hij had geregeld briefwisseling
met W. Eekhoff, boekhandelaar en archivaris te Leeuwarden, die hem voorzag van
de nieuwste litteratuur op het gebied van wis- en natuurkunde. Die brieven zijn thans
in het bezit gekomen van de provincie en berusten in het archief te Leeuwarden.
Oeconomische misstanden en een warme sympathie voor Amerika deden hem in
1849 besluiten naar het Verre Westen te emigreeren. Zijn zwager Ds. R.
P o s t h u m u s te Waaksens (kol. 987) riep hem in een schoon friesch vers het
Farwol toe (Leeuw. 1849).
Peyma vestigde zich te Lancaster in den staat New-York, aan de boorden van
het Eriemeer, waar hij een leerlooierij en een wisselbank dreef, maar ook zijn
wiskundige en andere studies aanhield. Zijn Verslag over de aansluiting van Ameland
aan den Frieschen wal en de opslijking van het Wad werd na zijn vertrek uitgegeven
door Ds. R. P o s t h u m u s e n H.B. K l a a s e s z (Leeuw. 1850). Hij schreef een
voorrede en teekende de kaart voor het werkje Nasporingen betrekkelijk de
Geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland door P. B r o u w e r e n W.
E e k h o f f (Leeuw. 1834). Zijn portret met verdere levens-
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bijzonderheden in Vrije Fries, 1914, in mijn opstel Worp van Peyma en zijn vrienden.
Wumkes

[Phebens, Eggerik Egges]
PHEBENS (Eggerik Egges), zoon van E g g e P h e b e n s en van een dochter van
E g g e r i k D o e d e n s , geb. te Midwolde in het Oldambt in 1556, gest. te Groningen
12 November 1615. Hij verloor zijn vader reeds in 1560; zijn moeder voldeed aan
den wensch van haar echtgenoot door haar zoon een geleerde opvoeding te doen
geven. Hij genoot dus het onderwijs der latijnsche scholen te Emden en te Groningen;
in 1578 vertrok hij vandaar naar de academie te Marburg; hij bleef daar drie en een
half jaar en bezocht vervolgens Neustadt en Heidelberg, vanwaar hij nog in 1582
naar Marburg terugkeerde. Hij wenschte hier zijn studiën te voltooien, toen zijn
moeder, die te Groningen was gaan wonen, hem terugriep. In April 1582 verliet hij
Marburg, bezocht Jena en Erfurt, waar de hoogleeraar Fachaeus hem voor de
hoogeschool trachtte te winnen, en keerde nog in 1582 te Groningen terug. Van dat
jaar tot 1594 leefde hij daar ambteloos; hoewel zijn gevoelens bekend genoeg
waren, werd hij niet verbannen. Na de reductie van 1594 stond de weg tot de
regeering voor hem open; hij werd achtereenvolgens lid van den Raad (1594/5,
97/8, 1600/1, 1603/4, 1606, 1608, 1611/12, 1615), van de Rekenkamer (1599), van
Gedeputeerde Staten (1602, 05, 06), ten slotte van de Hoofdmannenkamer (1609,
10, 13, 14); nog was hij curator der latijnsche school en bovendien zeer nauw
betrokken bij de stichting der groningsche hoogeschool. Hij behoorde tot den kring
van Emmius en de zijnen, waarvan die stichting is uitgegaan; natuurlijk werd hij in
1612 gekozen in de commissie voor de voorbereiding van de hoogeschool. Zijn
dood werd blijkens de vele grafreden en lijkzangen levendig betreurd. Hij was in
1586 te Groningen gehuwd met de weduwe F r o u k e L u w e r s . Phebens was
jurist en hield zich voortdurend met rechtsstudiën bezig; ook staat hij als latijnsch
dichter bekend. Maar vooral is zijn naam in herinnering gebleven als de schrijver
van het Chronicon rerum in Phrisia et praecipue circa Groningam gestarum, waarin
hij de gebeurtenissen in het Noorden van ons land van 1565 tot 1594 duidelijk en
onpartijdig beschrijft.
Zie: Kronyk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594, naar een handschrift
uitg. door H.O. F e i t h (Werken Hist. Gen. Nieuwe Serie VII); B o e l e s in Bijdr. tot
de gesch. en oudheidk. van Groningen, I, 225 vlg.; Briefwechsel des Ubbo Emmius,
hrsg. v. H. B r u g m a n s u.F. W a c h t e r , I, passim.
Brugmans

[Piepers, Marinus]
PIEPERS (Marinus), geb. te Middelburg 19 Nov. 1771, gest te 's Gravenhage 24
Jan. 1861; zoon van J o h a n n e s P i e p e r s en L e e n t j e L a m p e r t . Voor
kunstschilder opgeleid en aanvankelijk in die richting werkzaam, toonde hij zich
weldra ijverig patriot en werd 1795 secretaris eener commissie tot verzorging der
fransche troepen te Middelburg, 1796 betaalmeester der fransche troepen in Zeeland.
In 1797 representant in het gewestelijk bestuur werd hij na de invoering der grondwet
van 1798 financieel administrateur van het dep. Zeeland. In 1799 lid der commissie
voor de financiën te 's Gravenhage, werd hij 1800 hoofdcommies bij het dep. van
oorlog aldaar, waarvan hij 1801-1803 secretaris was. In 1804 werd hij hoofd van
het bureau tot betaling van het leger, 1806 raad van financiën, van ‘judicature’ over
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Lodewijk, welke functie hij tot de inlijving bekleedde. Onder Napoleon werd hij 1811
betaalmeester voor het dep. der Monden van de Maas en belast met de liquidatie
van het hollandsche ministerie van oorlog. Bij den opstand in Nov. 1813 stond hij
reeds in de eerste dagen als ervaren administrateur zonder ambtstitel van Limburg
Stirum ter zijde bij de legerorganisatie en werd dagelijks door den Prins zelven
geraadpleegd. Hij bewees dezen belangrijke diensten, ook als bekwaam en ervaren
raadgever der snel opeenvolgende hoofden der oorlogszaken, die aanvankelijk
groote verwarring toonden, maar bood reeds 24 Dec. mismoedig en zwak van
gezondheid zijn ontslag aan, dat wegens zijn onmisbaarheid niet dadelijk werd
aangenomen. Ook het feit, dat hij een zoon had onder de in Frankrijk als gijzelaars
bewaarde gardes d'honneur, heeft bij die aanvankelijke terughouding een rol
gespeeld. 27 Dec. werd hij door den Souvereinen Vorst benoemd tot lid der Alg.
Rekenkamer en in 1814 tot president daarvan. In het najaar van 1814 weder bij
oorlog geplaatst, regelde hij de organisatie van het dep. van oorlog te Brussel, werd
hij 17 Maart 1815 buitengewoon staatsraad en inspecteur-generaal van de
legeradministratie, met den rang van generaalmajoor, later met den titel van
intendant-generaal. Bij de moeilijkheden met den Prins van Oranje over de
oorlogszaken verhief Willem I, na diens aftreden als leider van het departement, P.
(Maart 1818) tot secretaris van staat voor oorlog en hoofd van dit departement, wat
hij echter slechts tot in Oct. bleef. Tot staatsraad verheven, bewees hij vervolgens
jaren lang belangrijke diensten, ook in allerlei commissiën, o.a. in de
grondwetscommissie van 1831, welker werkzaamheid echter slechts op een rapport
uitliep ten gevolge der tijdsomstandigheden. In 1841 werd hij lid der Eerste Kamer,
wat hij tot 1848 bleef. Hij was Mei 1792 gehuwd met G e r a r d a U d e m a n s .
Vgl. over hem: M.C. P i e p e r s in Navorscher LXI (1912), 557; LXII (1913), 289
en 401 vlg.; N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen II, 390.
Blok

[Pierson, Allard (1)]
PIERSON (Allard) (1), geb. te Gouda 1 Nov. 1770, overl. te Alkmaar 31 Maart 1836,
zoon van A l l a r d P. en C o r n e l i a G e e r t r u i d a B o o n . Hij werd 21 Juni 1791
te Leiden als student in de theologie ingeschreven en was predikant te Amstelveen,
daarna te Alkmaar (bevestigd 1 Maart 1801). Hij huwde met J o h a n n a E l i s a b e t h
G r e g o r y , geb. te Amsterdam, overl. te Alkmaar 2 Nov. 1846, oud 84 jaren en 7
maanden, dochter van J o a n L o d e w i j k G. en J o h a n n a G e r a r d a F o c k .
Van hem werden te Alkmaar kinderen geboren in 1801, 3 en 6, waarvan het tweede
in 1803 overleed; het derde wordt kol. 977 genoemd.
Van hem verscheen: Gezangen op het Christen-Pinksterfeest (met medewerking
van een godsdienstig zanggezelschap ten gehoore gebracht in de Groote kerk te
Alkmaar 29 Mei 1803). Onder de Mengeldichten van Laborando Prodesse, in 1807
te Alkmaar uitgegeven, komen er 5 van hem voor.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb. der Ned. Letterk. 609.
Bruinvis

[Pierson, Allard (2)]
PIERSON (Allard) (2), geb. te Amsterdam 8 Apr. 1831, gest. op Velhorst bij Zutphen,
27 Mei 1896, oudste zoon van J.L. Gregory Pierson en Ida Oyens (kol. 977). In het
huis zijner ethisch gezinde ouders kwam hij spoedig onder invloed van het Réveil,
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in de theologie te Utrecht, waar hij een trouw volgeling van Opzoomer werd; te
Leiden volgde hij tijdens de bewerking zijner dissertatie 1852/3 de leiding van
Scholten, zoodat hij zich, bij alle persoonlijke sympathie voor Da Costa, ten slotte
geheel bij de moderne beweging aansloot. Hij promoveerde te Utrecht (8 Febr.
1854) met eene Disquisitio historico-dogmatica de Realismo et Nominalismo tot
doctor in de theologie. Als predikant spoedig naar de kleine protestantsche gemeente
te Leuven beroepen, waar hij zich min of meer in ballingschap gevoelde, ging hij
van daar in 1857 naar de waalsche gemeente te Rotterdam over, waar hij tot in het
voorjaar van 1865 een zeer geliefd modern prediker was en het middelpunt van een
breeden kring van geestverwanten ook elders, die hij op ongeregelde tijden
bijeenriep. Toen evenwel was het hem duidelijk geworden, dat hij met zijne zeer
weinig gereformeerd-kerkelijke gezindheid eigenlijk niet thuis behoorde in de
hervormde Kerk. Hij vroeg ontslag en vestigde zich in het najaar te Rohrbach bij
Heidelberg. In 1869 werd hij privaat-docent in de theologie aan de hoogeschool te
Heidelberg, een jaar later buitengewoon hoogleeraar in de theologie aldaar; zijne
gaven als academisch docent werden hier zeer op prijs gesteld maar in 1874 keerde
hij, weinig ingenomen met de duitsche toestanden en begrippen, ook in het belang
der opvoeding zijner kinderen een nederlandsche omgeving verkiezend, naar het
vaderland terug, waar hij zich ambteloos weder te Utrecht vestigde. In 1877 werd
hij tot hoogleeraar in de aesthetica, kunstgeschiedenis en nieuwe letteren aan de
amsterdamsche hoogeschool benoemd, wat hij onder groote belangstelling in zijn
smaakvolle en veelzijdige colleges bleef, totdat zijn gezondheidstoestand hem in
Aug. 1895 noodzaakte zijn ontslag te vragen. Nog geen jaar later overleed hij.
P. was een man van veelzijdige kennis, wijsgeerigen aanleg, van innig gevoel
voor alle uitingen van kunst, van groote welsprekendheid en schreef een
wegslependen stijl. Gemakkelijk onder den invloed te brengen van persoonlijkheden,
van wie bekoring uitging, of van geschriften, die hem door vorm en inhoud troffen,
wisselde hij dikwijls van denkbeelden. Hij had een afkeer van strenge dogmatiek,
gevoelsmensch als hij geheel was; zijn gemakkelijk opgewekte geestdrift bracht
dikwijls nadeel toe aan de scherpte zijner critiek over personen en dingen, op
maatschappelijk zoowel als op wetenschappelijk gebied. Zijne geschriften kenmerken
zich dan ook meer door den schoonen vorm dan door critischen zin, meer door
breede opvatting en ruime vergezichten dan door diep indringen in de kern der
dingen, meer door fijne ontleding en innige gemoedelijkheid dan door scherp inzicht
en nauwkeurigheid van onderzoek zoowel als van uitdrukking, alhoewel hij meestal
grondige studie maakte van de veelsoortige door hem behandelde onderwerpen.
Zijn innig zieleleven gaf aan zijn woord en zijn omgang een groote aantrekkelijkheid.
Zijn te Leuven onder den titel van Een pastory in den vreemde (1857) ontstaan en
daarna omgewerkt Intimis (1861) doet ons zijn rijk gemoed kennen en werd
herhaaldelijk herdrukt. Zijn scherpe aanvallen op Kuenen's bijbelcritiek verhinderden
niet, dat hij diens Hist.-critisch onderzoek (met een voorrede van Kuenen) in het
Fransch vertaalde, al ontstond er langzamerhand ernstige vervreemding tusschen
den medestander en opvolger van Scholten als leider der critische leidsche school
en den voormaligen volgeling van Da Costa, die nooit de indrukken zijner jeugd
heeft kunnen vergeten. De met
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N a b e r uitgegeven Verisimilia, waarin hoofdzakelijk zes Paulinische brieven
behandeld worden, wekten door hunne vrijmoedige tekstcritiek heel wat opzien
onder de theologen, ook onder de modernen, wat dikwijls het geval is geweest ook
met zijne talrijke goedgeschreven tijdschriftartikelen en de door hem uitgegeven
brochures van theologischen aard en wijsgeerig-theologische geschriften als
Bespiegeling, gezag en ervaring (1855), Godgeleerde en wijsgeerige opstellen
(1861), Oorsprong der moderne richting (1862), Rigting en Leven (1863), Eene
Levensbeschouwing (1875) enz., die vooral op de toenmalige academische jeugd
veel indruk maakten. Op geschiedkundig gebied gevoelde hij groote bewondering
voor Macaulay, wiens Essays hij in zijne Historische en letterkundige schetsen
(1860/5) ten deele vertaalde, wiens ‘leven en geschriften’ hij in een voorrede bij het
tweede deel daarvan toelichtte en ook later herhaaldelijk besprak in zijne
Gidsartikelen. Voor de bekende verzameling van Kruseman schreef hij (1868/72)
in vier deelen de Geschiedenis van het Roomsch- Katholicisme tot op het Concilie
van Trente, een breed opgezette studie vol merkwaardige gezichtspunten. Zijne
Herinneringen uit Pruisens geschiedenis (1872) werden ingegeven door de jongste
gebeurtenissen. Zijn Oudere Tijdgenooten (1862/6), zijn omvangrijke studie Willem
de Clercq en zijn dagboek (2 dln. 1870/3), zijn Jongere Tijdgenooten (1889/90),
vooral zijn van groote kennis der oudheid getuigende Geestelijke Voorouders, een
wederom breed opgezette beschavingsgeschiedenis, waarvan hij slechts Israël en
Hellas benevens den aanvang van het Hellenisme kon behandelen (1887-93),
volgden. In een aantal tijdschriftartikelen en kleinere studiën behandelde hij
Shakespeare, Swinburne, Turgenjew, Bilderdijk, Vosmaer, Victor Hugo, Eliot,
Hamann, Jacobi, Mill, Opzoomer, Pascal, Newman en andere coryphaeën van
letteren en wijsbegeerte. Zijn drie reeksen Studiën over Johannes Calvyn
(1881-1891) getuigden van zijn groote kennis en onverflauwde belangstelling op
theologisch gebied. Een enkele maal bewoog hij zich ook op staatkundig gebied,
met name (1868/9) in een brochure over De liberale partij en later naar aanleiding
der invrijheidstelling van Domela Nieuwenhuis (1887). Zijn vertaling van
A e s c h y l u s ' Orestie in nederlandsche dichtmaat (1882) is een prachtuitgave van
beteekenis. Voegt men bij dit alles de talrijke losse tijdschriftartikelen, vooral in de
Gids van zijn hand verschenen, dan krijgt men den indruk van onvermoeide
werkzaamheid in allerlei richting, totdat zijn gezondheid hem het werken onmogelijk
maakte; zijn laatste arbeid is aan het Hellenisme gewijd geweest.
Zijn portret is gelithographeerd door Jan Veth.
Over hem verschenen na zijn dood verscheidene levensberichten, te vinden in
P e t i t 's Repertorium, onder welke dat van zijn vriend S.A. N a b e r , Allard Pierson
herdacht (Haarlem 1897) afzonderlijk dient genoemd te worden. Daaraan en aan
diens Levensbericht van Allard Pierson, in het Jaarboek der Kon. Akademie van
Wetenschappen (1897) is een uitvoerige bibliografie van de hand van A.
Gildemeester toegevoegd.
Blok

[Pierson, Christoffel]
PIERSON (Christoffel), schilder, geb. te 's Gravenhage 19 Mei 1631, overl. te Gouda
11 Aug. 1714. In het Arch. v. Nederl. Kunstgesch. Dl. VI, komt een artikel voor: Iets
over den schilder Christoffel Pierson, waarin de schrijver, N. S c h e l t e m a ,
‘Christoffel Pierson’ identisch houdt met ‘Christoffel Pietersz.’ in kerkelijke registers
ver-
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meld. De naam zou dus een contractie zijn van Pieterszoon, zij het al dat ‘Pierson's’
reeds veel vroeger voorkomen.
P., die een tijdlang op een kantoor werkzaam was geweest, toonde weinig lust
tot den handel, hij gaf toe aan zijn liefde voor de schilderkunst, die van vroegsaf
levendig in hem was en werd omstr. 1650 leerling van Bartholomeus Meyburg. In
1653 ondernamen beiden een kunstreis naar Duitschland, waar zij tot bizondere
tevredenheid van den zweedschen veldmaarschalk Wrangel portretten schijnen te
hebben geschilderd, zoodat deze hen zelfs aanbevelingsbrieven voor het zweedsche
hof zou hebben aangeboden. P. echter, die niet lang geleden eerst gehuwd was
(waarschijnlijk met M a r i a W i l l e m s v a n V o o r n e , met wie hij 12 Jan. 1652
te Schiedam was aangeteekend), keerde naar het vaderland terug, werd 16 Mei
1654 poorter te Gouda, in welke plaats hij luitenant der burgerij werd (1674-76) en
tuchthuisvader (1674-80). Na den dood van zijn eerste vrouw, hertrouwde hij in
1680 met J o p p i n a H o d e n p i j l (uit haar stammen de thans nog in Nederland
levende P.'s), die, afkomstig van Schiedam, in 1687 overleed (begr. te Schiedam
18 Oct.). P. huwde ten derden male en wel met A m a r e n t h e P a u w (begr. te
Gouda 21 Oct. 1710). Hij had zich in 1679 van Gouda naar Schiedam verplaatst,
om zich in Aug. 1692 weer in Gouda te vestigen. Behalve als schilder (van portretten
zoowel als van stillevens en glas) maakte P. zich bekend door zijn verzen.
Letterkundige werken: Antwoorden der Grieksche vorsten op twaalf van Ovidius
Nazoos treurbrieven der blakende vorstenmin (Gouda 1658); Het tweede en derde,
achtste en twaalfde boek uit P. Virgilius Maroos Eneas, in Nederduytsche vaersen
(Gouda 1669); Rijm-gedichten op den lof van de wijd gevreesden nood (1671);
Mithridates, koning van Pontus, treurspel (Gouda 1678); De versnaarde konings-harp
of CL. psalmen Davids, na den text of naasten zin verkort en op de gewone
zangwijzen gerijmd (Gouda 1679); Ter jaargedagtenis op het afsterven der
allerdoorluchtigsten majesteit Maria Stuart (Gouda 1695); D.J. Juvenalis, eerste
hekeldigt uyt het Latijn in Nederlandsche vaersen gebracht (Rotterd. 1698, 2e druk
1714); Eerste en vierde schimpdigt van Juvenalis (Rotterdam 1704); De edelmoedige
Laodice, koningin van Armeniën, staatspel (Gouda 1712); Dagobert, koning van
Frankrijk, hofspel (Gouda 1714); De redenstrijd van Ajax en Ulysses om de wapens
van Achilles (Rotterd. z.j.).
Schilderwerken vermeld bij: E.W. M o e s , Iconographia Batava, no. 2801; F.
M u l l e r , Portrettencatalogus, nos. 584, 1888, 3565, 5545, 6288; J.F. v a n
S o m e r e n , Portrettencatalogus, no. 6305.
P.'s portret bevindt zich in het Panpoëticon Batavum, Rijksmuseum, Amst. (E.W.
M o e s , Icon. Bat. no. 5924).
Zie, naast de studie van kolonel S c h e l t e m a , in den tekst genoemd:
H o u b r a k e n , Groote Schouburgh II, 260 v.; III, 4 en 78; Oud- Holland 1890, 298;
o

1891, 188 en 273; Wapenheraut 1900, 9, v.; Pamfletten Knuttel II n . 11884 en III
o

n . 13636 en 14100; K r a m m , in voce; d e z ., De Goudsche glazen enz. 18, 25 v.;
d e L a n g e v. W i j n g a e r d e n , De Goudsche glazen; A n d r e a s A n d r i e s s e n ,
Aanm. op de psalmberijming van Petrus Dathenus, 40, 190; Cat. der Maatsch. v.
Nederl. Letterk. I, 172, 199; II, 514; III, 65, 118; VI, 167; S c h o t e l , Avondst. 113.
Gewin
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[Pierson-oyens, lda]
PIERSON-OYENS (lda), geb. te Amst. 9 Jan. 1808, overl. te Utrecht 26 Dec. 1860
(begr. te Amst. in de Oude Kerk), was dochter van H e n d r i k O. en van
P e t r o n e l l a A d r i a n a d e M a r e z v a n Z u y l e n . Zij huwde 20 Mei 1829
den alkmaarschen predikantszoon J.L. Gregory Pierson (kol. 977), koopman te
Amst., een man van intellectueele ontwikkeling, ‘geloovig, toch verdraagzaam, sterk,
toch goed, uitnemend, toch eenvoudig, een gemoed: teer, nauwgezet, vol liefde’.
(J.J.L. t e n K a t e , Ter uitvaart van mijn geëerden vriend J.L.G. Pierson), met wien
zij te Amst. bleef wonen, sinds 1854 des zomers buiten bij Haarlem.
Mevrouw Pierson en haar man behoorden tot den intiemen kring van het Réveil.
Zij was de eerste of een der eersten, die gevolg gaf aan den oproep door O.G.
Heldring aan de vrouwen gericht, om zich het lot harer gevallen zusters aan te
trekken. Was er in dien tijd moed toe noodig om ‘da Costiaan’ te zijn, een even
moedig trotseeren der publieke opinie eischte destijds voor eene vrouw het volgen
van een dergelijk verzoek als van Heldring. Hare werkzame belangstelling betrof
verder de uitwendige zending (ten opzichte waarvan zij de overtuiging koesterde:
wanneer deze niet door hoogst ontwikkelde mannen geschiedt, zal ze nooit gelukken)
en de zending onder de Joden.
Het was in verband met de zending in Zuid-Afrika, dat zij schreef: Oom Karel, een
verhaal (Amst. 1857). Andere geschriften waren voorafgegaan, te weten: Bijbelsch
Dagboekje voor kinderen (Amst. 1853); De Bijbel en het leven, een volksboekje
(Amst. 1856); Guido en Thérèse, de Savoyaardsche kinderen. Uitgegeven ten
voordeele van het logement voor vrouwelijke personen ‘Te huis’ te Amst. (Amst.
1856); Maria, eene schets uit den tegenwoordigen tijd (Amst. 1856). Alle anoniem.
Hare beteekenis ligt minder in hare geschriften dan in haar hoogstaand karakter,
toewijding, geloofskracht en paedagogisch inzicht.
In levensbeschrijvingen van de kinderen uit het echtpaar Pierson - Oyens worden
de beteekenis en invloed van den vader wel eens bij die van de moeder
achtergesteld. Ten onrechte: alleen was de vader wat stiller en geretireerder.
Gewin

[Pierson, Johannes]
PIERSON (Johannes), philoloog, geb. niet te Bolsward, maar te Holwerd en aldaar
1 Jan. 1731 gedoopt, gest. te Leeuwarden 29 Oct. 1759, zoon van J a k o b P. en
S o p h i a W i n a r d a . Van zijn vader, predikant eerst te Holwerd, later te Harlingen,
heeft hij het eerste onderwijs gekregen, is daarna heel jong nog naar Franeker
gegaan om Valckenaer en Is. Schrader te hooren; 15 Sept. 1751 liet hij zich te
Leiden inschrijven om Hemsterhuis' lessen te volgen, waarschijnlijk ook onder invloed
van zijn ouderen tijdgenoot en vriend J.D. van Lennep. In 1753 schijnt Pierson in
aanmerking gekomen te zijn voor een professoraat te Deventer in plaats van C.G.
Offerhaus. 1 October 1755 is hij tot rector benoemd van de latijnsche school te
Leeuwarden om Andeles (I kol. 127) op te volgen. Zijn ambt heeft hij 12 Nov. 1755
aanvaard met een redevoering, voor het grootste deel in disticha: De Laudibus
humaniorum literarum et poeseos (Leeuw. 1755).
In 1752 had hij uitgegeven: Verisimilium libri II (L.B. 1752, zie E b e r t no. 16811;
heruitgegeven Leipzig, 1820), een boekje met tal van conjecturen, op grieksche
dichters vooral, dat door Valckenaer en Ruhnkenius zeer geprezen, door Reiske in
de Nov. Acta Erud. 1753 scherp
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gehekeld is en door genoemden daartegen in bescherming genomen is.
Kort daarna begon Pierson zijn: M o e r i d i s A t t i c i s t a e Lexicon Atticum,
accedit A e l i i H e r o d i a n i Philaeterus, e ms. nunc primum editus, verschenen
te Leiden 1759, herdrukt door G.A. K o c h Leipzig 1830, 31 en door C. J a k o b i t z
ook te Leipzig 1830 met de Verisimilia erachter. Geschreven is het boek op raad
van van Lennep, Ruhnkenius en Bernard (zie voorrede pag. v) opgedragen aan de
Curatoren van Franeker, en voorzien van een prijsgedicht van E.W. H i g t . Het boek
is door Cobet geprezen (zie B o o t , pag. 43). Gedrukt zijn verder van Pierson twee
stukken: een gedicht ter eere van Willem IV: Carmen ad Europae Pacificatorem
principem Gulielmum IV ... (Fran. 1748) en een ander: In obitum ... Dom. Baeck,
[prof. te Franeker, gest. 17 Mei 1750]. (Fran. 1750).
Studia critica in Scriptores graecos in hs. op de leidsche bibliotheek (Codices
Bibl. Publ. Lat. 139; zie ook 120 en 142).
Henr. Joh. Arntzenius (I kol. 178) heeft het rectoraat te Leeuwarden gehad, nadat
Pierson 29 Oct. 1759 aan de pokken bezweken was.
Verreweg voornaamste bron: I.C.G. B o o t , De historia Gymnasii Leovardensis
(1890) 39-43 met de noten. Dan: S a x e , Onom. VII, 174, 283; L u c . M ü l l e r ,
Gesch. d. kl. Philologie i.d. Nied. 92, vooral de noot; S a n d y s , Hist. of class.
Scholarship II, 461.
Slijper

[Pierson, Jan Lodewijk Gregory]
PIERSON (Jan Lodewijk G r e g o r y ), geb. te Alkmaar 1806, overl. te Amsterdam
12 Oct. 1873, zoon van Allard Pierson (1) (kol. 972). Aanzienlijk amsterdamsch
koopman, nam hij met zijne echtgenoote Ida Oijens (kol. 976) een zeer werkzaam
aandeel aan ‘het Reveil’. Met zijnen vriend den bekenden Ds. O.G. Heldring (17
Mei 1804 - 11 Jul. 1876) riep hij, 26 Aug. 1845, de vergaderingen der ‘Christelijke
Vrienden’ (26 Aug. 1845 - 25 Oct. 1854) in het leven, waar mannen van allerlei
geloofsovertuiging, die behoefte gevoelden aan broederlijke gemeenschap,
samenkwamen, zonder eenig bepaald program of formuleering van
gemeenschappelijken grondslag. Hun bijeenkomsten, die geregeld den 2den
Woensdag na Paschen, en den 2den Woensdag in October, in de hoofdstad, in het
‘Wapen van Amsterdam’ op het Rusland, werden gehouden, waren zeer druk
bezocht. Zij bespraken daar onderwerpen van zeer verschillenden aard en gaven
den stoot tot de oprichting van verschillende christelijke scholen en philan thropische
inrichtingen. Het 1 Juli 1846 verschenen tijdschrift Vereeniging: Christelijke stemmen
diende hun tot orgaan en oefende in hun kring jarenlang grooten invloed uit.
Zie: J. K u y p e r , Gesch. van het Chr. Lager onderwijs 92, 106 en 241; G r o e n
v a n P r i n s t e r e r , Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam 8; A. P i e r s o n ,
Oudere Tijdgenooten 73 (2de druk); d a C o s t a , Complete Dichtwerken III, 228;
Van strijd en Zegen. Gedenkboek van het Chr. Onderwijs 88; J.J.L. t e n K a t e ,
Ter uitvaart van mijn vriend J.L.G. Pierson.
de Savornin Lohman

[Pieters van Zevenhoven, Antonia]
PIETERS VAN ZEVENHOVEN (Antonia), ook A n t o n i a v a n Z e v e n h o v e n ,
geb. te Bergen op Zoom omstreeks 1527, overl. waarschijnlijk te Damme na 1593
als abdis van het cistercienserklooster Bethlehem in Schouwen te Elkerzee, waar
zij in 1541 was ingetreden. Na den dood der abdis van Bethlehem, Dorothea Pieters
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heer Jeronimus van Serooskerke, rentmeestergeneraal van Zeeland, als
afgevaardigden gezonden naar de zeeuwsche abdij door missive van de landvoogdes
Margaretha 26 Jan. 1564, om te informeeren naar den staat der abdij en wie de
bekwaamste was om het bestuur te voeren. Alle negen zusters, evenals de twee
priesters der abdij Ter Doest, de confessor Nicolaus Peels, en de kapelaan Robrecht
Columbanus, verklaarden eenparig de priorin Antonia Pieters van Zevenhoven als
de meest geschiktste en bekwaamste, 9 Mrt. 1564. Zij ontving dan ook weldra de
koninklijke brieven van benoeming als abdis van het arme Bethlehem. Of de abdij
ook te lijden had van de beeldstormers in 1566, is onbekend. Toen de Watergeuzen
in 1572 van Goedereede uit te Brouwershaven landden, vluchtte de abdis met de
kloosterlingen naar Zierikzee. Omdat zij weigerde, waarschijnlijk wijl zij niet kon of
durfde, het rantsoen van 500 gulden, door de Watergeuzen geëischt, te betalen,
werd haar klooster geplunderd en in brand gestoken. Spoedig ondervonden de
nonnen, dat zij te Zierikzee niet meer veilig waren. Zij vluchtte nu met hare zusters
naar Brugge om daar een onderkomen te zoeken. Door tusschenkomst van den
abt van Duinen, Robertus Holman, wist de abdis van den bisschop van Brugge voor
hare zusters het bijna uitgestorven klooster St. Agnes te Damme te verkrijgen. Door
een overeenkomst van den bisschop Remi Drieux met den abt als visitator der
cisterciensernonnen werden aan de abdis Zevenhoven de gebouwen, meubelen
en inkomsten van Sint Agnes afgestaan, onder eenige voorwaarden, als de zorg
voor het onderhoud der nog twee in leven zijnde augustijnernonnen van het klooster,
4 Maart 1573. Hetzelfde jaar nam de abdis met negen nonnen (drie waren later in
andere kloosters der orde) St. Agnes in bezit om er te leven volgens de gebruiken
der cistercienserorde. Het verdrag der overgave van dit klooster werd 31 Juli 1590
door octrooi van den koning bekrachtigd. Hieruit blijkt, dat tijdens de calvinistische
overheersching (1578), de kloosterlingen ook wederom Damme moesten verlaten.
Zij keerden er terug in 1584. Uit een rekening der kerk 1592-93 blijkt, dat toen de
abdis Antonia van Zevenhoven. die betaald werd voor het wasschen en vermaken
van het lijngewaad, nog in leven was. De abdij Bethlehem in hare armoede gesteund
door edelmoedige burgers van Damme bleef er bestaan tot 1617, toen op de plaats,
waar het klooster stond, de nieuwe vestingwerken werden aangelegd,
Zie: Dietsche Warande IX (1871) 552-559; v. d e r A a , Aardrijkskundig
woordenboek II, 357; Ann. soc. d'émulation de Bruges, LXIV (1914) 35-56;
Staatsarchief Brugge.
Fruytier

[Pitt, Segher of Zegerus]
PITT (Segher of Zegerus), P i t of P i t h , volgens opgaaf geb. te Reimerswaal, gest.
vermoedelijk te Aardenburg Aug. 1625, werd in 1592 vrij in het schoolmeestersgilde
te Middelburg, richtte kort vóór 23 Dec. 1592 aan de magistr. van Arnemuiden een
verzoek om daar eene fransche school te mogen oprichten, wat toen echter aan
Jacob van der Beeke is toegestaan, en werd als schoolmeester, geboortig van
Nieuwpoort, 15 Juni 1593 poorter te Middelburg. Weldra schijnt hij les te hebben
gaan geven aan de (latijnsche?) school te Tholen, waar hij aan de classis verzocht
zich te mogen bekwamen tot het proponentschap en af en toe eene propositie te
mogen doen, waarmede hij 19 Apr. 1599 begon, als proponent toegelaten in 1603.
In 1604 verliet hij de school, werd predikant te Brandwijk en vervolgens te
Reimerswaal (beroepen 12 Juni 1607, bev. 21 Oct.). Daarna is hij be-
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roepen als eerste ‘tweede predikant’ te Aardenburg om ook in het fransch te preeken,
welk beroep door de walchersche classis is goedgekeurd 5 Apr. 1612. In deze
functie richtte hij verschillende rekwesten tot de Staten-Generaal in verband met
zijn traktement (zie resol. van 13 Nov. 1612, 26 Jan. 1615), terwijl hij in 1617 voor
drie jaren is gecontinueerd (zie resol. 2 Jan. 1617). Tevens is hij te Aardenburg 26
Juni 1623 tot schoolmeester aangesteld met hulp van een ondermeester, die 29
Sept. 1625 in zijn plaats trad. Een te Tholen geboren dochter M a r i a huwde 10
Mei 1623 te Aardenburg met P i e t e r M a x i m i l i a e n s v a n d e n B r o u c h t ,
j.g. van Geertruidenberg, een andere met burgemeester J a n P a u w e l s .
Zie: v a n D a l e n , Bijdr. gesch. Zeeuwsch-Vlaanderen III (Midd. 1858) 192-195;
K e s t e l o o , Gesch. en plaatsbeschr. van Arnemuiden (Midd. 1876) 309; Bull. égl.
wall. III (1888) 209 en Navorscher LIX (1910) 95-97.
de Waard

[Plas, Pieter]
PLAS (Pieter), te Alkmaar geb. 2 Maart 1810, overl. 1 Oct. 1853, zoon van
L a u r e n s P., huisschilder, en C o r n e l i a B e r g e r . Tot zijn 25e jaar bleef hij in
het vaderlijk bedrijf werkzaam, inmiddels degelijk teekenonderwijs bekomen
hebbende van den stads-teekenmeester Adrianus de Visser. Toen begaf hij zich
naar Hilversum tot voortzetting zijner studie in de schilderkunst, daarbij leiding
ontvangende van J.v. Ravenswaay en W. Bodeman; met eerstgenoemde vertoefde
hij ook in 1837 in Drenthe. Op raad van eenige schilders verhuisde hij in 1846 naar
Haarlem, waar hij reeds eenige jaren lid van ‘Kunst zij ons doel’ was geweest, maar
na den dood zijns vaders keerde hij in 1848 naar Alkmaar terug om de
huisschilderszaak voort te zetten, hoewel de lust en de geschiktheid hem daartoe
ontbraken, alzoo met weinig succes. Hij gaf onderwijs in het teekenen, waartoe hij
in 1840 te Amsterdam de bevoegdheid verworven had, werd directeur van het
teekengenootschap en schilderde ijverig, inzonderheid landschappen met vee, die,
hoewel koning Willem II in 1846 tot zijne aanmoediging een schilderij had
aangekocht, voor het meerendeel in handen van kunstkoopers en naar het buitenland
geraakten, zonder hem rijk te maken. Niettemin was hij een verdienstelijk kunstenaar
en een der beste hollandsche veeschilders; ook boetseerde hij meesterlijk. Zijne
leerlingen in de schilderkunst waren Henri Loth, van Gendringen, en B.G. ten Berge.
Plas is 19 Mei 1841 gehuwd met C a t h a r i n a A l i d a t e n B e r g e , die bij zijn
overlijden met 5 kinderen achterbleef.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken; K r a m m , Idem; B r u i n v i s , Beeldende
Kunstenaars te Alkmaar (1905), 26.
Bruinvis

[Plemp, Petrus]
PLEMP (Petrus), geb. 15 Maart 1581, te Amsterdam, gest. 15 Mei 1640 te Alkmaar.
Zijn vader was G i j s b e r t C o r n z . P l e m p . Na zijn gymnasiale studiën te
Amsterdam voltooid te hebben, trad hij in 1602 in de societeit van Jezus. Maar
evenals zijn broer Timotheus moest hij wegens zwakke gezondheid het noviciaat
verlaten, waarop hij te Leuven het licentiaat in de rechten behaalde. Sterker van
gezondheid geworden, keerde hij in 1606 in de societeit weder, werd in 1608 priester
gewijd en bleef tot 1615 in de Zuidelijke Nederlanden werkzaam. Toen werd hij te
Alkmaar geplaatst, waar hij, volgens Nadasi, een niet te berekenen getal van
bekeerlingen maakte. Onder de bekeerlingen, door hem gemaakt, moet
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Vereeniging tot bevordering van de beoefening der Wetenschap onder de Katholieken
1912, 82.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem I, 105-107, 321; Katholieke Volksalmanak, 1885, 214.
Derks

[Plemp, Timotheus]
PLEMP (Timotheus), geb. te Amsterdam 1583, gest. te Yperen 26 Sept. 1626,
broeder van den voorg. Evenals deze trad hij in 1603 in de societeit van Jezus,
maar verliet ze, wegens zwakke gezondheid in 1604. Daarna studeerde hij te Leuven,
verwierf er het licentiaat in de rechten, werd priester en keerde in 1608 in de societeit
van Jezus weder. Hier was hij in verschillende plaatsen der Zuidelijke Nederlanden
als leeraar en vooral als predikant werkzaam. Zijn gestel bleef echter altijd zwak,
zoodat hij gedwongen was meer en meer zijn bezigheden te beperken.
Zie: Bijdr. Bisd. Haarlem I, 107; Katholieke Volksalmanak, 1885, 216.
Derks

[Ploegh, Jacobus]
PLOEGH (Jacobus), geb. te Deventer omstreeks 1648; overl. te Voorschoten 27
Jan. 1717. Na zijne lagere studiën te Leuven volbracht te hebben, werd hij 15 Nov.
1669 ingeschreven als student aan het college der Propaganda te Rome, waar hij
summa cum laude den doctorshoed won. Op 28 Sept. 1673 keerde hij naar Holland
terug en werd pastoor te Utrecht bij de Tolbrug, waar hij verbleef tot 1692, toen hij
verplaatst werd naar Voorschoten. In de hollandsche missie was hij zeer in aanzien,
en hij werd in 1704 door den provicaris de Cock tot een zijner commissarissen
aangesteld ter uitvoering zijner rechtsmacht. In 1716 behoorde hij tot de vier
candidaten, die voorgedragen werden tot de waardigheid van apostolisch vicaris in
Holland.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XIX, 294; Bijdr. Haarl. I, 169; XXVIII, 430.
van der Heijden

[Pluym, Lambertus]
PLUYM (Lambertus), zoon van J o h a n n e s P l u y m en E l i z a b e t h M i n n e m a ,
werd priester in Maart 1762. Hij was achtereenvolgens pastoor te Balk en Sloten
en trad in 1794 op als pastoor te Sneek en aartspriester van Friesland. Hij stierf
aldaar 2 Aug. 1800.
Zie: Naamlijst der R.K. Geestel. in Friesl. (Ms. Kanselarij Leeuwarden); Archief
Aartsb. Utrecht IV, 136; XV, 126; Katholiek 1883, II, 112.
Gasman

[Poelgeest, Cornelia van]
POELGEEST (Cornelia v a n ), dochter van G e r a r d u s , heer van Hoogmade,
ridder van het Gulden Vlies en van H e l e n a (d e ) T h a y e van Wemmel en Goyk
bij Brussel, geb. waarschijnlijk op het huis te Poelgeest omstreeks 1520, overl. als
abdis der cistercienserabdij Mariendaal bij Utrecht 1614.
Bij eene abdiskeuze in Ter Daal 1541 was Cornelia reeds kloosterlinge, doch nog
geen capitulaar. Het verslag der keuze geeft haar den ouderdom van 16 jaar.
R ö m e r , Gesch. overz. der kloosters en abdijen II, 221 vermeldt een lijfrente op

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

de stad Leiden, ‘vercoft anno 1537 aan Jonckvrouwe Cornelia van Poelgeest zuster
ten Dale out 17 Jaren.’ Wanneer zij tot abdis is verkoren of benoemd, vindt men
nergens. Volgens de lijst der abdissen van Mariendaal in Historie ofte beschr. van
't Utrechtsche bisdom I, 644, zou zij slechts van 1612 tot 1613 abdis geweest zijn.
Deze lijst is geheel verward. Uit het Necrologium Vallis Mariae en de abdiskeuze
van 1541 blijkt het volgende. In 1541 werd Ida van der Haer, ook genaamd Uytenham
(kol. 524), tot abdis gekozen. Zij overleed 13 Aug. 1547 en werd opgevolgd door
Mechtildis van Solms Lodewijksdochter, overl. 7 Dec. 1570 na 23-jarig bestuur. Nu
volgde Petra v.d. Burcht ook genaamd Petronella Verborch, geb. 1517 en overleden
na negenjarig bestuur 17 Oct. 1570. Aldus het Necro-
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logium, dat hier duidelijk een drukfout heeft. Men moet 1579 lezen, want uit het
Necrologium blijkt, dat Petra in 1569 nog slechts priorinne was. Daar Syb. Taets
van Amerongen (kol. 28) abdis van S. Servaas, ten onrechte op de lijst der abdissen
van Mariendaal is geplaatst en Ida van Uytenham verkeerd als twee verschillende
abdissen is opgegeven, moet men besluiten, dat Corn. van Poelgeest in 1579 werd
benoemd of gekozen. Het Necrologium Vallis Mariae heeft haar reeds den naam
van abdis in 1583, op welk jaar het overlijden harer zuster M a r i a , non te Rhijnsburg,
vermeld wordt. Zij had nog eene zuster Maria, die als weduwe van den heer v a n
A l b o u d overleed in 1596 (Necrolog. Vallis Mariae). Bat. Illustrata 1051 en
S c h o t e l , De abdij van Rijnsburg 253 maken van deze twee Maria's slechts een
persoon, beweren dus ten onrechte dat de rijnsburgsche non Maria een huwelijk
aanging met een Serclaas. J u d o c a P o e l g e e s t , eveneens een zuster der abdis,
overleed als priorinne van Rijnsburg 1556.
In 1580 werd de abdis van Mariendaal en hare medezusters gedwongen het
kloosterhabijt af te leggen en Mariendaal te verlaten. Zij vestigden zich te Utrecht,
waar zij, dank den invloed harer aanzienlijke bloedverwanten, wat meer steun en
bescherming vonden dan andere kloosterlingen. 1 Nov. 1612 werden de
altaarbenoodigdheden en versiersels door den officier van justitie uit Ter Daal te
Utrecht gehaald. Waarschijnlijk waren de nonnen, evenals die van Sint Servaas in
1609, aangeklaagd van paapsche stoutigheden en was bij een inval van de
gerechtsdienaren op Allerheiligen het altaar met toebehooren in beslag genomen.
26 Juni 1614 maakte de oude en zieke abdis Cornelia van Poelgeest, wonende in
een huis op het Domkerkhof, ten overstaan van haar kapelaan haar testament
uitsluitend ten voordeele harer medeconventualen, de jonkvrouwen Anna Proeys,
dochter van Bernard en van Beatrix van Cuylenborch, en Maria Voocht van Rijneveld,
de laatste overlevende nonnen, die hare geloften getrouw bleven. Het Necrologium
stelt den datum van den dood der abdis VII kal. Jul. 1613, wat zeker onjuist is; Bat.
Illustr., die een zeer onnauwkeurige stamlijst harer familie bevat, in 1614. De
utrechtsche Ridderschap was 1580 in het bezit der eigendommen van Mariendaal
gekomen. Zij begiftigden hunne protestantsche dochters na den dood der nonnen
met de prebenden, die deze genoten hadden. Na den dood van de abdis van
Poelgeest komt nog eene abdis van Mariendaal voor nl. Johanna, oudste dochter
van de 13 kinderen van Gerard van Rheede, heer van Nederhorst. Zij had alleen
den titel van abdis. 1626 werd door de Ridderschap besloten voortaan geen abdissen
of vrouwen in eenige van de vijf Jufferen-conventen binnen Utrecht meer te kiezen.
Zie: Necrologium Vallis Mariae in A. M a t t h a e u s , Fundationes et fata eccl. (Lug.
Bat. 1704) 435, 439, 440, 448, 449, 450, 458, 469, 482, 488; Archief aartsb. Utrecht
III (1876) 389-394; VII (1880) 341; XVII (1890) 194.
Fruytier

[Poirters, Adrianus]
POIRTERS (Adrianus), gedoopt te Oisterwijk (N. Br.) 2 Nov. 1605, overl. te Mechelen
4 Juli 1674; zoon van J o a n n e s en van W i l h e l m i n a V e r h o e l i n c k . In 1618
of 19 vertrok hij naar den Bosch naar het Jezuïetencollege, waar hij o.a. onder
leiding kwam van pater Sidronius Hosschius, een beroemd latijnsch dichter. Na zich
daar gedurende vijf jaren aan de lagere studiën te hebben gewijd, begaf hij zich
naar Douay en bestudeerde er onder leiding der
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paters van de Sociëteit de wijsbegeerte in het college van Marchiennes. 25 Juli
1625 werd hij te Douay in de orde der Jezuïeten opgenomen; 30 Sept. kwam hij in
het professiehuis te Mechelen en na het eindigen zijner proefjaren onderwees hij
de fraaie letteren in de Jezuïetencolleges te Mechelen en te Maastricht. Zijn
theologische studiën beëindigde hij te Leuven en in 1637 ontving hij de
priesterwijding. Kort daarna werd hij door zijn oversten gezonden als missionaris
op de duinkerker schepen, aan welke missie hij een goed jaar is verbonden geweest;
23 Dec. 1641 deed hij in het professiehuis te Mechelen zijn geloften. Van 1641 tot
1646 was hij prefect der studiën aan het college te Roermond, waar hij zijn beroemd
geworden boek: Het Masker van de wereld schreef. Dit werk is opgedragen ‘aen
mijnheeren, superintendent, raden en meesters, auditeurs en griffiers van Zijner
Majesteits rekeningen in het vorstendom Gelder en het graafschap Zutphen enz.’
Gedurende 30 jaren predikte hij te Antwerpen, Leuven, Lier en Mechelen en deed
‘tusschen zijne sermoonen doorgaens soetelijck welbevallende rijmkens vloeijen,
die de toehoorders bij memoire nemende, met vrucht en vreught mede na huys
droegen.’ In 1657 lag hij te Antwerpen ziek aan de pest en na zijn genezing schreef
hij het Leven van de H. Rosalia, patrones tegen de pestziekte.
Het eerst trad Poirters als dichter op in 1638, om de overwinning te vieren door
de spaansche wapenen voor Calloo op het leger der Staten behaald. Dit gedicht is
zonder naam uitgegeven en werd enkele keeren herdrukt. In 1640 werkte hij mede
aan de vertaling van de Imago primi saeculi societatis, een gedenkboek ter eere
van het 100-jarig bestaan der Sociëteit. Poirters nam de verzen uit het boek voor
zijn rekening, en pater L a u r e n t i u s U w e n s het proza. Het vertaalde werk kwam
in 1640 te Antwerpen van de Plantijnsche drukkerij onder den titel: Afbeeldinghe
van d'eerste eeuwe der Societeyt Jesu voor ooghen ghestelt door de DuytsNederlantsche provincie der selver Societeyt. (De gravures uit dit werk zijn van
Abraham Diepenbeke).
Poirters heeft de volgende werken nagelaten:
Het Masker van de wereldt afghetrocken, 1e druk 1644, beleefde in 5 jaar acht
drukken: drie onder den titel IJdelheyt des werelts enz., vijf onder den naam van
Masker, zooals Poirters zelf schrijft in 1649. De eerste druk van het werk was in
twee maanden uitverkocht (zie voorrede 2e uitg.) Het populaire boek beleefde
volgens Willems 25, volgens Snellaert, Jonckbloet en Hofdijk 40, volgens Everts 60
en volgens van Vloten 55 drukken. Op het titelblad der laatste uitgave (Gent 1843)
staat ‘34e druk’. Het is ongetwijfeld het meest herdrukte en herlezen letterkundig
werk, dat ooit in Zuid-Nederland verscheen (Max Rooses); Den Alderheylichsten
Naem voor een Nieu-jaergift geschoncken aen de jonckheyt, gehoude, weduwen,
geestelijke (Antw. 1647); Het Pelgrimken van Kevelaer inhoudende Litaniën, Hymni,
Liedekens, Herders-dichtjens en Reysgebeden voor de processie van Kevelaer,
verschenen 1656 (approbatie is gedateerd uit Roermond 7 Juni 1655) (zie:
Volksmissionaris XIII, 368 en vgl.); Den Pelgrim van Halle ofte Historie van Onse
Lieve Vrouwe van Halle, Dat is den oorspronck van het H. Beeldt, beneffens de
mirakelen ofte besondere jonsten: als oock de eere ende giften aen de H. Maget
bewesen. Gemaeckt door eenen priester der societeit Jesu (Tot Brussel bij H.A.
Velpius 1657, 12o.; dit werkje is een vrije vertolking van P. C l a u d e M a i l l a r d 's
Historie
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de nostre Dame de Hale); Het Druyfken in de Steen-rotse dat is, eene mede-lydende
siele op de bittere Passie Jesu Christi mediterende Gemaeckt door eenen Priester
der Sociëteit Jesu (Antw. 1657); Het leven van de H. Maeghd Rosalia patronesse
teghen de peste. Beschreven door eenen priester der Soc. Jesu, verlicht met beelden
en met poesie (Antw. 1658); Het heyligh herte ver-eert aen alle godvruchtige herten
vor een nieu-jaar, versiert met beelden en poesie. Door eenen priester der Soc.
Jesu (Antw. 1659) (prentjes van Fruytiers; er bestaan nog drie latere uitgaven; Antw.
1660, Antw. 1669, Bruss. 1845, met afschuwelijk gekleurde plaatjes); Suffragiën
der Heiligen, vertaald (Antw. 1660); Nieuwe af-beeldinghe van de vier uytersten
beschreven in het Latijn door den Eerw. pater G u i l i e l m u s S t a n i h u r s i u s
priester der Soc. Jesus, vertaelt ende verciert met printen en poësie. Door eenen
priester der zelve Societeyt (Antw. 1662. Herdrukt o.a. 1664, 1681, 1714); Ghebede
boecxken oft korte ghetyden ter eeren van den H. Franciscus Xaverius (Antw. 1666);
Jubilé ofte geest-vrolycke dankbaerheyt over de vijftighjarighe godsdienstigheyd
van de weledele en deughtrycke Jouffrouw Anna van Etten in de kercke van het
professenhuis der Soc. Jesu (1665); Het leven van den H. Franciscus de Borgia,
derden Generaal vande Societeyt Jesu, verciert met sedelycke opmerckinghen,
printjens, en dichtjens (Antw. 1671); Het daeghelycks nieuwe jaer spieghelken van
Philagie. Verciert met printen, dichten, sedenleeringhen (Antw. 1673, 12o.; herdrukt
t' Antw. 1674, 1680, 1682, en nog eenmaal zonder opgave van jaartal 8o.); de eerste
uitgave telt slechts 69 blz., de tweede 81, de laatste meer dan 280: van de eerste
uitgave werden er op 7 dagen 700 ‘vertiert’; Christi bloedighe passie verbeeldt in
het onbloedigh sacraficie der H. Misse, verciert met printen, dichten, ende
sedeleeringhen (Antw. 1675); dit boekje werd in 1700 met een werk van P.
A d r i a n u s P e r v i l l i e r s , in het ‘Nederduyts’ overgezet door J.H. d e N e w p o r t ,
Pr., benevens met eenige geestelijke, meest passiliedjes te zamen te Antwerpen
uitgegeven onder den titel van De bebloeden Hof van Oliveten. De meeste verzen
uit Poirters boekje zijn met enkele wijzigingen opgenomen in het populaire 18e
eeuwsche kerkboek: Het Gulden Paradijs, dat gewoonlijk met het beroemde
devotieboek: De vier uyterste van den mensch, éen geheel vormt; Heyligh Hof van
den keyser Theodosius verciert met Sinnebeelden, Rymdichten, en Sedeleeringen,
door P. A d r i a n u s P o i r t e r s , wijlen priester der Soc. Jesu, Naer syne doot
gevonden en uytgegeven (Tot lpere 1696, tweede druk Antw. 1709, 3e dr. Gent
1845.). Dit werk werd uitgegeven 21 jaar na den dood van den schrijver, die het
getiteld had Tapisserye van 't Hof des Keysers Theodosius. De jongere Jezuïet, die
het werk ter pers bezorgde, voorzag het van een voorrede, waar in hij een kort
overzicht van het leven en de werken des schrijvers gaf. Deze gaf als Poirters
geboortejaar aan 1606 en noemde Oosterwijk in de Kempen onder het bisdom van
Antwerpen binnen de Dekanye van Herentals als zijn geboorteplaats. Niettemin
bleven vele letterkundigen voor het Noordbrabantsche Oisterwijk ijveren, zonder
echter eenige nadere bewijzen te kunnen leveren. Pater H.J. Allard S.J. raadpleegde
het doopboek van Oisterwijk (N. Br.) en daar vond hij op 2 Nov. 1605 ingescheven
een kind dat den naam van Adrianus gegeven werd, wiens vader Johannes Adrianus
heette enz.
Nog worden aan Poirters toegeschreven: Godtvruchtighen Psalm-sangh,
beslaande in twee-en-
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veertig psalmen, door eenen priester der Sociëteyt Jesu (Antw. 1666); en Eere der
reliquien van den H. Franciscus Xaverius door mirakelen doorluchtigh, geviert in de
kerke der Soc. Jesu tot Mechelen (Ieperen 1683); Het kleyn prieeltjen van de
Heyligen, door eenen priester der Societeyt Jesu (4 deeltjes 16o., Antw. 1666 met
meer dan 365 gravuurtjes)., enz.
Poirters is gedurende de laatste helft der 17e eeuw de voornaamste dichter en
schrijver uit de Zuidelijke Nederlanden, waar hij een talrijke school vormde; voor
geruimen tijd gaf hij er het spoor aan, dat de letterkunde volgde. Vele zijner werken
werden verbazend vaak herdrukt, zelfs nog lang na zijn dood, zijn nog onder het
volk bekend en vinden nog altijd onder de katholieken van Noord en Zuid zeer vele
lezers. In 1906 gaf pater J. S a l s m a n s S.J. een bloemlezing uit Poirters werken
(Aalst).
Voor zoover bekend is, bestaat er van Poirters geen enkel portret.
Zie: behalve de verschillende werken over de geschiedenis der ned. letteren, H.J.
A l l a r d , Pater Adrianus Poirters S.J., (Amsterd. 1878); M a x R o o s e s , Nieuw
Schetsenboek (Gent 1882); Keurbladzijden uit Nederlandsche schrijvers, Pater
Poirters (Aalst 1906); Noord-Br. Volksalmanak 1841; Pater Poirters als
opvoedkundige door H.N. O u w e r l i n g , in School en Studie 1887; Van Onzen Tijd,
XI; J. S a l s m a n s , Poirters gedenkteeken in Dietsche Warande 1911, II, 512; J.
M u y l d e r m a n s , Pater Poirters herdacht, eene voorlezing (Leuven 1889); K a l f f ,
Gesch. der Nederl. Letterk., IV, 439.
H.N. Ouwerling

[Polak, Herman Jozef]
POLAK (Herman Jozef), geb. 1 Sept. 1844, te Leiden, gest. 22 Juni 1908 te
Groningen, bezocht het gymnasium te Tiel, studeerde te Leiden onder Cobet in de
klassieke letteren (1861) en promoveerde aldaar 1869 op: Observationes ad Scholia
in Homeri Odysseam. Hij was leeraar te Leiden (1866-69) en te Rotterdam (69-94).
In 1892 werd hij lid der Kon. Acad. v. Wetensch., in 1894 te Groningen hoogleeraar
in de grieksche taal- en letterkunde.
Aanvankelijk werkte P. in den geest van zijn leermeester, met wien hij deels door
toeval meer verkeerde (cf. S.A. N a b e r in Jaarb. Kon. Acad. 1908, 26), dan Cobet
met zijn studenten placht te doen. In zijn dissertatie, die het werk van Butmann en
Dindorf voortzette, bracht hij met inkrimping van zijn oorspronkelijk plan op een
honderdtal bladzijden een keur zijner tekstverbeteringen op de scholien te zamen.
Twaalf jaar later nam hij het werk weer op in een lijvig boekdeel Ad Odysseam
eiusque Scholiastas Curae Secundae, dat slechts zorgvuldig bijeengegaarde
emendaties bevatte op de Scholia in Odysseam, benevens een uitvoerigen Excursus
over de Allegoriae Homericae van Heraclitus, die kort te voren door Mehler waren
uitgegeven naar aanleiding van het door Cobet ontdekte slot van het boek. Met
scherpzinnigheid verbeterde Polak den corrupten tekst en tevens vergeleek hij, en
voor het eerst, P o r p h y r i u s ' Ζητήματα Ὁμηϱιϰά met de scholien om tot de
conclusie te komen, dat Porphyrius op de Odyssee niet zelden had herhaald, wat
hij reeds op de Ilias had aangeteekend, en een middel te vinden tot betrouwbare
emendatie van den bedorven tekst. P. was toen reeds leeraar aan het rotterdamsch
erasmiaansche gymnasium, waar hem tot 1873 het onderwijs in de nederl. taal en
letterk. opgedragen was. Zoo werd P. gebracht tot de studie der nederlandsche en
weldra der moderne buitenlandsche litteraturen. De eerste bekend gebleven
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essay publiceerde P. in 1872 in de Nieuwe Rott. Cour. waaraan hij jaren lang als
gewaardeerd feuilletonist zijn bijdragen zond, om in 1885 als vast medewerker tot
de Gids toe te treden. Tijdens zijn verblijf te Rotterdam ontstonden de bekende en
later verzamelde essays over de van Harens, Multatuli, Cd. B. Huet, Potgieter,
Macaulay en Renan. Op vijftigjarigen leeftijd, 8 Dec. 1894, aanvaardde hij met een
oratie over de Aesthetische waardeering der Grieksche letteren het hoogleeraarschap
in het grieksch aan de universiteit te Groningen, dat door den dood van Tjalling
Halbertsma (kol. 530) vaceerde. Tijdens zijn veertienjarig professoraat heeft P.
weinig aan zijn roem als smaakvol en degelijk classicus en fijnzinnig essayist
toegevoegd, en zijn naam blijft gebaseerd op zijn artt. en feuill. over klassieke
(Seneca, Marcus Antonius) en moderne (R. Hamerling, H. Heine), vooral Ndl. (Hooft,
Huygens, de van Harens, Potgieter, P. van Limb. Brouwer, Cd. B. Huet, Multatuli)
- litteraturen. Ook schreef hij eenige opstellen over groote historici uit de 19e eeuw
(Macaulay, Mommsen, Ranke en Renan) en over zijn leermeester Cobet. P.'s
artikelen zijn met zorg geschreven. De verdeeling der stof en de syntaxis doen zijn
opstellen gelijken op die van 1850. Zijn woordenschat had hij zich uit dat der 17e
eeuwsche nederl. schrijvers en uit dat van Potgieter c.s. samengelezen. In de
verhalende gedeelten zijner opstellen is invloed van de romantiek aan te wijzen. P.
was een degelijk litterair-historicus en een smaakvol litteraircriticus.
o

o

Hij was gehuwd 1 . te Antwerpen 19 Dec. 1871 met L o u i s e S t i b b e ; 2 . met
Judith de Vries.
Een na zijn dood geschilderd olieverfportret in Gron. Univ. Zie ook Onze
professoren (Rott. z.j.).
Zijn voornaamste werken buiten de reeds genoemde zijn: Studiën (Zutphen 1888;
Nieuwe titeluitgave Amsterdam), en Nagelaten geschriften (1908). Polak publiceerde
in Mnemosyne, Hermes, Het Museum, Elseviers Maandschrift, Versl. en Med. Kon.
Acad., Berliner Philol. Wochenschr.
Zie: Levensbericht door S.A. N a b e r in Jaarb. Kon. Acad. v. Wetensch. 1909
(met bijna volledige bibliogr.). En verder: Gron. Stud. Almanak 1909; Jaarb.
Rijks-Univ. Gron. 1904/5, 1907/8.
Greebe

[Pollaert, Agnes van]
POLLAERT (Agnes v a n ), geb. 1608, overl. te Lier 19 Mrt. 1663; werd in 1633
gekozen tot abdis van het adellijk stift te Hoydonk onder de parochie Nederwetten.
Kerk en klooster verkeerden toen in een slechten toestand en behoefden noodzakelijk
herstellingen. De nieuwgekozen abdis sloeg onmiddellijk de hand aan het werk en
deed alles zoo goed mogelijk herstellen en inrichten. Ook wendde zij alle krachten
aan, om de kloostertucht, die onder de jonkvrouwen zeer verslapt was, volgens den
regel van St. Augustinus weder in te voeren. In 1650 werd de abdij met haar
aanzienlijke goederen aangeslagen en konden de adellijke religieusen naar elders
vertrekken. Aan de abdis werd ten laste van den staat levenslang een jaarlijksch
pensioen toegelegd van 500 gulden. Zij vestigde zich te Lier, waar zij een toonbeeld
was voor een godsdienstig leven. Zij werd te Duffel midden in de kapel van O.L.
Vrouw onder een zerk met grafschrift begraven.
De uitgever, Jacob v. Meurs, uit Antwerpen droeg haar in 1655 den 2en druk op
van M. G r o e n e n s c h i l t 's Lust-hof der Godt-vruchtighe meditatien.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's Hertogen-
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bosch V; Oudheden van 's Hertogenbosch (1742) en bovengem. Lusthof der
Godtvruchtighe meditatien.
H.N. Ouwerling

[Pols, Hermannus]
POLS (Hermannus), geb. te Vollenhove 15 Juni 1706, gest. te Noordhorn 30 Dec.
1782, zoon van P e t r u s P o l s , Med. Doctor en kleinzoon van H e r m a n n u s
P o l s en L e v i n a V o l l e n h o v e , zuster van den haagschen predikant en dichter
Johannes Vollenhove, was als candidaat te Zwartsluis in Dec. 1728 en is vandaar
beroepen naar Hoornsterzwaag c.a. in 1750, waar hij 1 Nov. van dat jaar zijn intrée
deed en emeritus geworden 18 Aug. 1782 zijn afscheid predikte.
Hij gaf in het licht: Josaphats Eerestoel in plaats van zijn vroome vader Asa door
's Hemels zegen en goedkeuring bevestigt, verklaardt in eene leerreden volgens 2
Chron. XVII: 3-6 bij gelegentheid van zijn doorlugtige hoogheid Willem V plechtige
installatie als erfstadhouder (Dokkum 1766).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1888), 582;
S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst (Leeuw.
1892) 71.
Wumkes

[Poppel, Cornelis van]
POPPEL (Cornelis v a n ), zoon van Willem, noemde zich naar zijne geboorteplaats
en naar zijn vader C o r n e l i s W i l l e m s e n v a n P o p p e l , was priester te
Hilvarenbeek en stichtte bij testament van 6 Sept. 1614 eene studiebeurs ten
voordeele zijner bloedverwanten.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-76) II, 245; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 273.
Aug. Sassen

[Popta, Dr. Henricus]
POPTA (Dr. Henricus), geb. te Leeuwarden 3 Mei 1635, gest. aldaar 7 Nov. 1712,
zoon van T j e b b e J a c o b s P o p t a en W a l c k e H e n d r i x H a n e n b u r g ,
promoveerde te Franeker 15 Sept. 1659 en werd hetzelfde jaar nog ingeschreven
als advocaat voor den Hove van Friesland. 20 Maart 1659 was hij door Ged. Staten
van Friesland aangesteld tot schrijver van eene compagnie Zwitsers, in plaats van
zijn vader, wien dit ambt, om schulden, ontnomen werd. Hij verwierf zich door zijne
uitgebreide praktijk een groot vermogen. In 1687 kocht hij, na het overlijden van
jkvr. Anna van Eysinga, Heringa-state te Marssum aan. Bij dit slot stichtte hij het
‘Popta-Gasthuis’, een hofje voor oude vrouwen, dat 26 woningen bevat en na zijn
dood, op 13 Mei 1713, werd geopend.
Zijn portret is in het Poptagasthuis te Marssum.
Zie: Naamrol van Advocaten, in het Gemeentearchief van Leeuwarden; en
W e i s s m a n , Het Gasthuis van dr. Popta en Heringa-State te Marssum (1912).
Visscher

[Portman, Christiaan Julius Lodewijk]
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PORTMAN (Christiaan Julius Lodewijk), geb. te Amsterdam 20 Oct. 1799, overl. te
Beverwijk. daar tijdelijk vertoevende, 18 Oct. 1868, zoon van den graveur L o d e w i j k
G o d l i e b P. en A n t o i n e t t a C a t h a r i n a P r e d i g e r . Van zijn 11e tot zijn
18e jaar werd hij opgevoed bij zijn grootvader te Darmstadt, die gedurende de
fransche overheersching naar zijne geboorteplaats geweken en daar tot 1817
gebleven was. In de beide volgende jaren oefende de jonge P. zich in de kunst bij
Cornelis Kruseman en hij benuttigde vervolgens de raadgevingen van J.W.
Kruseman. Hij bezocht in 1822 België, in 1823 studeerde hij ongeveer een half jaar
te Parijs, in 1828-31 bereisde hij tweemaal Duitschland en bezocht hij Parijs opnieuw
en Londen. Hij wijdde zich aan de historie en het portret. Het Rijksmuseum te
Amsterdam bezit van hem: ‘grootvorst Alexander in 1839 door kroonprinses Anna
Paulowna aan
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het Czaar-Peterhuisje te Zaandam ontvangen’ en het portret van een grijsaard;
genoemd huisje; eene beeltenis van Czaar Peter ten voeten uit; Teylers museum
te Haarlem: ‘de Ruyter bij het lijk van Tromp’; het museum te Alkmaar; een S.
Sebastiaan. In 1843 verkreeg hij met H. Komen te Winkel concessie voor de
inpoldering der Waard- en Groetgronden, vervolgens met anderen van het Balgzand
(den Anna-Paulownapolder) en het Nieuwland op Wieringen, welke ondernemingen
in 1844-46 tot stand kwamen. Met het oog daarop bracht hij omstreeks 1843 zijne
woonplaats van Beverwijk naar Alkmaar over, waar hij bleef tot 1 Mei 1850, toen hij
naar Haarlem vertrok. P. is vermoedelijk tot zijne indijkingen gekomen, omdat hij
niet fortuinlijk in zijn schildervak was, al had hij in 1825 voor zijn ‘Adam en Eva bij
het lijk van Abel’ den tweeden prijs der Kon. Academie te Amsterdam verworven
en was hij toen lid dier instelling geworden, en had hij gedurende 1840-42 als
secretaris van ‘Arti et Amicitiae’ gefungeerd; wellicht waren zijne historiestukken te
groot om gading voor de liefhebbers te zijn. Te Alkmaar was een zaal zijner woning
gevuld met onverkochte stukken, waaronder ‘Columbus in ketenen naar Europa
gezonden’, en een binnenwand van een tuinhuisje werd bekleed met een groot
tafereel uit den tiendaagschen veldtocht. Hij zocht dan ook zijn bestaan met kleine
middelen te verbeteren: in het laatst van 1849 kreeg hij octrooi voor vloeibaar
doorhaalblauw en hij moet ook een ‘Portmans poetspomade’ in den handel gebracht
hebben. Den laatsten tijd van zijn leven was hij te Parijs gevestigd. P. is tweemaal
gehuwd geweest, eerst met A n n e M a r i e S u s a n n a l e C l e r c , daarna, 27
Febr. 1845 met E n g e l t j e K o o l te Beverwijk. Uit zijn eerste huwelijk had hij 3
kinderen, waarvan A n t o n L o d e w i j k C h r i s t i a a n , geb. 20 Dec. 1826, zich,
toen Immerzeel schreef (1843) op de schilderkunst toelegde en goeden aanleg voor
het naakt toonde; in 1846 was hij op een notariskantoor te Winkel, uit Japan
terugkeerende is hij met de ‘Ville de Havre’ vergaan.
P.'s portret in houtsnede door A.F. Nett komt in Immerzeels werk voor. Zijn portret
is ook gelithographeerd door P.F. Greive.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars
te Alkmaar; Oud- Holland XXVII, 121.
Bruinvis

[Postel, Joannes Chrysostomus van]
POSTEL (Joannes Chrysostomus v a n ), Antwerpenaar, was onderpastoor te Venlo
en sedert 1788 pastoor. Op 23 Jan. 1798 werd hij door de Franschen uit de
pastoorswoning gezet. Hij overleed 5 Juni 1800 in den ouderdom van 57 jaren te
Venlo. Hij schreef een Dagboek, getiteld Het Nieuws binnen en omtrent de stad
Venlo voorgevallen, loopende van 14 Januari 1781 tot eind Juni 1798, uitgegeven
als Het Dagboek of De Kroniek, door Pastoor J.C. v a n P o s t e l (no. III der
Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo door H e n r i H.H. U y t t e n b r o e c k ,
Venlo 1912).
Zie ook: Nieuwe Venlosche Courant v. 10 Febr. 1912: Lezing v.H. K n i p p e n b e r g
voor 't Genootschap ‘Limburg’.
Knippenberg

[Posthumus, Rinse]
POSTHUMUS (Rinse), friesch predikant, taalkenner en dichter, geb. 30 Oct. 1790
te Ternaard, gest. 28 Sept. 1859 te Waaksens. Hij was de zoon van R i n s e
R i n s e s P o s t h u m u s , vrederechter van het kanton Holwerd en landbouwer te
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kwam voor de klassieke talen in de leer bij Ds. Mebius te Rottevalle, ging naar
Groningen om medicijnen te studeeren, doch ging over tot de theologie, volbracht
zijn academische studie onder de professoren Tinga en Muntinghe, werd in 1813
tot candidaat bevorderd, trad als hulpprediker op te Waaksens bij den ouden Ds.
A. van Vliet, en deed 19 Nov. 1815 aldaar zijn intree als herder en leeraar om er
verder zijn gansche leven door te brengen. Hij trad 31 Mei 1816 in den echt met
S y t s k e v a n S l o t e n uit Veendam.
Hoewel wonende op een eenzame terp met nog geen 200 inwoners, niet verre
van het Friesche Wad en in het najaar door onbegaanbare wegen schier geheel
geïsoleerd van de buitenwereld, leefde hij geheel het leven van zijn tijd mee en
behoort hij tot de baanbrekers van nieuwe toestanden in Friesland. Weinig omgang
hebbende met collega's, sloot hij zich aan bij een vriendenkring van vooruitstrevende,
verlichte mannen zooals zijn zwager Worp van Peyma te Ternaard, R.H. Hommema
te St. Anna Parochie, de Halbertsma's e.a. Voorts zorgde hij, dat zijn bibliotheek op
de hoogte bleef van zijn tijd. Kenner der germaansche talen, was hem de taal zijner
moeder boven alles dierbaar en Gijsbert Japiks had hij innig lief. Hij had dezen
dichter zoo dikwerf gelezen en herlezen, dat zijn proza telkens beslag legt op diens
woorden en spreekwijzen. Onder de vreemde dichters was er niemand, die
Posthumus zoo diep in de ziel greep als Shakespeare en 't bevreemdt ons geenszins,
dat hij drie zijner stukken, Julius Caesar (1829), The merchant of Venice (1829) en
As you like it (1842), in het Friesch vertaald uitgaf. Hij dweepte met Engeland en
Amerika en ging er trotsch op, ‘dat de friesche taal het grondwerk vormde van het
zoo nationale en trotsche engelsche volk.’ Hij gaf uiting van die gevoelens, toen zijn
vriend W.v. Peyma (kol. 970) in 1849 als emigrant naar het Verre Westen trok, in
een aangrijpend friesch vers Farwol, taroppen oan myn broer in stalke, W.v. Peyma
(Leeuw. 1849). Tot deze engelsche sympathieën had o.a. meegewerkt het bezoek
van John Bowring, die zich later als parlementslid en als zaakgelastigde van
Engeland te Hongkong deed kennen. Deze kwam 10 Oct. 1828, begeleid door den
staatsraad Jhr. Aebinga van Humalda, in de pastorie van Waaksens en toefde er
eenige dagen, die voor beide mannen niet zonder beteekenis waren. Bowring ontving
van zijn gastheer de gegevens voor een overzicht der friesche letterkunde, door
hem geschreven voor een engelsch maandschrift en later door Mr. A. T e l t i n g
vertaald in Brieven van John Bowring enz. (Leeuw. 1830). Ook heeft Posthumus
den invloed ondergaan van Bilderdijk en de Romantiek. Hij haatte dan ook alle
valsche beschaving, die het volkseigen wil wegnemen. Uit liefde voor het friesche
volkseigen maakte hij in 1832, met Jhr. Mr. M. Hettema, een reis naar het kleine en
onbekende Sagelterland en stelde daar een onderzoek in naar de geschiedenis,
taal en zeden der Friezen, waarvan de resultaten werden geborgen in Onze Reis
naar Sagelterland (Franeker 1836). Dat hij een uitstekend vers kon maken, blijkt op
menige bladzijde van zijn Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije (Grins 1824); In
Jouwerkoerke fol Friesch Grienmank (Grins 1836) en Frieske Leedsang op de dead
fen Dr. E. Halbertsma (Dokkum 1858). Vooral zijn vers Gods Greatme yn it Greate
in yn it Lytze neemt een eereplaats in de friesche letterkunde in. Zijn politieke en
oeconomische denkbeelden bracht hij
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tot uiting in: Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger Baron van Sytzama
(Leeuw 1831); Een woord tot opwekking van den volksgeest (Dokkum 1840); De
Algemeene- of Volksgeest (Leeuwarden 1845); het tijdschrift de Paadwiser (Leeuw.
1842-44); Over de al te groote armoede en verarming in Nederland (Leeuw. 1846)
en De Philanthropie beschouwd in haar wezen, werken en afdwalingen (Dokkum
1858). Hij trok daarin te velde tegen het bestaan van onverantwoordelijke ministers,
de belasting op de eerste levensmiddelen, het toenemend aantal ambtenaren en
het regeeringsstelsel van koning Willem I, verder drong hij aan op kolonisatie en
landontginning. Zijn wijsgeerige en religieuze denkbeelden heeft hij neergelegd in
zijn Aanmerkingen bij de gedachten van Pascal; de Apokryphen van J.G. Seume
(Dokkum 1840); Het St. Simonisme en Christendom (Groningen 1835); De Christel.
Vrijheid (Gron. 1836); Waar de Geest des Heeren is, aldaar is Vrijheid (Dokkum
1843); De Geest des Christendoms (Leeuw. 1845). Waarheid in het denken,
heiligheid in het willen na te jagen en te openbaren is voor hem de welbehaaglijke
wil van God, het volkomenst geopenbaard in Christus, ‘onzen oudsten broeder.’ De
christelijke rede en rechtvaardigheid behooren de liefde voor te lichten en te besturen,
zal men op den geest van Christus terugwerken. De kracht en de kroon der christel.
Kerk bestaan voor hem in een onbedwongen ontwikkeling der waarheid. Alle
formulierdwang is hem uit den booze. Weg met alle gezag buiten dat van Christus!
Ook heeft P. meer dan eens op ridderlijke wijze een lans gebroken voor de rechten
der kerk, die hij diende. Hij protesteerde in De Natuur en bestemming der kerkelijke,
vooral pastoriegoederen in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk (Leeuw.
1855) tegen den onrechtmatigen verkoop der pastoralia door den Staat, en leverde
in Kerk en School in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude
costerie- of schoolgoederen (Leeuw. 1856) een warm pleidooi voor het
eigendomsrecht der Hervormden op hun kosteriegoederen. Dat door het hart van
het friesche volk allerlei geestesstroomen onbelemmerd heengaan, is mede een
vrucht van den geestesarbeid van dezen vrijen, strijdbaren, talentvollen Fries.
Zijn portret vindt men in de Vrije Fries van 1914; zijn hier niet vermelde geschriften
in de opstellen van J.H. H a l b e r t s m a en J. v a n d e r Z w a a g in de Vrije Fries
IX (1861), 207-294.
Zie: mijn opstel Worp van Peyma en zijn vrienden, in de Vrije Fries, 1914.
Wumkes

[Prins, Mr. Ary]
PRINS (Mr. Ary), geb. te Schiedam 28 Aug. 1816, overl. te Sisepan (res. Batavia)
28 Jan. 1867, zoon van A r y P r i n s , reeder, vice-consul van Denemarken en lid
van den gemeenteraad van Schiedam en van J a c o b a H e l e n a H a m e l , werd,
na zijne studiën te Leiden te hebben voltooid, 14 Mei 1838 bevorderd tot doctor in
de beide rechten na verdediging zijner dissertatie: de Sponsalibus, secundum jus
antiquum Hollandicum en vertrok een half jaar later naar Oost-Indië, waar hij 6 Maart
1839 aankwam; 20 Maart d.a.v. werd hij benoemd tot gezworen klerk bij den raad
van justitie te Soerabaja en vier maanden later tot secret. en fiskaal bij de rechtbank
van omgang in de Semarangsche afdeeling; 15 Aug. 1841 werd P. griffier bij den
raad van justitie te Padang; 23 Sept. 1842 fiskaal bij dien raad en auditeur mil.
aldaar; 19 Febr. 1843 lid van den raad van justitie te Soerabaja; 2 Mei 1845 id. te
Batavia; 16 Nov. 1846 griffier
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bij het Hooggerechtshof; hij was lid der commissie van redactie in het bekende adres
aan den Koning, tot het zenden waarvan besloten was in de op 22 Mei 1848 te
Batavia gehouden openbare vergadering (zie bij Rochussen II kol. 1219); 8 Febr.
1849 werd P. benoemd tot raadsheer in het hooggerechtshof en 26 Maart 1851 tot
fung. algem. secretaris; 19 Juni d.a.v. volgde zijne definitieve benoeming in die
functie.
19 Jan. 1853 werd P. als regeerings-commiss. gezonden naar de Wester-afdeeling
van Borneo, waar sinds 1850 verwikkelingen met de het ned. gezag steeds noode
erkennende Chineezen bestonden; 11 Febr. kwam hij te Sambas aan. Na aldaar
den stand van zaken onderzocht te hebben, achtte hij ter voorkoming van nieuwe
conflicten de bezetting van Sepawang door onze troepen noodig. Deze bezetting
had 7 April zonder moeielijkheden plaats. Nadat P. den 12den te Sepawang was
aangekomen, werd twee dagen later de plaats plotseling door alle Chineezen
verlaten; toen P. den 18en zonder militaire dekking naar Sambas terug wilde keeren,
werd zijne verblijfplaats door de Chineezen overvallen; door de toevallige ontmoeting
met een mil. detachement had dit geen verdere nadeelige gevolgen. De Chineezen
werden uiteengejaagd, maar hoewel versterking uit Sambas was aangekomen, zag
men zich toch genoopt Sepawang weder te verlaten, daar de aanvoer van
levensmiddelen te bezwaarlijk was. 4 Mei kwam P. weder te Sambas aan. Nadat
aldaar de Sultan door den Pangeran Ratoe was vervangen en de resident met verlof
gezonden, vertrok P.; 17 Mei was hij weder te Batavia terug. Op zijn voorstel werd
tot eene blokkade der riviermondingen besloten. Nadat de luit.-kol. Andresen de
Chineezen tot onderwerping had gebracht, werd P. andermaal naar de Westkust
van Borneo gezonden voor de verdere organisatie van het bestuur en het sluiten
van nieuwe contracten met de inl. vorsten langs de Kapoeas; hij kwam 10 Juli 1854
daar aan. Kort na zijne aankomst brak te Montrado de opstand opnieuw uit, maar
deze werd spoedig gedempt. In Nov. 1854 vertrok P. naar Batavia, maar keerde 10
Febr. 1855 terug; in April 1855 vertrok hij voorgoed naar Batavia. 6 April 1856 werd
P. benoemd tot lid van den Raad van Ned.-Indië; in 1858 maakte hij gebruik van
een hem wegens ziekte verleend halfjarig verlof naar Nederland. Van 27 Maart tot
1 Aug. 1859 deed P. dienst als waarn. vice-president van den Raad van Ned.-Indië;
21 Jan. 1860 werd hij definitief in die functie benoemd; 1 Juli d.a.v. nam hij als
zoodanig zitting. Wegens het vertrek van den gouv.-gen. Pahud (zie in dit deel kol.
945) trad P. 2 Sept. 1861 op als waarn. gouv.-gen., welke functie hij tot 19 Oct.
d.a.v. bij de aanvaarding van het bestuur door den gouv.-gen. Sloet van de Beele
vervulde. 5 November 1864 werd hij - daar in 1859 was bepaald dat aan
vice-president en leden van den Raad van Indië geen verlof kan worden verleend
- eervol ontslagen, waarop hij naar Nederland vertrok en 6 Jan. 1865 gepensionneerd
werd. 1 Febr. d.a.v. werd hij opnieuw benoemd tot vice-pres. van den Raad van
Ned.-Indië; hij vertrok 19 Mei daarheen en kwam 23 Juni te Batavia aan. Na het
aftreden van den gouv.-gen. Sloet van de Beele trad hij 29 Oct. 1866 andermaal
als waarn. gouv.-gen. op, totdat 28 Dec. 1866 de gouv.-gen. Mijer (zie in dit deel
kol. 895) het bewind aanvaardde; zijn gezondheidstoestand was echter van dien
aard, dat van af 10 Dec. het oudste lid van den Raad van Ned.-Indië met het
dagelijksch beleid der zaken
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moest belast worden. Ruim anderhalve maand later overleed hij.
Gedurende zijn tweede optreden als waarn. gouv.-gen. had (11 Nov.) de
afkondiging van de eerste bij de wet vastgestelde begrooting van Ned.-Indië (voor
1867) plaats, gevolgd door die van de reorganisatie der departementen van algemeen
bestuur, en van het eerste algemeen reglement voor de spoorwegdiensten. In Dec.
1866 werd de telegrafische verbinding tusschen Sumatra en Java voltooid.
o

Prins was tweemaal gehuwd: 1 . te Soerabaja 29 April 1840 met M a r i e A n n e
P i e t e r m a a t , geb. te Amsterdam 13 Dec. 1817, overl. te Semarang 17 Juli 1864,
dochter van Mr. D a n i ë l F r a n ç o i s W i l l e m P i e t e r m a a t en van J o h a n n a
o

M a g d a l e n a R i n g e l i n g ; 2 . te Buitenzorg 10 Maart 1866 met A n n a
C a t h a r i n a v a n d e r L e e u w , geb. te Padang 17 Jan. 1842, dochter van
A d r i a n u s v a n d e r L e e u w , koffieplanter op Java, en van C o r n e l i a
L a n g e w a g e n . Uit het eerste huwelijk sproten vier zoons en drie dochters; uit
het tweede eene dochter.
Zie M.A.v. 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 der Ned. O.-I. bezittingen. II, 2e stuk. 81; E.B. K i e l s t r a .
Bijdrage tot de geschiedenis der West. Afd. van Borneo in Ind. Gids 1889, II, 1147,
1352; 1890, I, 450, 682, 857, II, 1482.
Rooseboom

[Pronk, Jacob]
PRONK (Jacob), ged. in de Oude kerk te Scheveningen 14 Mrt. 1762, overl. te
Scheveningen 18 Jan. 1838, zoon van K l a a s J a c o b s e P r o n k en R o o k j e
T e u n i s Z u u r m o n d , was reeder en koopman en vervulde in de Novemberen
Decemberdagen van 1813 een gewichtige rol. Geruimen tijd voor de omwenteling
in den Haag was Pronk, die zich reeds in 1795 als een vurig Oranjeman had doen
kennen, in de plannen van het Driemanschap ingewijd. Op last van den graaf van
Limburg Stirum zette hij 17 November Scheveningen in oranje en deed de fransche
wacht aldaar aftrekken.
Door het Provisioneel Bestuur van den Haag als Provisioneel Commissaris voor
Scheveningen benoemd, bewees hij niet alleen de stad, maar ook den lande
belangrijke diensten. Zoo zond Pronk een aantal bomschuiten ten kruistocht langs
de kust om de engelsche vloot op te sporen; twee wagens met gewapende
Scheveningers gingen naar de kustdorpen om de seintoestellen af te breken. Toen
van 27 November af dagelijks engelsche mariniers werden aan wal gezet en groote
hoeveelheden ammunitie uit zee door de engelsche marineschepen werden
aangevoerd, was zijn taak zeer omvangrijk en zwaar. Voor de verzorging der
Engelschen werd hij trouw bijgestaan door zijne echtgenoote W i l h e l m i n a
C a t r i n a S a r t e r . De kerk werd gebruikt als tijdelijke opslagplaats der ammunitie,
die later met wagens - transporten van 20 tot 60 voertuigen - naar Delft werd
overgebracht. Door zijn maatregelen had geen enkel ongeluk plaats.
Dank zij ook het toezicht van P. kwam de Prins 30 November te Scheveningen
behouden op den vaderlandschen grond en na aan de pastorie eenige oogenblikken
verwijld te hebben, met een rijtuig in den Haag aan.
In de eerste helft van December hield het landen van engelsche troepen en het
aanvoeren van ammunitie steeds aan. De 's Gravenhaagsche
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Courant van 10 Dec. 1813 meldt: ‘Bij voortduring heeft men troepen op Scheveningen
aan den wal zien komen, terwijl tevens aldaar de grootste werkzaamheid heerscht
om ammunitie en wapenen te ontschepen, waarin de brave ingezetenen van
Scheveningen, om strijd, de behulpzame hand bieden, en waaronder voornamelijk
verdient aangemerkt te worden de zoo verdienstelijke als weldenkende Jacob Pronk,
die van het oogenblik der heugchelyke omwenteling, door zijnen onvermoeiden
yver, en activiteit, niet opgehouden heeft de grootste diensten aan den staat te
bewijzen; zoo dat hij dus te regt aanspraak mag maken op de welwillendheid van
alle zijne landgenooten’.
Dat P. door de omstandigheden en door zijn persoonlijkheid zoo op den voorgrond
was getreden, was velen niet naar den zin, en toen P. zich 15 Januari 1814 liet
verleiden tot het samenstellen en afkondigen van een Bekendmaking aan de
visschers betrekkelijk het vervoer van passagiers, alleen met paspoorten, zonder
daartoe door het Provisioneel Bestuur gemachtigd te zijn, viel hij ook bij den
magistraat in ongenade; zijn vijanden bleven hem bestoken en niettegenstaande
hij nog in Februari d.a.v. verklaarde dat ‘zijn handelingen tot het algemeen welzijn
verstrekten’, viel 30 Maart 1814 het besluit in de vergadering van het Provisioneel
Bestuur ‘de commissie van Jacob Pronk in te trekken en denzelve na dankbetuiging
voor zijne betoonden iever en activiteit in de hem opgedragen taak bij missive uit
deszelfs betrekking op de honorabelste wijze te ontslaan’. Koning Willem I benoemde
hem tot broeder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Alle pogingen van Pronk om een lands- of stadsbetrekking te krijgen mislukten;
alleen bleef hij postmeester voor het vervoer op Engeland, dat in die dagen via
Scheveningen plaats had. In 1817 werd de postroute verlegd over Hellevoetsluis
en Pronk met een gratificatie van ƒ 500 ontslagen.
Een jaar later richtte Pronk, ter zijde gestaan door zijne wakkere echtgenoote,
een zeebadinrichting ten Noorden van het dorp op en werd de grondlegger van de
badplaats Scheveningen.
Van zijn inrichting, bestaande uit een houten gebouw met ontvangkamer en vier
badkamers, en uit een tweetal badkoetsen werd al spoedig een betrekkelijk druk
gebruik gemaakt, zelfs door Engelschen en Duitschers, en toen het bleek dat de
zaak levensvatbaarheid had, besloot het Gemeentebestuur in 1826 het badbedrijf
in eigen beheer te nemen; in 1828 was het houten gebouw vervangen door een
steenen, geheel ingericht naar de eischen van dien tijd. Pronk werd toen schadeloos
gesteld door zijn benoeming tot badmeester op een jaarwedde van ƒ 1000.
In 1820 werd Pronk aangesteld als agent voor de engelsche correspondentie te
Scheveningen op een jaarwedde van ƒ 450. -; in den winter van genoemd jaar konden
de engelsche brievenmalen niet via Hellevoetsluis gaan, vanwege het vele drijfijs
op de reede aldaar en deze omstandigheid zou zich meermalen kunnen voordoen.
Pronk had drie zoons: de een stierf op jeugdigen leeftijd, de tweede vestigde zich
aan de Kaap de Goede Hoop; de derde koos den militairen dienst en stierf in 1855
als majoor provinciaalcommandant van Noord-Brabant. Zijn vrouw overleed 13
Maart 1839.
Zijn portret, geschilderd door C. van Cuylenburg, bij Mr. A. Pronk van Hoogeveen
te de Bildt.
Zie: J.C. V e r m a a s e n P. H o o g e n r a a d ,
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Geschiedenis van Scheveningen; K o o l e m a n s B e i j n e n , Gedenkboek 1813,
III (Haarlem 1913) 67, met reproductie van bovengenoemd portret.
Vermaas

[Prumers, Walradus]
PRUMERS (Walradus) uit Steinfurt gest. te Middelburg 11 Nov. 1786, werd wellicht
door invloed van zijn neef, den vroegeren middelburgschen rector Pieter Wesseling,
nu hoogleeraar te Utrecht, 3 Mrt. 1742 te Middelburg aangesteld als praeceptor aan
de latijnsche school, toen onder het rectoraat van W.O. Reitz. In 1757 volgde hij
daar Jean Gavel (kol. 432) op als conrector, in P.'s plaats komende Dan. Arn. Jacobi.
Toen Mrt. 1769 Adr. Kluit tot rector werd benoemd, stelde men P. tevreden met den
post van lector historiae aan de illustre school, welk ambt hij 15 Nov. 1769
aanvaardde met eene ongedrukte rede De historiarum utilitate et jucunditate. Na
het vertrek van Kluit was hij van 15 Oct. tot 15 Dec. 1778 waarnemend rector en
wenschte zelf niet als zoodanig te worden benoemd. Op verzoek werd hij 19 Dec.
1778 wegens toenemende jaren als conrector gepensionneerd, met behoud van
het lectorschap, waarvoor het salaris werd uitbetaald tot 3 Jan. 1787.
Zie: V o e g l e r , Gesch. van het Middelburgsch Gymnasium II (Midd. 1894) 143,
47, 49, 55-56; K e s t e l o o , De stadsrekeningen van Middelburg IX (ald. 1902) 130.
De Waard

[Puls, Hendrik Fredrik]
PULS (Hendrik Fredrik), geb. te Amsterdam 5 Nov. 1811, was sedert 1839
onderwijzer te Diemen, waar hij 1 Nov. 1880 overleed. Hij maakte zich naam als
vervaardiger van een Schoolkaart van het Koninkrijk der Nederlanden en het
Groothertogdom Luxemburg en van een Groote Wereldkaart voor schoolgebruik,
beide bekroond door het Ned. Onderw. Genootsch. (1849) en bij herhaling herdrukt.
Voorts schreef hij een
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Leesboek voor scholen over de aardrijkskunde en geschiedenis van ons vaderland
(1862).
Zuidema

[Punder, Pieter de]
PUNDER (Pieter d e ), gest. te Zierikzee begin 1597, woonde te Veere, toen hij door
de scholasters te Zierikzee werd aanbevolen als rector der latijnsche school ald.,
22 Juli 1590 wordt hij ter communicatie ontboden, benoemd en komt 27 Sept. 1590
te Zierikzee ten avondmaal met zijn vrouw C h r i s t i n a . 1 Nov. 1590 wordt zijn
dochter J u d i t h d e P. gedoopt; 28 Mrt. 1593 hem een som voor huishuur toegelegd
en hem 21 Dec. 1594 een woning in onderhuur afgestaan. De school schijnt onder
zijn bestuur niet in bloei te zijn toegenomen, waarom 22 Nov. 1596 werd besloten
te beproeven Henricus Brandt als opperrector te verkrijgen en de P. genoegen te
geven, waarmede beide partijen 29 Nov. 1596 zich hebben vereenigd.
Zie: D e V o s , De latijnsche school te Zierikzee in Maandbl. De Nederl. Leeuw
XVII (1899) 7-8.
de Waard

[Pyl, Simon van der]
PYL (Simon v a n d e r ), geb. te Delft, gest. te Vlissingen 16 Dec. 1732, was
predikant op Canveyisland in den mond van den Theems, toen hij 23 Jan. 1700
werd beroepen tot engelsch predikant te Vlissingen en daar bevestigd door Mr.
Coorn. Op verzoek van den rector der latijnsche school Matth. Gargon werd 5 Dec.
1711 van der P. tot conrector aangesteld, die te vergeefs in 1728 in zijn plaats rector
wenschte te worden. Mart. van der Wind hield op hem een lijkrede. V.d.P. vertaalde
B i n g h a m , Kerkel. oudh. met verklaringen (Leiden 1716).
Zie: Boekzaal Jan. 1717, 53 en Jan. 1733, 105, 120; V r o l i k h e r t Vliss. kerkhemel
(Vliss. 1758) 329, 345, 351.
de Waard
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Q.
[Quetard, of Quétard de la Porte Jacques baron]
QUETARD (of QUÉTARD) DE LA PORTE (Jacques baron), geb. te Orleans 5 Dec.
1746, is zijn militaire loopbaan vermoedelijk als tamboer begonnen in het koninklijke
leger, waarin hij van 1768-1771 gediend heeft. In 1791, toen het fransche volk te
wapen liep, om den aanval van de eerste coalitie te weerstaan, verkreeg Quetard
met den rang van luitenant-kolonel het commando over het 1e bataljon vrijwilligers
van Loiret. Na in de zuidelijke Nederlanden en aan den Rijn gestreden te hebben
was hij in 1795 chef de brigade (kolonel), commandant van de 36e (later de 84e)
halvebrigade. Als zoodanig nam hij deel aan den veldtocht aan den Rijn onder
Moreau en in Zwitserland onder Massena; tijdens den laatste werd hij ter belooning
zijner bijzondere verdiensten 22 Juni 1799 tot brigade-generaal verheven. Later
komt hij meestal voor als territoriaal commandant, vermoedelijk met het oog op zijn
leeftijd of bekomen wonden, want dat zijne diensten nog steeds werden gewaardeerd,
blijkt wel uit zijne benoeming tot commandeur van het legioen van eer in 1804 en
tot baron van het keizerrijk in 1808. Bij keizerlijk besluit van 9 Dec. 1811 werd hij
tot vestingcommandant (commandant d'armes) van Naarden benoemd. Als zoodanig
is zijn naam in onze geschiedenis verbonden aan het zgn. blocus van Naarden
tijdens de omwenteling van 1813/14,
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welke vesting hij daags na de ongeregeldheden te Amsterdam, 16 Nov. 1813, in
staat van beleg verklaarde en niettegenstaande zij door generaal Kraijenhoff ook
gebombardeerd werd, heeft bezet gehouden tot 12 Mei 1814, toen hij uit Parijs bevel
had ontvangen, haar over te geven. Hij wordt door een ooggetuige van die dagen
(Dr. B ü s e r ) beschreven als ‘een oud, dor, mager, afgeleefd man, te zwak, om zich
veel met dienstzaken te bemoeien en ook geheel buiten staat, die voortvarendheid
en geestkracht aan den dag te leggen, welke in den Kommandant eener vesting,
vooral in kritieke en gevaarvolle tijdsomstandigheden een hoofdvereischte zijn:
overigens was hij een goedaardig, zachtmoedig en beleefd mensch. Doch de man
die hem krachtdadig ter zijde stond, alles beredderde, alles bezielde, alles opmerkte
en in alles voorzag, kortom die aan den Generaal zijn titel overliet maar wezentlijk
het opperbevel voerde, was de heer F a l b a , Kolonel der Artillerie ...’
In Frankrijk teruggekeerd, verliet Quetard den actieven dienst in Juli 1814, doch
schijnt in 1815 weer in functie te zijn geweest, want 1 Aug. van dit jaar werd hij
nogmaals op pensioen gesteld.
Zie: Fastes de la légion d'honneur, Biographie de tous les décorés par L i e v y n s ,
V e r d o t e t B é g a t (Paris) III, 504; J.Th. B ü s e r , Vijftig
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jaren terug (Deventer 1863), 55-59; I.A. J o c h e m s , Gewapende Burgermacht te
Amsterdam Schutterij (1796-1889) (Amsterdam 1890, niet in den handel): Beleg
van Naarden 153-171; Naarden's beleg, Geregeld verhaal, enz. (J.J.
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Egbers te Naarden); J.W. v a n S y p e s t e i j n , Bijdrage tot het verhaal van het
blocus der vesting Naarden in 1813/14 in Het vaandel VII, 121 v.v.; Historisch
Gedenkboek 1813, reg.
Koolemans Beijnen
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R.
[Radsma, Tjeerd H.]
RADSMA (Tjeerd H.), geb. te Harlingen 19 Jan. 1772, gest. te Aalten 4 Dec. 1839,
werd 30 April 1791 als theol. student ingeschreven aan de franeker hoogeschool,
deed 6 Aug. 1797 zijn intrede te Hempens en Teerns en afscheid 20 April 1817:
verder was hij predikant te Aalten, waar hij overleed.
Hij schreef: Proeve ter opheldering en verdediging van het oogpunt eener
zinsverrukking ter verklaring van 's Heilands verzoekingen in de woestijn
(Leeuwarden, 1817); Onderwijs in de christelijke leer naar en in verband met de
geschiedenis der goddelijke openbaring, als een geheel (Amsterdam 1828, 4de
druk).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in de Herv. Gemeenten van
Friesland (Leeuw. 1886) 49; Catalogus van het Friesch Genootschap, 158.
Wumkes

[Raet Van Der Voort, Arnold Johan Philips baron de]
RAET VAN DER VOORT (Arnold Johan Philips baron d e ), gesproten uit eene
nederrijnsche familie, die langen tijd ook te Zalt-Bommel heeft gebloeid, geb. aldaar
2 Maart 1647, overl. te Kuilenburg 29 Dec. 1719, zoon van A r n o l d , heer v a n
d e r V o o r t en van M a r i a I s a b e l l a V l o o t s . Hij huwde 2 Jan. 1680 met
J e n n e M a r i a M o l i a e r t , dochter van G e r a r d , heer v a n d e n B o s s c h e
e n N e d e r - E g g e en van C o r n e l i a v a n V i a n e n , was ridder der
portugeesche Christusorde, cornet van den graaf van Dessewsky en onderscheidde
zich als plichtbetrachtend militair. Hij is voornamelijk bekend als bekwaam, eerlijk
en ijverig genealoog. Als zoodanig werkte hij voortdurend samen met den
geslachtkundige Philips baron van Leefdael en gaf met dezen en afzonderlijk tal
van familieattestatiën, genealogieën en kwartierstaten. Er bestaat van hem een
uitstekend portret in kopergravure, gestoken door Rich. Collin.
Zie: Noordbrabantsche Volksalmanak 1889, 97.
Aug. Sassen

[Randen, Petrus van]
RANDEN (Petrus v a n ), geboren te Deventer, stamt uit een in de 15e eeuw talrijk
voorkomend geslacht. Als geestelijke uit de utrechtsche diocese werd hij in 1443
aan de universiteit van Keulen ingeschreven, werd baccalaureus in het kanonieke
recht, was werkzaam als notaris en vervolgens als procurator aan de curie te Rome.
Hij komt ook voor als P e t r u s B a n g e n . H o o g e w e r f f vermeldt hem als B a n g e
en kanunnik te Deventer onder de leden der Anima-stichting te Rome.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 349; G.J.
H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië (R.G. Publ. kl. serie 12) 547.
van Kuyk

[Randwyck, Arndt of Arnold van]
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RANDWYCK (Arndt of Arnold v a n ), geb. te Wesel 17 Febr. 1574, overl. te 's
Gravenhage 21 Maart 1641, begr. Gr. kerk; zoon van F l o r i s en van M e c h t e l d
v a n B o e c k h o l t en broeder van Hans Willem (kol. 998).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

996
Hij werd 22 Nov. 1600 geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen, werd
ambtsjonker van Overbetuwe, gedeputeerde van het Kwartier van Nijmegen naar
Arnhem 1610, lid van den Raad van State 1616 en verscheidene jaren lid der
Staten-Generaal.
In 1621 was hij afgevaardigde naar de duitsche hoven, in 1627 met Adriaen Pauw
ambassadeur naar Engeland, om voor de Republiek te trachten de onzijdigheid te
bewaren in den destijds tusschen Engeland en Frankrijk dreigenden oorlog. Denkelijk
werd hem naar aanleiding van dit gezantschap op 27 Juli 1628 te Cambridge de
titel van ‘doctor in artibus’ toegekend.
Vóór 1613 woonde hij te Nijmegen, na dien tijd behalve te 's Gravenhage, meestal
op zijn huis te Bemmel, alwaar hij zijn ledige uren besteedde aan de ordening en
beschrijving der oude oorkonden van zijn geslacht. Een vrucht van deze bijzondere
studie, een M.S. getiteld: Familie-Memoriael, is in het huisarchief van Randwyck
bewaard gebleven.
Hij was een zéér gezien en invloedrijk man, bij wiens uitvaart de Staten-Generaal
zijn lijkstatie met hun tegenwoordigheid vereerden.
o

Hij huwde: 1 . 1609 W i l h e l m i n a v a n G e n t (1580-1617), dochter van
o

C o r n e l i s , burggraaf van Nijmegen, en van C h r i s t i n a P a n n e k o e c k ; 2 .
1634 met A d e l a P i e c k , overl. 1662, dochter van W i l h e l m e n van W a l r a v i n a
v a n W y h e . Het tweede huwelijk was kinderloos, uit het eerste sproten 5 kinderen,
die echter zonder oir zijn overleden.
Zie: A i t z e m a , Saken van S. en O. I, 44; W a g e n a a r X, 427, XI, 62;
S c h e l t e m a , St. Nederland; W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Genealogie der familie
van Randwijck, in Gen. Her. Bladen, II, 115-117.
Regt

[Randwyck, Frederik Hendrik van]
RANDWYCK (Frederik Hendrik v a n ), vrijheer van Beek, heer van Rossum, Heesselt
en Gameren, geboren te Nijmegen 2 November 1625 (had tot peters: Prins Frederik
Hendrik en de Magistraat van Nijmegen), overl. te Nijmegen 30 Mei 1697 en in de
Groote kerk begraven met 16 kw., zoon van J a c o b en van G e n e v i è v e M a r i e
van der Noot.
Hij compareerde in de ridderschap van Nijmegen 1642-1668, was waldgraaf 1669,
ambtman, richter en dijkgraaf van Maas en Waal 1677, burggraaf van het Rijk en
rechter der stad Nijmegen 1681-1696 en raad ter Admiraliteit van Rotterdam.
Bij gelegenheid van zijn overlijden werd een gedenkpenning geslagen met zijn
beeldenaar en aan de keerzijde zijn wapen met het randschrift: Semper honos
nomenque tuum laudesque manebunt.
Hij huwde in 1647 S t e p h a n i a T o r c k , overl. in 1702, dochter van J o h a n
en van E r m g a r d v a n W y l i c k . Uit dit huwelijk 11 kinderen, o.a. Jacob (kol.
998).
Zie: Gen. Her. Bladen II, 119-121.
Regt
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[Randwyck, George des H.R. Rijksgraaf van]
RANDWYCK (George des H.R. Rijksgraaf v a n ), heer van Gameren, geb. te
Nijmegen 17 Januari 1739 (petekind van den Koning van Engeland), overleden te
Lent in 1812 en begr. te Bemmel; zoon van graaf Steven (kol. 1000) en van Geertruyd
Gijsberta gravin van Welderen. Geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen 26
Jan. 1759, monster-commissaris van het kwartier van Nijmegen, burgemeester van
Tiel 1781, ambtman, richter en dijkgraaf van Overbetuwe 1792, gecommitteerde ter
Staten-Generaal, kamerheer der Prinses van Oranje. In 1795 naar Engeland
uitgeweken.
Hij huwde te 's Gravenhage 1775 H é l è n e M a d e l e i n e B i g o t d e
V i l l a n d r y (1747-1797) dochter van J a c q u e s A d r i e n I s a ä c en van
F r a n ç o i s e H e r b e r t . Uit dit huwelijk een zoon die op 11-jarigen leeftijd in
Engeland overleed, en een dochter G e r t r u d e S t e p h a n i a , in 1807 gehuwd
met L o u i s v o n F i s c h e r d e B e l l e r i v e .
Zie: Gen. Her. Bladen II, 138.
Regt

[Randwyck, Gijsbert van (1)]
RANDWYCK (Gijsbert v a n ) (1), graaf in Doornick, geboren omstreeks 1399,
overleden in 1455 (vóór St. Urbaansdag), zoon van R u t g e r , den tot heden
bekenden stamvader, en van A l v e r a v a n L a e c k m o n d e .
Toen Reinald IV, aan de Arkels verwant, in de hollandsche twisten Jan van
Beyeren met hulptroepen tegen Jacoba ondersteunde, streed Gijsbert van Randwyck
met verscheidene geldersche edelen onder de kabeljauwsche vanen. In den slag
bij Gorinchem, 2 Dec. 1417, krijgsgevangen gemaakt, kwam hij, toen bij het verdrag
van 13 Febr. 1419 de wederzijdsche gevangenen zonder losgeld werden vrijgelaten,
in Gelderland terug. In dat jaar tot lid der ridderschap gekozen, trad hij tot het 3 Mei
1418 door Ridderschap en Steden gesloten verbond (over de opvolging in Gelre)
toe en steeg vervolgens onder Arnold tot groot aanzien. Hij werd richter van
Overbetuwe 1437, ambtman van idem 1439, 1440. Hij kocht in 1437 Doornick van
J o h a n v a n R o s s e m en voert daardoor bovengemelden titel. Hij is tweemaal
gehuwd geweest: eerst met L y s b e t h P i e c k (overl. vóór 1436) en daarna met
L y s b e t h v a n D o r n i c k (overl. nà 1457), won bij zijn eerste vrouw een zoon
Gijsbert (2), die volgt, en bij de tweede zeven kinderen.
Zie: S l i c h t e n h o r s t , Geld. Hist. 188, 286; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; v a n
M i e r i s IV, 521 en 528; N i j h o f f , Gedenkwaardigh. III, 374; Gen. Her. Bladen II,
98-102.
Regt

[Randwyck, Gijsbert van (2)]
RANDWYCK (Gijsbert v a n ) (2), geboren omstr. 1420, overleden te Arnhem 12
Juni 1482, begr. te Heusden, zoon van Gijsbert (1) en van diens eerste vrouw
Lysbeth Pieck.
Hij bekleedde onder de hertogen Arnold en Adolf van Gelre aanzienlijke ambten.
In 1456 werd hij schatmeester van den hertog en diens zoon, in 1465 was hij
rentmeester van Willem van Egmond, des hertogen broeder, en komt in brieven
tusschen 1465 en 1478 voor als landrentmeester en raad van de hertogen Arnold
en Adolf v. Gelre en van vrouwe Catharina van Gelre. Gezant van Adolf op de
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onderhandelingen te Kleef 1467. Hij bekomt, weleer schatmeester der hertogen van
Gelre zijnde, kwijtschelding van bisschop David van Bourgondië, wegens schade,
die hij voortijds in 't Sticht van Utrecht veroorzaakt had, 1473. Hij wordt door den
heer van Egmond bij den zoen met Vrouwe Catharina en de hoofdsteden uitgesloten,
maar hij zal hem voor Catharina en de hoofdsteden aanspreken 14 April 1478.
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Op het einde zijns levens 1482 stichtte hij een Augustijner nonnenklooster genaamd
‘Mariëngaerde’ en gaf daartoe zijn oud-adellijk huis en hofstede, omgraven, en met
16 morgen lands in het dorp van Heusden, in welk klooster hij ook begraven ligt.
Zijn eerste vrouw was G e e r t r u y t V o s v a n S c h w a r t z e n b e r g (overl. in,
of voor 1471), zijn tweede J o h a n n a V o n c k v a n D o r n i c k . Bij de eerste won
hij twee zoons, bij de tweede twee dochters.
Waar hierboven van Heusden sprake is, wordt waarschijnlijk Opheusden bedoeld.
Zie: Gen. Her. Bladen II, 102-107.
Regt

[Randwyck, Hans Willem van]
RANDWYCK (Hans Willem v a n ), geb. te Xanten 6 April 1581, overleden 1629,
zoon van F l o r i s (door spaansche ruiters uit de bezetting van Meurs, onder Camillo
Sachini buiten Gennep vermoord 3 Juni 1588) en van M e c h t e l d v a n
B o e c k h o l t . Hij was luitenant-kolonel en kapitein in dienst der Staten. Na het
eindigen van het Bestand deden stroopende Spanjaarden uit de garnizoenen van
Oldenzaal, Grol en Lingen een inval in Friesland (1622), waar zij echter tusschen
Oudeschoot en Heerenveen door het manmoedig gedrag van de friesche kapiteins
Bootsma, Eysinga en Donia werden teruggedreven. Middelerwijl lichtten de kolonels
van Randwyck en Nicolaas Schmelsing (een oostenrijksch edelman in statendienst)
uit de garnizoenen van Zwolle, Deventer en Zutphen eenig krijgsvolk en trokken
daarmee de afdeinzende Spanjaarden te gemoet. Ter bespoediging en
krachtsbesparing deden zij hun soldaten op wagens plaatsnemen. Zij stuitten nabij
Ommen op de spaansche benden, dreven ze voor zich uit, omsingelden ze op het
kerkhof van genoemde plaats en noodzaakten hen tot overgave. De gevangenneming
dezer om en bij 1000 man deden de strooptochten in deze streken vooreerst
ophouden. In de Mémoires de Fr. H. wordt het getal krijgsgevangenen op 1200, bij A i t z e m a echter op 800 man en 70 paarden gesteld.
H.W.v.R. huwde 1615 M a r g r i e t v a n S t r a e l e n , overl. 1 Jan. 1626, dochter
van A r e n d en van G e e r t r u y d v a n B e r i n g e n . Uit dit huwelijk sproten vier
kinderen, waarvan twee jong zijn overleden.
Zie: Mémoires de Fr. H.; A i t z e m a I, 123; B o s s c h a , Ned. Held. te land I, 330;
Geneal. Her. Bl. II, 113-115.
Regt

[Randwyck, Jacob van]
RANDWYCK (Jacob v a n ), vrijheer van Beek, heer van Rossum, Heesselt en
Gameren, geb. te Nijmegen 30 Mei 1658, overl. ald. 30 Juli 1725, zoon van Frederik
Hendrik (kol. 996) en van Stephania Torck. Hij werd in de ridderschap van Nijmegen
geadmitteerd 30 April 1680, was extraord. raad van Gelderland, ambtman, richter
en dijkgraaf van Maas en Waal 1681, gedep. ter vergadering der S.G., burggraaf
en richter der stad Nijmegen 1697-1725, gedeputeerde te velde 1702, 1703 en
1709, raad ter Admiraliteit van Amsterdam, ambassadeur op het vredescongres te
Utrecht 1713. Hij was zéér oranjegezind en legde in 1702 bij de geweldige
beroeringen in zijn geboortestad zijn ambt van burgemeester en raad vrijwillig neder,
terwijl hij voortdurend tot gematigdheid aanraadde. In 1705 wendde hij vruchtelooze
pogingen aan om burgemeester Roukens van den dood te redden.
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Hij huwde te Hemmen 1689 A n n a T h e o d o r a v a n L y n d e n (1668-1737),
dochter van F r a n s en van C h a r l o t t e v a n B r i e n e n . Uit dit huwelijk sproten
4 dochters en 5 zoons, van welke laatste er drie afstammelingen
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nalieten. Uit den oudsten, F r a n s S t e v e n C a r e l , geh. met U r s u l a
P h i l i p p o t a v a n R e e d e v a n H e r r e v e l d (kol. 1023), spruit de thans nog
bloeiende baronale tak; de tweede zoon Steven, stamvader van den grafelijken tak,
volgt.
Zie: W a g e n a a r , XVII: 137, 427; K o k , Vaderl. Wdb. i.v. Roukens; S c h e l t e m a ,
St. Nederland; Gen. Her. Bladen II, 121.
Regt

[Randwyck, Jacob Neomagus, des H.R. Rijksgraaf van]
RANDWYCK (Jacob Neomagus, des H.R. Rijksgraaf v a n ), heer van de Plack,
geb. te Nijmegen 24 Febr. 1726, gedoopt 28 April, met de stad Nijmegen als peet.
Overl. te 's Gravenhage 29 April 1790. Zoon van Steven (kol. 1000) en van G.G.
van Welderen. Hij studeerde te Leiden en werd 1747 doctor in de rechten na het
verdedigen eener dissertatie de Jure repressaliarum (Lugd. Bat. 1747). Lid der
Ridderschap van Nijmegen, ambtman van Maas en Waal, ridder der D.O. Balye
van Utrecht, jonkheer 18 Sept. 1770 en commandeur, laatst te Tiel.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst, 1758, met H e n r i ë t t e H e l e n a des
H.R. Rijksgravin v a n B y l a n d t (1736-1758), en daarna, 1769, met R e i n i e r a
C h a r l o t t a barones v a n R a n d w y c k (1737-1803). Uit het tweede huwelijk een
dochter, G e r t r u d e S t e p h a n i a des H.R. Rijksgravin v a n R. (1772-1842), die
in 1794 te Leiden huwde met Prof. S e b a l d F u l c o J a n R a u , en een zoon:
F r a n s S t e v e n C a r e l graaf v a n R., in 1807 bij het springen van het kruitschip
te Leiden omgekomen, uit wien de thans nog bestaande grafelijke tak van Randwyck
is gesproten.
Zie: v a n K a m p e n , Ned. Karakterkunde II, 490; Geneal. Herald. Bladen II, 133;
Nederl. Leeuw, XXIII, 45, 46.
Regt

[Randwyck, Joost van]
RANDWYCK (Joost v a n ), geb. 1475, overl. 24 Maart 1549, begr. te Randwijk,
zoon van R u t g e r en van J o h a n n a v a n W e e s .
Hij heeft 1521 over scheldwoorden geschil met Jasper van Marwyck en onderwerpt
zich aan de uitspraak van hertog Karel van Gelre, doch deze is zeer verstoord op
hem en laat zijn goederen aanslaan; hij was toen raad van Nijmegen en de hertog
verwijt hem het volk tegen hem op te ruien. In het volgend jaar, schepen van
Nijmegen zijnde, en in ongunst bij hertog Karel, verliest hij het ambt, dat hij wegens
den hertog bekleedde. Burgemeester van Nijmegen 1523, 1526, 1527, 1530, 1533
en 1536. 26 October 1526 schrijft de hertog aan den ambtman van Tieler en
Bommelerwaard, en beklaagt zich, dat Joost van Randwyck en Jacob Canis
meineedig waren en hem, hertog, hadden willen doen vermoorden, verbiedende
daarom allen ommegang met hen. In 1537, buiten willen en weten van hertog Karel
tot burggraaf van Nijmegen aangesteld, bracht hij de stad daardoor in ongunst. In
1540 werd hij uit de ridderschap van Overbetuwe benoemd om eenige ingewilligde
penningen voor hertog Willem van Kleef te ontvangen.
Hij huwde 25 Juli 1509 met A n n a v a n d e r H o r s t , overl. 1560, dochter van
E v e r t , schepen van Arnhem en van J o h a n n a v a n W y h e t o t H e r n e n .
Uit dit huwelijk een zoon en een dochter A n n a , echtgenoote van B e r e n d
H a c k f o r t . De zoon R u t g e r omhelsde in 1534 de reformatie, werd daarom te
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Huissen gevangen genomen en naar Kleef gevoerd waar hij één jaar gevangen
bleef 1535. Sedert is het geslacht van Randwyck protestantsch.
Zie: Gen. Her. Bladen II, 109-111.
Regt

[Handwyck, Mr. Lodewijk Napoleon]
HANDWYCK (Mr. Lodewijk Napoleon, graaf v a n ), geb. te Amsterdam 2 Mei 1807,
overl. te
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's Gravenhage 4 Dec. 1891, zoon van graaf F r a n s S t e v e n C a r e l (bij de ramp
van Leiden, 12 Jan. 1807, omgekomen, zie kol. 999) en van A d e l a ï d e J e a n n e
barones v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t (Dame du Palais van koningin Hortense).
Bij zijn doop stond Lodewijk Napoleon als peter. Hij werd lid der ridderschap van
Gelderland, was van 1846-1848 minister van Binnenen Buitenl. Zaken, later
opperceremoniemeester van koning Willem III, grootmeester van het huis van
koningin Sophie, staatsraad-honorair, gouverneur der provinciën Drenthe en
Gelderland en lid van de Tweede Kamer der S.G.
Hij huwde 1835 jkvr. C l a i r e J u l i e H é l è n e P h i l i p p i n e v a n
V r e d e n b u r c h (1811-1899), dochter van baron E w o u d en van J u l i e barones
v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t . Zij wonnen vier kinderen, waarvan het oudste
J u l i a E w o u d a de echtgenoote werd van C o r n e l i s J a n v a n d e r
O u d e r m e u l e n , het tweede F r a n s S t e v e n K a r e l J a c o b
secretaris-generaal bij het dep. van financiën, en het jongste A l e x a n d e r J o h a n
secretaris van den Raad van State is geworden.
Zie: Gen. Her. Bladen, II, 134-136.
Regt

[Randwyck, Steven, des H.R. Rijksgraaf van]
RANDWYCK (Steven, des H.R. Rijksgraaf v a n ), vrijheer van Homoet, heer van
Gameren, gedoopt te Nijmegen 11 Nov. 1698, overl. op den Huize de Plack 18 Juli
1769, begr. te Nijmegen, zoon van Jacob (kol. 998) en van Anna Theodora van
Lynden.
Geadmitt. in de ridderschap van Nijmegen 28 Nov. 1720, ambtman, richter en
dijkgraaf van Maas en Waal 1721, idem van Overbetuwe 1726, drossaard der
Baronnie van Breda, gedep. in de Verg. der S.G. waar hij aanspoorde tot deelname
aan den oorlog van 1745 en als oranjegezind staatsman tot de verheffing van prins
Willem IV tot stadhouder. Met dezen was hij zéér bevriend, doch toen hij later in
onmin geraakte met den Hertog van Brunswijk, viel hij in ongenade bij den pas
meerderjarig geworden stadhouder.
Hij werd door keizer Karel VI voor hem en zijn wettige nakomelingen, zoo
mannelijke als vrouwelijke, in den Rijksgravenstand verheven bij diploma van 20
Sept. 1730, met de zonderlinge clausule ‘alsof zij in het vierde lid van graven
afkomstig waren’ een bijvoegsel, waardoor zij de oudste rijksgraven waren in de
Vereen. Nederlanden. Deze verheffing geschiedde uit dankbaarheid voor diensten
door zijn vader bewezen, vooral op het vredescongres te Utrecht 1713.
Hij huwde in 1722 G e e r t r u y d G i j s b e r t a gravin v a n W e l d e r e n
(1701-1781), dochter van J o h a n en van O d i l i a L o u i s a v a n S t e e l a n t . Zij
zijn de stamouders van den nog bestaanden grafelijken tak van het geslacht van
Randwyck en wonnen 11 kinderen.
Zie: Gen. Her. Bladen II, 131-133.
Regt

[Rauwenhoff, Lodewijk Willem Ernst]
RAUWENHOFF (Lodewijk Willem Ernst), geb. 27 Juli 1828 te Amsterdam, gest. 26
Jan. 1889 te Meran, begraven op Tongeren onder Epe; zoon van J a n H e n d r i k
R a u w e n h o f f en A n n a v a n H e u r n . Na zijne promotie 12 Maart 1852 met
eene dissertatie de Loco Paulino qui est de Διϰαιώσει, was hij achtereenvolgens
predikant te Mijdrecht (1852), Dordrecht (1856), Leiden (1859); werd daar in 1860
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buitengewoon, in 1865 gewoon hoogleeraar voor kerk- en dogmengeschiedenis en
de encyclopaedie der godgeleerdheid; na het aftreden van Scholten (1881) kwam
in plaats van het eerste de wijsbegeerte van den godsdienst. Met eene redevoering
over Christendom en Mensch-
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heid (1860) aanvaardde hij zijn academisch ambt. Het was hem bij de behandeling
der geschiedenis, in den geest van F.C. Bauer, te doen om de idee in hare
ontwikkeling. Dat was ook de leidende gedachte bij zijne bewerking van de
Geschiedenis van het Protestantisme (3 dln., Haarlem 1865-1871). Zoo bleef hij,
gelijk ook uit vele in het Theol. Tijdschr. behandelde opstellen bleek, tevens in de
lijn der wijsbegeerte. In 1887 verscheen zijn Wijsbegeerte van den Godsdienst, 1e
gedeelte (Leiden), wegens zijn vroegtijdigen dood niet door een tweede deel gevolgd.
Zijne uiteenzetting der wijsgeerige vraagstukken, op heldere wijze en in schoonen
vorm als altijd, gaf tot rijke gedachtenwisseling aanleiding.
Rauwenhoff was lid der redactie van het Theol. Tijdschrift en nam een groot
aandeel aan het leven der maatschappij, zooals door hem in zijne toegejuichte rede
als aftredend rector (1872) krachtig was aanbevolen. Zoowel de Ned. Gustaaf Adolf
Ver. als de Vereeniging van Weezenverpleging en de Ned. Protestantenbond telden
hem onder hunne bestuurders.
In 1852 is hij gehuwd met M a r i a D e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n , overl.
1854; in 1861 met mej. F.F. T o b i a s .
Zijn portret werd gelithographeerd door L. de Koningh; ook staat er een in den
Leidschen Studenten- Almanak 1872.
Zie: A. K u e n e n in Levensb. Letterk. 1889, 103 met bibliografie, en aanvulling
op bl. 421; d e z . in Theol. Tijdschr. 1889, 237.
Herderscheê

[Reede, Adriaen van]
REEDE (Adriaen v a n ), geb. te Amerongen in 1612, zoon van G i j s b e r t , drost
van Amerongen, en van J o h a n n a v a n W a g e n i n g e n , en kleinzoon van
Frederik van Reede van Amerongen (zie kol. 1006).
Hij was in 1643 luitenant op het schip van zijn. broeder B i t t e r , heer van
Langenhorst, kapitein van 's lands oorlogsschip ‘Griet’. In dat jaar werd hij door de
magistraat van Utrecht vervolgd wegens ontvoering of schaking van Anna van Veen.
Het proces had echter geen voortgang daar prins Frederik Hendrik verklaarde, dat
hij alleen voor den hoogen krijgsraad kon terecht staan. In 1664 geleidde hij met
den bekenden Jan van Amstel de koopvaardijvloot van Livorno en Genua naar Texel
en was 13 Juni 1665, in den slag bij Lowestoff, kapitein op het oorlogsschip ‘de
Tromp’ met 48 stukken en 205 koppen, behoorende tot het vijfde eskader, zijnde
dat van den vice-admiraal Tromp.
Zijn overlijdensjaar is onbekend, evenzoo of hij gehuwd is geweest en kinderen
heeft nagelaten.
Zie: A n t h . M a t t h a e u s , de Jure Gladii, 553 (genoemd proces); d e J o n g e ,
Gesch. Nederl. Zeewezen, 778.
Regt

[Reede, Arend Willem]
REEDE (Arend Willem, baron v a n ), geb. te 's Gravenhage 25 Mei 1747, gedoopt
kloosterkerk 28 Mei; overleden te Berlijn 7 Juni 1815; tweede zoon van Frederik
Willem, IVen graaf van Athlone (kol. 1015) en van L.I.H. van Wassenaer.
Hij trad in militairen dienst, werd vaandrig bij de gardes, in Febr. 1768
kapitein-effectief en luit.-kolonel-titulair in het bataillon van den luit.-generaal
Holston(?); in 1784 kapitein etc. in het regiment ‘Oranje-Stad en Lande’; en 15 Sept.
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1790 generaal-majoor der infanterie. Tevens was hij (1782-1794) adjudant-generaal
van den prins erfstadhouder.
In 1781 benoemd tot gezant te Berlijn, had hij daar geen gemakkelijken post,
doch stond bij den toenmaligen koning van Pruisen in hoog aanzien. Bij de
omwenteling van 1795 werd hij door dezen
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schadeloos gesteld voor het verlies van zijn nederlandsche bezittingen, door
uitgestrekte landgoederen in Poolsch-Pruisen, die de koning hem ten geschenke
gaf.
Arend Willem van Reede is tweemaal gehuwd geweest. Eerst te 's Gravenhage
2 April 1769 (W.k.) met H e i l w i c h A d r i a n a A m a r a n t h e v a n L i j n d e n ,
geb. ald. 21 Juni 1740, er overl. 6 Febr. 1773 en te Amerongen begr., dochter van
C a s p a r A n t h o n y v.L. v a n d e P a r c k en van M a g d a l e n a E l i s a b e t h
v a n B o e t z e l a e r . Daarna is hij te Berlijn in Oct. 1791 hertrouwd met
Wilhelmina Carolina Elisabeth Albertine von Krusemarck
(gesch. echtgen. van majoor v o n S a u e r n a ), dochter van den pruisischen
veldoverste H a n s F r i e d r i c h en van C h r i s t i a n e J o h a n n a W i l h e l m i n a
von Ingersleben.
Uit het eerste huwelijk, behalve een jongoverleden dochter, Willem Frederik graaf
van Reede (kol. 1004) en O t t e l i n a F r e d e r i c a , gravin v a n L y n d e n v a n
R e e d e , geb. te 's Gravenhage 24 Jan. 1773, overl. te Varel 1799, geadopteerd
door Otto Frederik graaf van Lynden van Nederhemert, en gehuwd met Willem G.F.
graaf Bentinck (zie I kol. 303).
Uit het tweede huwelijk één dochter W i l h e l m i n a F r e d e r i c a A d e l a ï d e ,
geb. te Berlijn 27 Dec. 1792, overl. te Dresden 1 Sept. 1861, in Juni 1815 hofdame
te Berlijn en in 1816 gehuwd met H e i n r i c h G e o r g e graaf d e P e r p o n c h e r
S ė d l n i t z k y (wiens portret bij v a n S o m e r e n no. 4196).
Zie: Wapenboek D.O. Balye v. Utrecht, 134; Jaarb. v.d. Ned. Adel 1892/1893,
485; Navorscher 1883, 191; Wapenheraut 1904, 456, 500; J.v.d. B a a n ,
Wolfaartsdijk, 573, 577, 578.
Regt

[Reede, Bitter van]
REEDE (Bitter v a n ), ridder der Duitsche Orde, heer van Reede. Hij is de dusverre
bekende stamvader van het geslacht van Reede, dat zijn stamhuis had te Reede
bij Boekholt in Munster en tot wapen voerde: in zilver twee zwarte hoekige
dwarsbalken.
Bitter van R. bekent 7 Januari 1260, dat Machteld, weduwe van Steven van
Munster, en haar zoon Sweder hem voor het gerecht van Boekholt, ten behoeve
van commandeur en ridders van het Duitsche Huis te Utrecht, hebben opgedragen
de goederen, die gelegen waren op Raven bij Utrecht. Hij is onder de getuigen bij
de overeenkomst in 1264 tusschen den bisschop van Munster, Gerard, en Diederik,
broeder van den graaf van Kleef, wegens het kasteel Ringenberg en andere
goederen, leenroerig aan het Sticht van Munster, en verpand aan Diederik Loef. Hij
is hier, onder andere getuigen, de derde en wordt genoemd ‘Bitterus de Reede,
miles’. In 1274 is hij getuige van en zegelt met Dirck van Wisch, waarbij de laatste
aan het klooster van Bethlehem verscheidene goederen opdraagt. In 1280 werd hij
mede als ridder vermeld, toen hij zegelde met Winricus, miles nobilis de Wesenthorst.
Of hij nog 1318 leefde, zooals soms wordt vermeld, is op het oogenblik niet met
zekerheid te zeggen.
Zijn vrouw wordt eene gravinne v a n L o o n genoemd, zonder aanduiding, tot
welke der verschillende geslachten van dezen naam zij behoorde. In een zeer oude
genealogie (vrij betrouwbaar) wordt haar tot wapen gegeven een schild, gedwarsbalkt
van goud en zwart, 10 stukken.
Zie: Arch. Ridderl. Duitsche Orde Balye v. Utrecht I, 297; K i n d l i n g e r , Urkunden,
no. 80; Bethlehemsche Archieven; Geld. Volksalmanak, 1898, 3-11.
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[Reede, Frederik van]
REEDE (Frederik v a n ) misschien beter: v a n R e d e n , of v a n R h e d e n , werd
tot dusverre steeds gehouden voor den stamvader van het bekende geslacht van
Reede. Hij voerde echter in zijn wapen een rechterschuinbalk, waarover een
barensteel; zijn geslacht stamde dan ook uit een jongeren zoon van den huize B a e r
en had zijn stamhuis in het geldersche dorp Rheden.
Frederik behoorde in zijn tijd onder de voorname edelen van Gelre. Hij was 17
Oct. 1225 getuige van Gerhard van Nassau, graaf van Gelre (S l i c h t e n h o r s t ,
89); 26 Jan. 1226 getuige bij de uitspraak in den twist tusschen Otto II, bisschop
van Utrecht, en Floris IV, graaf van Holland, over het stoppen van den Rijn bij
o

Zwammerdam, 't bezit van Friesland enz. (v.d. B e r g h Oorkondenboek I n . 294).
In een akte van 27 Januari d.a.v. van den pauselijken gezant betreffende gemelde
geschillen, staat hij de tweede na den hollandschen graaf (B o n d a m I, 338). In
1227 stond hij als getuige over de vrijheden door Gerard, graaf van Gelre, aan de
opgezetenen van de Veluwe verleend. Omstreeks 1230 geeft Frederik van R. zijn
huis Doseburg in het kerspel Ehde aan het klooster Bethlehem (collectie v a n
S p a e n ). Hij is een der raden van Otto III, graaf van Gelre, en zegelt mede de
privilegiën en stadsrechten der stad Harderwijk, 11 Juni 1231 (B o n d a m , Ch. boek
I, 379, en S c h r a s s e r t , Beschr. van Harderwijk I, 4). Hij en zijn broeders A r n o l d
en G e r a r d worden onder de edelen vermeld van Otto III, graaf van Gelre, als
déze in Juli 1233 aan Arnhem stadsrechten geeft (v a n H a s s e l t , Geld.
Bijzonderheden I, 25). Op 13 April 1237 onderteekent Frederik een brief, rakende
den afstand van de advocatie der goederen van het kapittel van Emmerik, door den
heer van 's Heerenberg aan graaf Otto (B o n d a m Ch. boek). Zijn broeders A r n o l d
en G e r a r d , komen als getuigen voor van den prior van St. Janshuis, Henrich van
Steenvoorden, in het verdrag van afkoop met graaf Otto van Gelre, 5 Oct. 1240
(B o n d a m , Ch.b. I, 431). De drie broeders zijn in 1250 getuigen in een brief, waarbij
graaf Otto van Gelre de gifte bevestigt van zijn grootmoeder en zijn moeder Margriet,
gedaan aan het klooster Bethlehem (nabij Doetinchem) (Bethl. Arch). Frederik en
Gerard komen nog 13 Mei 1260 voor bij het huwelijksverdrag van de tweede dochter
van graaf Otto met den erfprins Dirck van Cleve. Gerard vindt men nog vermeld 22
Juli 1266 (B o n d a m Ch.b.)
Aan Frederik wordt tot vrouw toegekend een dochter uit het geslacht v a n
M u n s t e r v a n V o r t l a g e , doch of hij kinderen heeft nagelaten en welke, is tot
op heden niet bekend.
Regt

[Reede, Hendrik van]
REEDE (Hendrik v a n ), ridder, heer van Reede; zoon van Bitter (kol. 1002) en van
N. van Loon.
Henricus de Rede, miles, komt 5 Juni 1277 te Bentheim als getuige voor, wanneer
Egbert, graaf van Bentheim, met goedkeuring van den jongen graaf van Oudenburg,
het Duitsche Huis te Utrecht bevestigt in het bezit van de kerk en de gruit te Renen,
de tienden in de Node, de kerk en de tienden te Bemmel en de huizen of hoven
Meinardinck. Gesteren, Hobbeldynck, alles vroeger tot hulp van het Heilige Land
geschonken door wijlen zijn vader Otto, graaf van Bentheim, bij diens inkleeding in
de Duitsche Orde (Archieven der Ridderl. D. Orde II, 790).
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Hendrik van Reede geeft met Pelgrim van Putten, Hendrik van Keppel, Dirk,
Arnold en Albert van Lijnden(?of van Sinderen?) en Rekensa, weduwe van Evert
van Enghuysen toestemming
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bij de opdracht ao. 1296 (feria quarta post Petri ad vincula 1297) door Arnold van
Wesdorp (Weusdorp), commandeur van St. Jan van Jerusalem te Nijmegen, aan
graaf Reynoud van Gelre van een weerd op de Veluwe gelegen, genaamd ‘Nijenbeek’
tusschen den IJsel en Voorst, met het slot en verder toebehooren (v a n S p a e n ,
Inleiding IV, 185).
Hij huwde C h r i s t i n a v a n R o m b e r c h , bij wie met zekerheid één zoon,
B i t t e r , ridder, heer van Reede. Van dezen laatsten zijn geen levensbizonderheden
bekend; hij scheen nog in 1363 in leven te zijn en koos zich tot vrouw N. D r o s t e
t o V i s c h e r i n g , dochter van B e r n d t , ridder, heer tot Vörde, en van N.
L u y c h u y s e n of L u d i n c k h a u s e n . Zij wonnen behalve een zoon B e r n d t
(zie kol. 1041), nog een anderen, G o e r t , geheeten.
Zie: Geldersche Volksalm. 1880, 7; 1898, 3-11; 1901, 72, 73. Zijn zegel, zie J.Th.
d e R a a d t , Sceaux Armoriés.
Regt

[Reede, Willem Frederik]
REEDE (Willem Frederik, graaf v a n ), geb. te 's Gravenhage 19 Jan. 1770, gedoopt
in de waalsche kerk 21 Jan. (had tot peter en meter prins Willem V en zijn gemalin),
overleden te 's Gravenhage 14 Aug. 1838; zoon van baron Arend Willem (kol. 1001),
gezant te Berlijn, en van Heilwich Adriana Amaranthe van Lijnden.
Hij trad reeds op zéér jeugdigen leeftijd in zeedienst en werd in 1780 als adelborst
geplaatst op het schip van den toenmaligen kapitein (later luit.-admiraal) van
Kinsbergen, met wien hij in 1781 deelnam aan den slag bij Doggersbank, waarvan
hij en de graaf van Welderen den uitslag te 's Gravenhage mochten gaan melden.
Na aan verscheidene zeetochten te hebben deelgenomen, verliet hij in 1787 den
zeedienst met den rang van luitenant en ging twee jaar later bij het landleger over;
20 Nov. 1789 werd hij aangesteld tot brigadier met den rang van ritmeester bij de
gardes du corps. In 1793 op verzoek eervol ontslagen, leefde hij sedert ambteloos,
eerst te 's Gravenhage, daarna te Woerden, waar zijn zwager Bentinck (zie I kol.
303-305) werd gevangengehouden, en na zijn huwelijk in 1798 te Oldenburg. Slechts
twee jaar smaakte hij het echtelijk geluk; zijn zuster, Bentincks vrouw, woonde te
Varel en toen deze bijna gelijktijdig met zijn eigen vrouw overleed, nam hij de
kinderen van Bentinck, een zoon en twee dochters, met zich naar Oldenburg, waar
hij zich met hun opvoeding belastte. Hij bleef van harte belang stellen in de zaken
van het Oranjehuis. De opdracht, die hij ontving om zich met Canova, den beroemden
ital. beeldhouwer in verbinding te stellen tot het vervaardigen van een grafmonument
voor den vroeg gestorven prins Willem George Frederik, wijst daarop.
In 1813 werd hij belast met de aankondiging aan de duitsche hoven van de
aanvaarding der souvereiniteit door Willem I. Hij voldeed aan dien last, werd in Mei
1814, bij zijn terugkomst in het vaderland benoemd tot commissaris bij het leger der
verbonden mogendheden te Parijs, waar hij zijn zwager Bentinck uit de
gevangenschap zag verlossen en daarna door Willem I aangesteld tot gouverneur
over zijn zoon, prins Frederik, die de universiteit te Leiden bezocht. Hij moest echter
dien post al spoedig laten varen wegens den onverwachten terugkeer van Napoleon.
Tot generaalmajoor en commissaris bij het leger van Wellington aangesteld, woonde
hij den slag bij Waterloo bij (zijn portret komt ook voor op de schilderij van J.W.
Pieneman, in het Rijksmuseum).
Bij organiek besluit van 28 Aug. 1814 geadmitteerd in de ridderschap van
Gelderland, werd hij
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bij kon. besl. van 17 Maart 1822 met den titel van graaf erkend te behooren tot den
Nederl. Adel. Hij werd hofmaarschalk, was van 16 Mei 1824 tot 23 Juni 1825 minister
van buitenlandsche zaken, uit welk ambt hij op zijn verzoek eervol werd ontslagen
en in hetzelfde jaar met den titel van minister van staat tegenwoordig bij het huwelijk
van prins Frederik met de prinses van Pruisen. Daarna opperintendant der koninklijke
paleizen en lid der Eerste Kamer geworden, volgde hij den over leden baron van
Boetzelaer in 1829 op als opperkamerheer des konings. Vijf jaar later werd hij met
een belangrijke zending bij den hertog van Nassau belast en werd in 1835 voorzitter
der Eerste Kamer, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde.
Hij was ridder der D.O., Balye van Utrecht. Jonkheer 2 Maart 1831, commandeur
te Schoonhoven 23 Juli 1832, te Middelburg 4 Oct. 1832, Schelluinen 22 Oct. 1833,
Doesburg 11 Juni 1834, Schoten 21 Juni 1834, Leiden 5 Nov. 1836 en commandeur
te Rhenen 7 Maart 1838.
Hij huwde te Amerongen 13 Mei 1798 met zijn nicht C h r i s t i n a H e n r i e t t e
M a r i a I s a b e l l a , gravin van R e e d e G i n c k e l , geb. te Utrecht 26 April 1770,
overl. te Oldenburg 16 Jan. 1800, begr. te Varel; dochter van Fred. Christ. Reindert
(kol. 1014) Ven graaf v. Athlone, en van A.E.C. barones v. Tuyll v. Serooskerken.
Dit huwelijk was kinderloos. Als lid van de Mij. der Ned. Letterk. (sedert 1814), komt
zijn levensbericht voor in de Handel. Letterk., 1839, 23 en volg.
Portretten van zijn echtgenoote: zie het artikel van haar vader (kol. 1014).
Regt

[Reede Tot Amerongen, Dirk Adolf van]
REEDE TOT AMERONGEN (Dirk Adolf v a n ), T h e o d o o r A d o l f v a n R e e d e
v a n A m e r o n g e n , of T h e o d o r i c u s d e R h e d e n v a n A m e r o n g e n ;
geb. te Utrecht 12 April 1600, priester 13 April 1632, gest. 22 Dec. 1674 te
Wijk-bij-Duurstede; zoon van Frederik van Reede en Cornelia van Oostrum (kol.
1006). Gedurende 6 jaren volbracht hij te Utrecht zijn latijnsche studiën, en was
opgevoed in de gereformeerde religie, maar hij bekeerde zich tot het katholieke
geloof en trad 20 Sept. 1624 in de societeit van Jezus. In 1633 werd hij naar
Wijk-bij-Duurstede gezonden, waar hij wegens zijn adellijke afkomst en de
bescherming van zijn voorname familie zoowel door schout als predikant ongemoeid
werd gelaten. Tot 1650 nam hij tevens de zielzorg waar te Langbroek. Hij spaarde
geen geld om door kerksieraden de aantrekkelijkheid van zijn bedehuis en den glans
van den uitwendigen eeredienst te verhoogen. Hij werd begraven in de stadskerk
in het familiegraf der van Oostrums van Moersbergen.
Zie: Archief Bisd. Utrecht II, 458; III, 82, 281; C. W a l d a c k , Historia Prov.
Flandro-Belgicae societatis Jesu (Brux. 1867), 91.
Derks

[Reede Tot Amerongen, Ernst van]
REEDE TOT AMERONGEN (Ernst v a n ), geb. te Utrecht 1599, overl. te Emmerik
11 Aug. 1635, jongste zoon van Frederik van R. van Amerongen (die volgt) en van
Cornelia van Oostrum.
Hij was kapitein van een comp. voetknechten en werd 15 Jan. 1626 maarschalk
van Eemland en houtvester van het Overkwartier.
Hij huwde in 1621 met C o r n e l i a v a n R e n e s s e , overleden te Utrecht 11
Sept. 1643, begr. in St. Servaes; dochter van J o h a n v.R. v a n W i l p en van
H e s t e r v a n H a t t e m . Uit dit huwel. een zoon F r e d e r i k , van wien de v a n
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R e e d e 's v a n d e P a r k e l a a r afstammen, (zie kol. 1031) en twee dochters,
waarvan de oudste op 14-jar. leeft. is gest. en de andere, C o r n e l i a , eerst met
W i l l e m F r a n ç o i s v a n C a m o n s d e W a l c o u r t en daarna met B e r e n d
van
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B r o n c k h o r s t v a n H u l s e n was gehuwd.
Portret van Ernst bij M o e s , Icon. Bat. no. 6259; het onbekende portret op no.
6275 is ongetwijfeld dat van F r e d e r i k , den hiervóór genoemden zoon. Zie over
dien zoon: v a n D o o r n i n c k , Gesl. Aant. 447, 448.
Regt

[Reede Van Amerongen, Frederik van]
REEDE VAN AMERONGEN (Frederik v a n ), heer van Amerongen, geb. te Utrecht
14 Juli 1550, overl. op het huis Amerongen 2 Juli 1611 en in de kerk ald. begraven;
zoon van Goert v.R. van Saesveld (2) (kol. 1042) en van Geertruid van Nijenrode.
Met zijn broeders Adriaan en Gerard, voornamelijk met den eersten, voerde hij
langdurige processen over de heerlijkheid Amerongen en het duurde wel tot na
1600 eer hij daarvan in het rustig bezit geraakte. Hij was kanunnik van den Dom te
Utrecht sedert 28 Sept. 1564 en deed daarvan afstand 21 Oct. 1594. Beschreven
in de ridderschap van Utrecht 17 Juni 1597.
In 1595 legde hij bij Salomon de Rop, ordin. drukker der Staten van Utrecht, een
werkje ter perse, getiteld: Opgaende Linie van 't Geslacht Van Reede, zijnde de
voorvaederen van Frederik van Reede, Heer tot Amerongen etc. etc. Dit zeldzame
o

4 boekje waarvan mij, buiten het ex. dat ik zelf bezit, nog slechts één ander bekend
is, is een der falsificaties op genealogisch gebied uit de 16e eeuw, vermoedelijk
opgesteld met het oogmerk de hier bedoelde familie van Reede vast te knoopen
aan het hannoveraansch geslacht v o n R h e d e n , dat destijds op uitsterven stond.
Onder de z.g. bewijsstukken komt dan ook een vervalsch charter voor (n.b. met een
certificaat van echtheid, afgegeven door de magistraat van Utrecht), waarin de
kinderen van Hendrik van Reede (zie kol. 1003) en Christina van Romberch tot
scheiding en deeling van de munstersche en hannoveraansche goederen overgaan.
Ook in de oudere generatiën is die genealogie vervalscht.
Frederik van Reede heeft drie vrouwen gehad. De eerste, A l y t G i j s b e r t s d r .
v a n S o l m i s , was slechts een concubine, bij wie hij minstens drie kinderen heeft
verwekt, waarvan G i j s b e r t 20 Dec. 1611 drost van Amerongen werd en wiens
zoon Adriaen voorgaat (kol. 1001). Aan de twee andere kinderen J o h a n n a en
M a r g a r e t h a besprak Frederik 11 Apr. 1607 eenige legaten. Deze kinderen heeft
Frederik wel erkend, maar niet (zoo 't schijnt) door opvolgend huwelijk gewettigd.
Hij huwde, volgens huw.voorw. van 10 Sept. 1591, met C o r n e l i a v a n
O o s t r u m , geb. omstr. 1565, overleden in 1600; dochter van J a n , schout van
Wijk bij Duurstede, en van M a r i a v a n O o s t r u m en hertrouwde, vlg. huw.
voorw. van 16 Mei 1610, met C a t h a r i n a v a n M e r v e l d , overleden 23 Aug.
1625, weduwe (sedert 1592) van B a r t h o l o m e u s d e W a e l v a n
Moersbergen.
Het laatste huwelijk was kinderloos. Bij C. van Oostrum had Frederik vijf kinderen,
waarvan Godard volgt, Dirk Adolf en Ernst (kol. 1005) voorgaan; G e e r t r u i d m e t
H e n d r i k v a n B r e d e r o d e B o l s w a e r d huwde, en M a r i a als religieuse te
Oudwijk overleed.
Portretten door onbekende schilders op de kasteelen Middachten en Amerongen.
Zie: Nederl. Heraut V.III; Inventaris Arch. Huis Amerongen (1902); B r o c k ,
Naamlijst van Domheeren te Utrecht fol. 32 verso (hs. Rijksarchief Utrecht); Register
der charters op het Prov. Archief te Utrecht no. 1335, 1336; M o e s , Icon. Bat. no.
5582 en 6260.
Regt
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[Reede Van Amerongen, Godard of Goert van]
REEDE VAN AMERONGEN (Godard of Goert v a n ), heer van Amerongen, Ginkel
en Zuylestein. Geb. te Utrecht 23 Januari 1593, overleden 3
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Octob. 1641; zoon van Frederik (hiervóór) en van Cornelia van Oostrum.
Hij werd met Amerongen beleend 17 Dec. 1612 en in de ridderschap van Utrecht
beschreven 1 Aug. 1618. Na den dood van zijn tante Aleyd van Reede, weduwe
Wingfield, ingevolge testament van zijn grootvader Goert, beleend met Zuylestein.
Hierover ontstond echter een proces met Johan van Renesse van der Aa, die er
eerst geld op had geschoten en in 1609 gemelde heerlijkheid van Aleyd van Reede
had gekocht en er dan ook 29 Aug. 1611 mee was beleend. Dit proces liep zoo
hoog dat de Staten van Utrecht er zich mee bemoeiden en een schikking tot stand
brachten, waarbij beide partijen het huis op prins Frederik Hendrik transporteerden,
die er 4 Aug. 1630 mee werd beleend.
Goert van Reede was lid der Staten van Utrecht en wegens die provincie
gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Amsterdam 14 Sept. 1618, idem te
Middelburg 20 Oct. 1621. Hij ontving van die Staten commissie tot de schouw over
de Vecht en den Krommen Rijn, 14 Januari 1623; werd raad in het Hof van Utrecht
4 Maart 1631 en in 1635 met Hendrik van Essen, François Herberts en Albert Sonck
naar Friesland gezonden om de daar ontstane geschillen over de oorlogslasten te
onderzoeken. Hij was dus toen reeds ongetwijfeld gecommitteerde ter
Staten-Generaal. In 1634 en volgende jaren benoemd tot gedeputeerde te velde,
was hij ook in die hoedanigheid in 1641, toen hij te Bergen op Zoom door een hevige
ziekte werd aangetast, waaraan hij 3 Oct. overleed. Zijn lijk werd naar Utrecht
overgebracht en vandaar 11 Oct. 1641 ‘uitgevoerd naar buiten’ en wel naar
Amerongen, waar het in den grafkelder der van Reede's werd bijgezet.
Hij huwde te Wijk bij Duurstede in Sept 1612 met A n n a v a n d e n
B o e t z e l a e r v a n T a u t e n b u r g , geb. in 1584 uit een r. cathol. familie, overl.
12 Juni 1650, belijdende de protestantsche leer, begraven te Amerongen, dochter
van O s w a l d en van E l s e b e v a n M e r v e l d . Onder de kunstschatten, die het
huis Amerongen bezit, moet een merkwaardig album worden vermeld, aangelegd
door deze Anna v.d. Boetzelaer. Daarin komen een menigte handteekeningen van
bekende en beroemde personen uit de geschiedenis dier dagen voor; een hoogst
belangrijke verzameling, opgeluisterd door miniaturen, deels van zeldzame
uitvoerigheid, teekeningen, wapens, enz.
Uit dit huwelijk zijn twee zoons en vijf dochters gesproten. De oudste zoon,
F r e d e r i k A d o l p h v a n R e e d e , huwde E r n e s t i n a v a n d e n
B o e t z e l a e r , doch sneuvelde 18 Juli 1638, bij een mislukten aanslag op
Antwerpen, zonder kinderen na te laten. De tweede zoon, Godard Adriaan, volgt.
Van de dochters huwde C o r n e l i a E l i s a b e t h met P h i l i b e r t v a n T u y l l
v a n S e r o o s k e r k e n ; A n n a W a l b u r g met J o h a n v a n T u y l l v a n
S e r o o s k e r k e n ; C a t h a r i n a eerst met den ritmeester A r n o l d v a n
R a n d w i j c k en daarna met C a r e l A l e x a n d e r v a n B e r c h . De beide andere
dochters overleden ongehuwd.
Geschilderde portretten van Goert van Reede en zijn echtgenoote berusten op
het huis Amerongen.
Zie: A n t h . M a t t h a e u s , de Jure Gladii, 220, 227; Geldersche Volksalm. 1902,
122; Wapenboek D.O. Balye v. Utrecht, 37; M o e s , Icon. Bat. no. 802; C r a a n d i j k ,
Wandel. door Nederland (art. Amerongen); Inventaris Archieven Huis Amerongen
(1902).
Regt

[Reede Van Amerongen, Godard Adriaan baron van]
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REEDE VAN AMERONGEN (Godard Adriaan baron v a n ), vrijheer van Amerongen,
heer van
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Ginkel, Elst en Lievendael. Geb. op het slot Amerongen 6 Januari 1621, overl. te
Kopenhagen 9 Oct. 1691; zoon van den voorg. en van Anna van den Boetzelaer.
Kanunnik van den Dom te Utrecht 5 April 1639. Hij wordt 21 Mei 1632, oud 11
jaar, benoemd tot commandeur der commanderie van St. Jan te Ingen en 20 Jan.
1642 door prins Frederik Hendrik begiftigd met het maarschalksambt van Montfoort.
Hij doet van dit ambt en van zijn commanderie afstand 15 Maart 1642 en wordt 12
Febr. 1642 beschreven in de ridderschap van Utrecht. Hij wordt 7 April 1642 (na
doode zijns vaders), met Amerongen verlijd en wordt 18 Febr. 1646 heemraad van
den Lekdijk bovendams. In het jaar 1672 is zijn kasteel Amerongen door de
Franschen in brand gestoken en de tombe in de kerk aldaar, waaronder zijn
voorouders rustten, vernield. (Over deze verwoesting en de vergoeding daarvoor
handelt v. d e r M o n d e in zijn Tijdschr. v. Utrecht VI, 143-145). 15 April 1674 werd
hij ingevolge de authorisatie van H.H.M. op den prins van Oranje, Willem III, verleend,
met al de leden van de Staten van Utrecht uit den eed ontslagen en den volgenden
dag, 16 Apr., door gemelden prins weder onder de edelen en ridderschappen van
dat gewest aangesteld. Hij bouwde 1678 het kasteel Amerongen in den
tegenwoordigen staat weder op; 18 Aug. 1676 verhieven de Staten van Utrecht de
heerlijkheid Amerongen, wegens zijn menigvuldige diensten den lande bewezen,
tot een vrije hooge heerlijkheid ten behoeve van hem en zijn erven.
In 1652 werd hij wegens Utrecht afgevaardigde ter Staten-Generaal en in 1689
lid van den Raad van State. Talrijk zijn de commissies, die hem werden opgedragen,
en groot zijn zijn verdiensten als ambassadeur, voornamelijk aan de noorsche en
duitsche hoven.
In 1653 was hij commissaris tot de zeezaken, in 1658 idem naar het Vlie, in 1658
ook met Hans van Wyckel als commissaris naar Maastricht, in 1662 comm. tot de
militaire zaken, in 1666 en 1676 gedeputeerde te velde, in 1677 als gecommitteerde
naar Gelderland tot wegneming van de ‘defecten in de legerlasten’ en in 1689
commissaris naar de landen van Overmaze en Maastricht.
Als extraordin. ambassadeur is hij naar Denemarken gezonden 16 Nov. 1655 en
11 April 1659; naar Zweden 3 Maart 1656, naar Zweden en Polen 16 Mei 1657 en
naar de vredesonderhandelingen in het Noorden 5 April 1659; meestal om aldaar
voor ons land den vrede te bewaren en verhooging van tollen en lasten te voorkomen.
Als extraordin. ambass. naar Spanje 27 April 1660 om de vriendschap des konings
voor onzen staat te verwerven bij den dreigenden oorlog en om de belangen van
den nederl. koophandel voor te staan. Het gezantschap bestond uit van Reede, Jan
van Merode en Philips Aebinga van Humalda, en was het eerste dat onze staat naar
Spanje zond. In 1663 ging hij als commissaris naar Aken. Als extraord. ambassadeur
naar Denemarken 7 April 1665 en 4 April 67, bij welke gelegenheid de
vriendschappelijke verhouding tusschen den koning en onzen staat zéér toenam
en van Reede in staat was zeven bizondere verdragen te sluiten. In 67 poogde hij
de uitrusting van 40 oorlogsschepen te bevorderen, wat hem gedeeltelijk gelukte.
Van Reede, die reeds in 1649 door Frederik III met de ridderorde van den Olifant
was begiftigd, werd 25 Mei 1671 door koning Christiaan V met zijn afstammelingen
in den deenschen adelstand verheven met den titel van baron.
Hij verkreeg bij die gelegenheid het volgende wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in
rood een zilveren
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eenhoorn, 2 en 3 in blauw een bundel van 3 gouden pijlen, gestoken door een
gouden kroon; over alles heen als hartschild het wapen van van Reede. Nog 20
September van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot ridder in de Danebrogsorde.
Als extraordin. gedeputeerde naar den bisschop van Munster 1668; als
commissaris naar den vredehandel te Keulen 1671. Als commissaris naar de
brunswijksche vorsten, te Berlijn 28 Nov. 1671; als extraord. gecommitteerde naar
Bremen 4 Aug. 1676. In 1679 opnieuw als commissaris naar Berlijn gezonden,
herstelde hij de wankele vriendschap tusschen den keurvorst van Brandenburg en
de Staten. Hij vertoefde daar een geruimen tijd en wist onderwijl den keurvorst af
te brengen van diens voornemen om te Emden een afrikaansche maatschappij op
te richten, die den nederlandschen handel op de kust van Afrika zeer zou
benadeelen. In 1686 ging hij als commissaris naar Kleef en 19 Mei 1688 naar Saksen
en werd in 1690 ondanks zijn hooge jaren opnieuw als extraord. ambassadeur naar
Denemarken gezonden. Hij had nog gelegenheid een verdrag van koophandel
tusschen den koning van Engeland en de Staten-Generaal aan de eene zijde en
den koning van Denemarken aan de andere te sluiten, doch dit was ook de laatste
dienst, dien hij het vaderland kon bewijzen. Kort daarna ernstig ongesteld geworden,
stierf hij te Kopenhagen 9 October 1691, oud 70 jaren. Zijn stoffelijk overschot werd
over zee naar het vaderland vervoerd, waar het op het koor in de kerk te Amerongen
werd begraven.
Van Reede was 29 Aug. 1643 te 's Gravenhage, of te Utrecht, geh. met
M a r g a r e t h a T u r n o r , overleden 3 Jan. 1700, begraven bij haar man; dochter
van G e o r g e T u r n o r , engelsch edelman, als kapitein in de comp. van Thomas
Yorke in het leger vóór Maastricht overleden 26 Oct. 1632, en van S a l o m é v a n
Meetkercken.
Uit dit huwelijk slechts één zoon Godard, die als le graaf van Athlone volgt (kol.
1017).
In 1660, op het punt staande naar Spanje te vertrekken, poseerde Godard Adriaan
van Reede, en ook zijn echtgenoote voor den schilder Jurriaan Ovens. Zijn portret
werd door Vondel bezongen. Beide portretten hangen op het huis Amerongen, terwijl
nog een te Middachten aanwezig is, schilder onbekend.
Naar aanleiding van zijn verheffing in den deenschen adel plaatste schrijver dezes
een genealogie van Reede in Danmarks Adels Aarbog, XXVII (1909), bij welk artikel
het door J. Ovens geschilderde portret werd gereproduceerd.
Zie: M o e s , Icon. Bat. no. 6269; Gedichten van V o n d e l (edit. Unger, deel
1657-60, 288); v a n d e r M o n d e , als boven; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.
II A, 226, 227; W a g e n a a r , Vad. Hist. XIII, 93; XIII, 13, 185, 258; XIV, 16 vv.; XV,
22, 215; XVI, 166; A n t . M a t t h a e u s , de Jure Gladii, 229; Geld. Volksalm. 1875,
87-90; Tijdspiegel, 1896 (September afl.) 66; Inventaris Archieven Huis Amerongen
(De papieren van G.A.v. Reede, op dat huis bewaard, zijn zéér belangrijk voor de
staatk. geschiedenis van zijn tijd).
Regt

[Reede Van Brandlicht, Hendrik van]
REEDE VAN BRANDLICHT (Hendrik v a n ), heer van Brandlicht, geboren omstreeks
1525, overleden in 1592 of in 1602; zoon van Adriaen van Reede van Saesveld (1)
(kol. 1038) en van Lucia van Goer.
Bij de verdeeling der vaderlijke goederen werd hem het huis Brandlicht
toegewezen. Hij was eerst domheer te Munster, deed daarvan afstand en werd
hofmeester van Anna, gravin van Tecklenburg, weduwe van den graaf van
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Bentheim. Hij hield de zijde van den spaanschen koning en komt dan ook 16 Nov.
1582 voor op een lijst van hen die ‘heulden’ met het hof van Madrid en wier goederen
volgens besluit van den landdag van Overijsel (16 Nov. 1582) zouden worden
verbeurd verklaard. Hij heet daar ‘Henrick van Rehede.’ Reeds eerder had hij van
die gevoelens blijk gegeven. In of vóór 1580 maakte hij zich meester van het huis
te Saesveld, dat zijn broeder Goert toebehoorde, want op 11 Mei 1580 schrijft
Goossen van Raesfelt, drost van Twenthe, aan de stad Kampen dat hij ten behoeve
van Goert van Reede, heer te Amerongen, het slot Saesveld heeft veroverd, hetwelk
door diens broeder Hendrik eenigen tijd met geweld ingenomen was.
Hij huwde 25 of 27 Juni 1574 met E l i s a b e t h , gravin v a n
M a n s f e l d - A r n s t e i n , geb. 5 April 1555, dochter van J a n A l b e r t , graaf te
Arnstein en van M a g d a l e n a , gravin v a n S c h w a r z b u r g .
Uit dit huwelijk sproten elf kinderen, die r. kath. bleven en tot groot aanzien
geraakten, maar wier nakomelingschap in het midden der 18e eeuw is uitgestorven.
Zie: v a n D o o r n i n c k , Gesl. Aant., 65; Bijdr. Gesch. v. Overijsel IV, 181.
Regt

[Reede Van Drakestein, Ernst van]
REEDE VAN DRAKESTEIN (Ernst v a n ), heer van de Vuursche en Drakestein;
geb. te Utrecht 30 Sept. 1588, overl. 17 Oct. 1640 en begr. in den Dom;
tweelingbroeder van den gezant te Munster en zoon van Gerard van Reede van
Nederhorst (1) (kol. 1023) en van Mechteld Peunis.
Hij werd 19 Maart 1619 luitenant-houtvester der provincie Utrecht, van welk ambt
hij in 1626 afstand deed; maarschalk van het Overkwartier 28 Januari 1622, welke
waardigheid hij in 1625 over droeg op zijn zwager Adriaan van Rossem. Daarna
maarschalk van Eemland en wegens Utrecht 12 Oct. 1633 raad ter Admiraliteit van
Amsterdam.
Hij kocht Drakesteijn en werd daarmee 27 Sept. 1634 beleend. In 1640 heeft hij
dit kasteel grootendeels herbouwd.
Ernst van Reede huwde in Januari 1617 met E l i s a b e t h v a n U t e n h o v e ,
overl. 13 Febr. 1637, vermoedel. te Utrecht; dochter van A n t h o n y , den wakkeren
kommandant van Ostende in 1604, en van A g n e s v a n R e n e s s e v a n B a e r .
Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren, waarvan F r e d e r i k , gedoopt te
Utrecht, Jacobikerk, 12 Mei 1624, als kapitein van een comp. voetknechten 19 Febr.
1649 in Brazilië op den berg Gararappes sneuvelde in een gevecht tegen de
Portugeezen. C a r e l , Johanniterridder en opperschenker van den keurvorst van
Brandenburg, overleed in 1679. De beide andere zoons waren Gerard (kol. 1010)
en Hendrik Adriaan (kol. 1011); een dochter Agnes (zie kol. 1025).
Zijn portret door een onbekende bij baron van Tuyll van Serooskerken op het
kasteel te Zuylen bij Utrecht.
Zie: Catalogus van het stadsarchief te Utrecht, II no. 3663; Tegenwoordige Staat
v. Utrecht, 276; Invent. Arch. Huis Amerongen (1902) II no. 142, 143.
Regt

[Reede Van Drakestein, Gerard van]
REEDE VAN DRAKESTEIN (Gerard v a n ), heer van de Vuursche en Drakestein,
bij doode zijns vaders. Geb. vermoedel. te Utrecht, overleden 14 Octob. 1669; zoon
van den voorg. en van Elisabeth van Utenhove.
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Hij werd beschreven in de ridderschap van Utrecht 16 Febr. 1642, werd wegens
Utrecht 7 Januari 1641 gecommitteerd als raad ter admiraliteit te Amsterdam en
werd 25 Mei 1645 stadhouder van de leenen.
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Hij neemt door schenking van land en geld een werkzaam aandeel in de stichting
der ned. herv. kerk en gemeente te Vuursche en nam ook zitting in den eersten
kerkeraad. De kerk werd ingewijd 1659.
Van Reede, die een deerlijk met schulden bezwaarden boedel naliet, is tweemaal
gehuwd geweest. Eerst te Utrecht in Jan. 1645 met C a t h a r i n a v a n
T e y l i n g e n , gedoopt te Alkmaar 28 Juli 1619, overl. 27 Aug. 1653 (een wapenbord
met een weidsch opschrift werd in de nieuwe kerk te Vuursche opgehangen), dochter
van F l o r i s en van E l e o n o r a V i v i e n . Daarna 26 Nov. 1654 met M a r g a r e t h a
v a n R e e d e t o t N e d e r h o r s t , overl. daags vóór haar man, 13 Oct. 1669,
dochter van Godard, den ambassadeur, en van Emerentia Oem van Wijngaarden
(kol. 1025).
Een dochter, H e n r i ë t t e , schonk aan de gemeente te Vuursche een zilveren
beker, ten gebruike bij het avondmaal. Een zoon G o d a r d sneuvelde voor Ryssel.
Een andere zoon F r e d e r i k H e n d r i k huwde J o h a n n a S c h a d e en won
minstens één zoon, G e r a r d G o d a r d v a n R e e d e , van wien echter niets
bekend is.
Zie: Catal. van het stadsarchief te Utrecht II no. 954, 55, 56: M i c h a e l
V e r b o o m , Jeremias getrouwen Raad .... (herdenking 100 jarig bestaan der kerk
aan de Vuursche, 5 Juni 1757).
Regt

[Reede Tot Drakestein, Hendrik Adriaan van]
REEDE TOT DRAKESTEIN (Hendrik Adriaan v a n ), heer van Mijdrecht, werd in
of omstreeks 1636 geboren en overleed 15 Dec. 1691 als zoon van Ernst (kol. 1010),
en van Elisabeth van Utenhove. (Naar zijn doop werd tevergeefs gezocht: in de
doopboeken te Utrecht komt die akte niet voor, die van Baarn beginnen pas met
1689).
Op veertienjarigen leeftijd (zoo men zegt) het ouderlijk huis ontloopen, nam hij
dienst op een der oostindievaarders, doorreisde een groot deel van den aardbol en
werd in 1657 adelborst in dienst der O.I. Comp. Vier of vijf jaar later werd hij vaandrig,
nam toen deel aan de expeditie van Rijklof van Goens naar de kust van Malabar,
was provisioneel kapitein toen deze Cochin innam en werd daarna met Bax en
Schuylenburg definitief tot kapitein bevorderd. Hij werd Comp. opperhoofd van
Koelang (Coylang) op Malabar, daarna kommandant van het garnizoen in de
hoofdplaats Cochin. In Aug. 1663 werd hij ook aangesteld als luitenant van den
koning van Cochin onder den titel van ‘Ragiadoor’. In 1667 eerste kapitein bij het
gouvernement van Ceilon en lid van den raad van politie. In 1669 tot commandeur
van Malabarbenoemd, aanvaardde hij dit ambt in 1671. In 1677 werd hij extraord.
raad van N.I., vertrok in het volgend jaar naar Nederland, kwam daar aan in 1679,
koos Utrecht tot zijn woonplaats en kocht in 1680 van Isabella Wttenbogaert de
ridderhofstad Mijdrecht. Van Reede werd dientengevolge in de ridderschap van
Utrecht beschreven, verscheen in hetzelfde jaar in de Staten, bleef tot 1684
werkzaam bij de Rekenkamer en werd daarna lid van Gedeputeerde Staten. Hij
bleef de bewindhebbers der O.I. Comp. van advies dienen en werd in 1684 als
regeeringscommissaris uitgezonden om de steeds toenemende misbruiken op de
overzeesche kantoren uit te roeien. Nog in hetzelfde jaar scheep gegaan zijnde,
kwam hij eerst aan de Kaap de Goede Hoop, waar zijn naam in herinnering blijft,
doordat Simon van der Stel ‘Drakestein’ naar hem heeft genoemd.
In Aug. 1685 vandaar vertrokken, kwam hij nog in 1685 op Ceilon, in 1686 in
Bengalen en 1687 op de kust van Coromandel, waar hij de stad
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Negapatnam met verbazende kosten en moeite van verdedigingswerken voorzag.
In 1690 stichtte van Reede het theologisch seminarium te Naloer bij Jafnapatnam,
dat wel een grooten en snellen bloei beleefde, doch reeds in 1723 moest worden
opgeheven. Ondertusschen ging de regeerings-commissaris met straffe hand te
werk tegen de vele misbruiken die als de kanker aan de Compagnie knaagden.
Overal werden zonder aanzien des persoons de ambtenaren, die ‘suspect’ waren,
afgezet. Veel haalde het niet uit. Zij, die den buidel vol hadden, werden verwijderd
en door anderen vervangen, die niets bezaten en des te ijveriger waren om zich ten
koste der Compagnie te verrijken. In het volgend jaar, 1691, ging van Reede aan
boord van het schip ‘Drechterland’ om het rijk van Guzeratte, met de hoofdplaats
Suratte, te bezoeken, doch vóór hij aan land stapte, overleed hij aan boord van het
genoemde schip, ongetwijfeld vergiftigd door ambtenaren, die zich gecompromitteerd
wisten. Met groote praal werd zijn stoffelijk overschot te Suratte begraven en nog
heden wijst een prachtig mausoleum de plaats aan, waar het lijk van van Reede v.
Drakestein rust.
Bovenal is van Reede bekend gebleven door een werk dat op zijn kosten werd
samengesteld en uitgegeven, getiteld: Hortus Indicus Malabaricus, continens regni
Malabarici omnis generis plantas, Latinis, Malabaricis, Arabicis et Bramanum
characteribus et nominibus expressas, una cum floribus, fructibus et seminibus
magnitudine naturali etc., per H e n r . v a n R h e e d e v a n D r a a k e n s t e y n ,
et J o . C a s e a r i u m , notis et commentariis ab A r n o l d o S i j e n . (Amsterdam
1678, fol.). Het geheele werk bestaat uit 12 deelen en bevat 1794 platen. Het laatste
deel verscheen in 1703. C a s p a r u s C o m m e l i n bewerkte een tabel van het
gansche werk onder den titel: Flora Malabarica sive Horti Malabarici catalogus;
exhibens omnium, ejusdem plantarum nomina guae ex variis cum veteribus tum
recentioribus Botanicis collegit et in ordinem alphabeticum digessit. (Leiden, 1696,
fol.).
A b r a h a m P o t t ving aan het werk in het nederlandsch te vertalen, onder den
titel: Malabaarsche Cruythof, vervattende het raarste slagh van allerley soorten van
planten, die in het Koningrijk van Malabar worden gevonden nevens derzelver
bloemen, vrugten en zaaden. (Amsterdam 1689, fol.). Hiervan zijn echter slechts
de beide eerste deelen verschenen. Nog onvollediger is de vertaling in het engelsch
o

door J o h n H i l l (Londen 1774, groot 4 .), waarvan slechts het eerste deel het
licht zag. Een beoordeeling van het werk is opgenomen in de Acta erud. 1684, 159;
1685, 401; 1688, 479.
Deze Hortus Malabaricus is ook thans nog van wetenschappelijke waarde.
Johannes Casearius, predt. te Cochin, schreef den tekst, terwijl de bekwaamste
inlandsche teekenaars in dienst waren gesteld om de planten af te beelden. Om de
nagedachtenis van den beroemden botanicus te eeren, heeft Plumier een plant van
het geslacht guttifera naar hem ‘van Rheedia’ genoemd’
Niettegenstaande aan van Reede in verschillende geneal. J o h a n n a S c h a d é
(zie kol. 1011, reg. 23) tot vrouw wordt gegeven, is dit geheel bezijden de waarheid.
Hij is nimmer gehuwd geweest. Wel had hij een dochter F r a n c i n a , waarvan hem
het vaderschap (n.b. bij loting!) was toegekend en die een inlandsche vrouw tot
moeder had. Van deze Francina gaat aan de Malabaarsche kust een legende, door
verscheidene schrijvers uit den tegenwoordigen tijd naverteld en welke hierop
neerkomt, dat zij zich te Trinconomale heeft in zee gestort uit wanhoop over het
heimelijk vertrek vandaar
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van zekeren scheepskapitein F i l i p s V e r m u y d e n .
Wel staat op een hooge rots te Trinconomale een zuil (plek van vereering voor
de inlanders), met het opschrift: Tot gedachtenis van Francina van Rhede tot
Mydreght. Dezen Ao. 1687, 24 April op Gereght. Waar dit nu betrekking op heeft,
is mij onbekend. Zeker niet op een feit, als boven verhaald is, want Francina is twee
keer getrouwd. Eerst met M a u r i c e C é s a r d e l a B a y e , kapitein in dienst
der O.I. Comp., overleden te Colombo 14 Febr. 1693. En daarna in Januari 1694
met A n t h o n y C a r e l v a n P a n h u y s , heer van Voorn en Vliet, overl. 12 Jan.
1714.
Een portret van H.A. van Reede komt voor in den Hortus Malabaricus. Dit is ook
gereproduceerd in Elzevier's Maandschrift, hieronder vermeld, en ofschoon Muller
zegt ‘zonder naam van den graveur’ wordt het waarschijnlijk geacht door P. van
Gunst te zijn gesneden. Onder het portret komen ook zijn 16 kwartierwapens voor.
Een fol. handschrift van 100 blz. in antiek lederen band, bevattende van Reede's
Aenmerking en verklaring over verscheyde Saecken betreffende den Staet en
ommeslag van de Compagnie op het Eyland Ceylon .... te samen gestelt int last en
bede van den Ed. G.G. en Ed. H.H. Raeden van India Ao. 1677, werd 16 Oct. 1905
op een auctie bij S. Gouda Quint te Arnhem verkocht.
Zie: S. K a l f f , De Maecenas van Malabar in Elzevier's Maandschr. 1905, 241-257
en 312-322, met afbeelding van zijn begrafenis, zijn praalgraf en zijn portret; A. 's
G r a v e s a n d e , Levensbyzonderh. van II. A. van Rheede in Verh. Zeeuwsch
Genootsch. VI (1778), 557; A.W. S c h l e g e l , Levensb., als voren in Tijdschr. v.
Ned. Indië IV, B. (1842), 58); V e t h in de Gids 1887, III, 73, IV, 113; Navorscher
XII, 203; Alg. Ned. Familiebl. IV, 142; XIII, 92; Mdbl. Ned. Leeuw XVII, 181; Wapenh.
IV, 51, 52, 99, 100; M u l l e r , Catal. van Portr. no. 4479; M. G r e s h o f f , De grafstede
van H.A.v. Rheeden te Surat in Eigen Haard 1906, 612.
Over de bovenvermelde legende o.a.: A.G.M. R h i n d e l l , Francina van Rhede,
a legend of Trinconomalee in Blackwood's Magazine, 1901, en M a u r i t s
W a g e n v o o r t in Nieuws van den Dag, 12 Maart 1908.
Regt

[Reede-ginckel, Frederik Christiaan baron van]
REEDE-GINCKEL (Frederik Christiaan baron v a n ), IIe graaf van Athlone, baron
van Agrim, vrijheer van Amerongen, enz. Geb. te Utrecht (?) 20 Oct. 1668, overleden
te Sluis in Zeeland 15 Aug. 1719, begraven te Amerongen; zoon van Godard (kol.
1017) Ien graaf van Athlone, en van U.Ph. van Raesfelt.
Bij afstand door zijn vader, beschreven in de ridderschap van Utrecht 7 Dec. 1701.
Hoogheemraad van den Lekdijk-bovendams en van het waterschap Woerden. Hij
werd 12 Nov. 1696 kolonel bij de cavalerie en 14 April 1704 majoor-generaal over
alle compagnieën paarden. Als zoodanig wordt zijn naam met eere genoemd in den
slag bij Ramillies, 23 Mei 1706. Bevorderd tot luitenant-generaal 1 Januari 1709,
werd hij in 1710 tusschen Deinse en Kortrijk door 4000 Franschen uit Yperen
overvallen, het transport, dat hij met een zwakke bedekking van cavalerie geleidde,
veroverd en vernield en hij zelf gevangen genomen.
Benoemd tot gouverneur-commandant van de stad Mons 19 Mei 1713, werd hij
26 Febr. 1718 (op een jaarwedde van ƒ 3000) aangesteld tot gouverneur van Sluis
in Vlaanderen. Hij verving daar den beroemden F.N. Fagel, die overleden was.
Slechts ruim een jaar was van
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Reede in deze functie werkzaam, toen hij door den dood aan zijn ambt werd
ontnomen.
Hij huwde (huw. voorw. op Zuilestein 2 Maart 1715) met jkvr. H e n r i ë t t e v a n
N a s s a u - Z u y l e s t e i n , gedoopt te 's-Gravenhage Gr. kerk 22 Dec. 1688, overl.
te Utrecht (of te Arnhem) 24 Juli 1759, begr. te Amerongen; dochter van Willem,
Ien graaf van Rochfort (I kol. 1367) en van Jane Wroth de Durance.
Uit dit huwelijk drie kinderen: G o d a r d A d r i a a n , IIIe graaf van Athlone, op 20
j. leeftijd op de academie te Marburg overleden; Frederik Willem (1) (kol. 1015), en
U r s u l a C h r i s t i n a R e y n i r a barones v a n R e e d e - G i n c k e l , gemalin van
J a n baron v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n .
De levensgroote portretten van F.C.v. Reede (door Theo Netscher) en van zijn
echtgenoote (door Collosius, 1727) hangen op het huis Amerongen. De drie kinderen
mede op een schilderij aldaar.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te land, II, 288 en 371 noot; Utr. Placcaatboek I,
318; Jaarb. Ned. Adel. 1892/93, 249; W.M.C. R e g t , Het geslacht Nassau-Zuylestein
in Gen. Her. Bladen II, 486-501; M o e s , Icon. Bat. no. 6263 en 5301 (schilder
onbekend); Inventaris van archieven op het huis Amerongen (1902); Dictionary of
Nation. Biography XXI, 387.
Regt

[Reede-ginckel, Frederik Christiaan Reindert graaf van]
REEDE-GINCKEL (Frederik Christiaan Reindert graaf v a n ), Ve graaf van Athlone,
baron van Agrim, vrijheer van Amerongen, enz. Geb. te 's Gravenhage 31 Januari
1743, ged. Kl. kerk 3 Febr., overleden te Teddington in Engeland 13 Dec. 1808;
zoon van Frederik Willem (1) (kol. 1015) IVen graaf van Athlone, en van L.I.H.
barones van Wassenaer.
Beleend met Amerongen 28 Mei 1747; met Zuilenburg en Lievendael 17 Sept.
1748; met Middachten - voorbehoudens het vruchtgebruik zijner moeder - 2 Dec.
1747; doet wegens Middachten den leeneed 1766. Beschreven in de ridderschap
van Utrecht, werd hij lid der Staten van dat gewest en afgevaardigde ter
Staten-Generaal. Hij was dijkgraaf van den Lekdijkbovendams, werd raad ter
Admiraliteit van Zeeland 11 Juni 1767, raad-extraord. in het Hof van Utrecht 3 Mei
1769, bewindhebber der O.I. Comp. ter kamer van Amsterdam 3 Jan. 1770, lid der
Generaliteits-rekenkamer 13 Jan. 1773, raad ter Admiraliteit van Amsterdam 23
April 1776, raad in het Adellijk Jachtgericht 1776, luitenant-houtvester van Utrecht
13 Febr. 1781 en hoofdschout der stad Utrecht 23 April 1782.
Hij werd 26 Sept. 1790 door Carl Theodor, keurvorst van de Paltz, in den
rijksgravenstand verheven; hierdoor verkregen al zijn afstammelingen in de
mannelijke lijn de grafelijke waardigheid, terwijl de titel van Athlone slechts tot den
oudsten zoon beperkt was.
Bij de omwenteling van 1795 vertrok hij naar Engeland, nam zitting in het britsche
parlement 10 Maart 1795 en verkreeg 15 Januari 1801 van koning George III een
jaargeld van £ 2000, in plaats van de tot nu toe genoten goederen en tienden. Hij
is de eerste Athlone geweest, die zitting had in het britsche parlement.
Van Reede huwde te 's Gravenhage 29 Dec. 1765 met A n n a E l i s a b e t h
C h r i s t i n a barones v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n , geb. te Zuilen 6 Sept.
1745, overl. te 's Gravenhage 16 Januari 1819 en te Amerongen begraven; dochter
van J a n , vrijheer van Heeze en Leende, en van U r s u l i n a C h r i s t i n a
R e y n i r a barones v a n R e e d e - G i n c k e l .
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Uit dit huwelijk sproten negen kinderen, waarvan Frederik Willem (1) (kol. 1015),
Reinoud Diederik Jacob (kol. 1021) en Willem Gustaaf Frederik (kol. 1022) volgen.
J a c o b a H e l e n a , gravin v a n R e e d e - G i n c k e l huwde Jean Charles graaf
Bentinck (II kol. 125); M a r i a W i l h e l m i n a , gravin v a n R e e d e - G i n c k e l ,
hofdame van de gemalin van prins Willem V, ongehuwd overl.; C h r i s t i n a
H e n r i e t t e M a r i a I s a b e l l a huwde Willem Frederik, graaf van Reede (kol
1004); C a r e l W i l l e m L o d e w i j k 17 Jan. 1793 door koning George aangesteld
tot 1en luit. der artill., doch 21 Dec. d.a.v. overl.; J a n R i j n h a r d G e r h a r d , heer
van Doeveren, ongeh. overleden, en C h r i s t i n a R e y n i r a , gravin v a n
R e e d e - G i n c k e l die tot haar dood 28 Dec. 1847 het daarna gesloopte en bij
Zorgvliet getrokken Rustenburg te 's Gravenhage bewoonde.
Van F.C.R. van Reede hangt te Amerongen een portret (schilder onbekend) naast
dat van zijn vrouw, in 1793 geschilderd door M.F. Quadal. Pastels van beiden door
Liotard (met het portret van den man was M. de Charriers aangevangen) berusten
mede aldaar. Een ander portret van den man eveneens levensgroot, bij baron van
Tuyll van Serooskerken, huize Heeze bij Eindhoven. Ook hiervan is de schilder
onbekend. Portretten van C h r i s t i n e R e y n i r a , van C.H.M. I s a b e l l a en van
M a r i a W i l h e l m i n a versieren het huis Middachten; dat der eerste dame is door
Cosway geschilderd en is in copie (en ook in miniatuur) te Amerongen aanwezig.
Een portret in pastel van C.H.M. I s a b e l l a , geteekend door Lower, was door F.H.
ridder Huyssen van Kattendijke ingezonden op de tentoonstelling van oude portretten
door den Haagschen Kunstkr. 1 Juli - 1 Sept. 1903 georganiseerd (no. 75 van den
catalogus).
Zie: Inventaris Arch. Amerongen, 1902; Navorscher 1895, 346; d'A b l a i n g .
Wapenb. Balye v. Utr., 145; Eigen Haard 1891, 151; W.M.C. R e g t , 64 kwartieren
en

der kinderen van den V graaf v. Athlone in N. Leeuw. XXIII, 251, 252); M.G.
W i l d e m a n , De Ridderschap v. N.-Brabant.
Regt

[Reede-ginckel, Frederik Willem baron van (1)]
REEDE-GINCKEL (Frederik Willem baron v a n ) (1), IVe graaf van Athlone, baron
van Agrim, vrijheer van Amerongen, enz. Geb. te Utrecht 1 April 1717, ged. Waalsche
kerk 4 April, overl. te Arnhem 1 Dec. 1747, begr. te Amerongen; zoon van Frederik
Christiaan (kol. 1013) en van Henriëtte van Nassau-Zuylestein. Ridder der duitsche
Orde, Balije van Utrecht. Beschreven in de ridderschap van Utrecht 1745. Lid van
den Raad van State 28 Mei 1745. Raad ter Admiraliteit van West-Friesland en het
Noorderkwartier 30 April 1746 en 17 Maart 1747. Raadextraord. in het Hof van
Utrecht 22 Juni 1747. Luitenant-houtvester van het Sticht 15 Aug. 1747.
Hij bewoonde te 's Gravenhage een huis, genaamd ‘de Moriaen’ op den hoek
van de Plaats en den Kneuterdijk. Dit was alreeds in het bezit van den 1en graaf
van Athlone (zie kol. 1019).
Hij huwde te Voorschoten 2 Mei 1742 met L o u i s a I s a b e l l a H e r m e l i n a
v a n W a s s e n a e r , geb. te 's Gravenhage 21 Febr. 1719, overl. 23 April 1756,
begr. te Amerongen; dochter van Arent, heer van Duvenvoirde (II kol. 1518) en van
Anna Margaretha Bentinck.
Hieruit drie kinderen, t.w.: Frederik Christiaan Reindert (kol. 1014), Arend Willem
(kol. 1001) en M a r i a F r e d e r i c a barones v a n R e e d e G i n c k e l , gehuwd
met S i g i s m u n d P i e t e r A l e x a n d e r graaf v a n H e i d e n - R e i n e s t e i n .
Deze waren de ouders van den held van Navarino.
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Een portret van den IVen graaf van Athlone is op het huis Amerongen; een ander
bij baron van Tuyll van Serooskerken, huize Heeze bij Eindhoven. Een portret van
zijn echtgenoote, geschilderd door J. Fournier in 1753, en een pastel van haar door
Liotard, zijn mede te Amerongen aanwezig. De beeltenissen van den graaf en van
de gravin v. Heiden Reinestein, zie M o e s , Icon. Bat., nos. 3364 en 6272.
Zie: Inventaris Arch. Huis Amerongen (1902); Utr. Placcaatboek IV, 761; Catalog.
Stadsarchief Utrecht II, 3139; d'A b l a i n g , Wapenb. Balye v. Utrecht, 134; A.J.
S e r v a a s v a n R o o y e n , Inventaris Buurtboeken van 's Gravenhage, 33, 49 en
13; W.M.C. R e g t , 64 voorouders van deze drie kinderen in Ned. Leeuw. XXIII,
252.
Regt

[Reede-ginckel, Frederik Willem graaf van (2)]
REEDE-GINCKEL (Frederik Willem graaf v a n (2), VIe graaf van Athone, baron
van Agrim, vrijheer van Amerongen, Elst en Middachten, heer van Lievendael, etc.
Geboren te Utrecht 22 Oct. 1766, gedoopt in den Dom 26 Oct.; overl. te Greenwich
en

5 Dec. 1810; oudste zoon van F.C.R. van Reede, V graaf van Athlone (kol. 1014)
en van A.E.C. barones van Tuyll van Serooskerken.
Hij, gewoonlijk bekend als L o r d A g r i m , werd 25 Jan. 1782 cornet in de
lijfcompagnie van het regiment cavalerie van den luit.-generaal van Tuyll van
Serooskerken; 6 Nov. 1784 vaandrig in de comp. van kap. J.O.J. de Lannoy onder
de garde-dragonders van Z.H. Willem V; adjudant-generaal van generaalmajoor
van den Hoop 11 Sept. 1787.
Ridder der Duitsche Orde 1768. Edelman van prins Willem V. Beschreven in de
ridderschap van Utrecht en wegens dezelve gedeputeerd in de
Generaliteitsrekenkamer. Sedert 1793 maarschalk van het Nederkwartier. Hij deed
van zijn waardigheden bij het uitbreken der revolutie van 1795 afstand en begaf
zich naar Engeland, waar hij werd aangesteld als kapitein bij de Royal Americains
in britschen dienst. Na doode zijns vaders werd hij (1808-1810) graaf van Athlone.
In 1808 openbaarden zich bij hem hevige vlagen van krankzinnigheid; die plaatsing
in een gesticht noodzakelijk maakten; in dien toestand is hij te Greenwich overleden.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst 20 Dec. 1788 te Utrecht met C o r n e l i a
A d r i a n a M u n t e r , geb. te Amsterdam 30 Jan. 1770, overleden te Dessau 4
Febr. 1828, na hertrouwd te zijn met A d o l p h L u d w i g C h r i s t o p h v o n
B o s e ; dochter van Mr. W i l l e m en van W e n d e l a E l e o n o r a t e n H o v e .
Wegens kwaadwillige verlating in 1793, is van Reede bij sententie van het gerecht
der stad Utrecht 5 Juli 1794 van deze eerste echtgenoote gescheiden. Evenwel
bleven hem revenuen uit haar particuliere goederen uitgekeerd, totdat hij bij akte
van 27 Jan. 1806 hiervan afstand deed tegen een bedrag van £ 3000. Hij is daarna
7 Nov. 1800 hertrouwd met M a r i a E d e n , nicht van lord A u c k l a n d , en dochter
van J o h n E d e n d e W i n d l e s t o n , baronet, en van D o r o t h e a J o h n s o n .
Deze tweede echtgenoote hertrouwde in 1821 met Sir W i l l i a m J o h n s t o n e
H o p e , admiraal. Uit geen der beide huwelijken sproten kinderen.
Zijn portret, geschilderd door C. van Geelen, 1794, versiert de galerij van het huis
Amerongen.
Zie: Inventaris van Archieven op het huis Amerongen; Catal. Archief v. Utrecht
(1890), 319, no. 3139; Alg. Ned. Fam.bl. XIII, 146, 192, 193; B u r k e , Peerage.
Regt
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[Reede-ginckel, Godard, baron van]
REEDE-GINCKEL (Godard, baron v a n ), le graaf van Athlone, baron van Agrim,
vrijheer van Amerongen, heer van Ginkel, Lievendael, Elst, Middachten, Herveld,
Rouenburg en Nienburg. Geb. op het voorvaderlijk slot te Amerongen 4 Juni 1644
(volgens familiebijbel), overl. te Utrecht 11 Febr. 1703; zoon van Godard Adriaan
(kol. 1009) en van Margaretha Turnor.
Ridder der Duitsche Orde, Balye van Utrecht, was hij 12 Mei 1674 commandeur
zonder commende; 30 Maart 1675 commandeur te Rhenen; 14 Sept. 1685 id. te
Leiden, 8 Oct. 1695 te Maasland en werd 24 Febr. 1697 met eenparige stemmen
der commandeurs verkozen tot landcommandeur, de hoogste waardigheid hier te
lande.
Door prins Willem III 16 April 1674 onder de edelen en ridderschap van Utrecht
beschreven, doch zoodanig, dat hij niet zou compareeren zoolang zijn vader sessie
had. Hem werd sessie vergund 19 Oct. 1693. Hij deed 7 Dec. 1701 afstand van zijn
beschrijving onder het lid der edelen en ridderschap van Utrecht en werd 16 Aug.
1702 dijkgraaf van den Lekdijk bovendams. In 1675 was hij
luitenant-opperjagermeester van de Veluwe.
Godard van Reede werd ritmeester over een comp. ruiters 3 Jan. 1658. In 1660
vergezelde hij zijn vader naar Spanje en keerde vandaar in 1661 te Amerongen
terug (Lidmatenboek der Herv. Gem. 6 Oct. 1661). Hij werd majoor 24 Mei 1663 en
kolonel van een regiment te paard 18 Sept. 1665. Vermoedelijk heeft hij den oorlog
van 1672, en volgende jaren meegemaakt en onder Willem III en zijn dappere
bevelhebbers de krijgskunst geleerd, doch heldenfeiten uit dien tijd staan van hem
niet geboekt. Wel was hij 11 Aug. 1674 met zijn regiment in den bloedigen slag bij
Senef en ontving daar een zware verwonding, waarvan hij geheel herstelde. In het
volgende jaar, 23 Sept. 1675, bevorderd tot commissaris-generaal der cavalerie
(óók wel geheeten: wachtmeester-generaal over alle compagnieën paarden), werd
hij 20 Oct. 1683 luitenant-generaal en vergezelde in dien rang Willem III op zijn tocht
naar Engeland (Nov. 1688). Hij werd al spoedig door Willem naar Harwich gezonden,
waar een schotsch regiment de nieuwe regeering gehoorzaamheid weigerde en tot
muiterij was overgeslagen. De oproerige soldaten, die in de moerassige streken
van Lincolnshire een sterke stelling hadden ingenomen, werden nabij Sleaford door
van Reede overvallen en zoo krachtdadig aangetast, dat zij zich onvoorwaardelijk
moesten overgeven.
In 1690 was hij met Willem III in Ierland, hielp met zijn ruiters den slag aan de
Boyne winnen en werd bij het vertrek van den vorst naar het vasteland door dezen
tot opperbevelhebber der hollandsch-engelsche krijgsmacht in lerland benoemd,
waar de partij van Jacobus nog vele aanhangers telde, die met behulp van fransch
geld en troepen nog onderscheidene steden bezet hielden. Het vergevorderde
seizoen noodzaakte van Reede de winterkwartieren te Kilkenny te betrekken, waar
hij onophoudelijk werd verontrust door de ‘rapparees’, iersche benden, die op eigen
beweging de guerilla voerden. Weinig kon van Reede tegen deze ondernemen: zijn
soldaten, slecht voorzien van proviand en krijgsbehoeften en op betaling hunner
achterstallige soldij aandringende, werden door een oproerigen geest aangegrepen
en stroopten reeds den omtrek af, toen gelukkig in de lente van het volgend jaar
groote voorraden en belangrijke geldzendingen aankwamen. Thans maakte van
Reede zich gereed den veldtocht met kracht te
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openen. Hij verzamelde zijn troepen bij Mullingar, waar de hertog van Wurtemberg
van Clonmel uit noordwaarts getrokken, zich met hem vereenigde en rukte op het
sterke Athlone aan. Ballymore, door den ierschen generaal Sarsfield zéér versterkt
om Athlone en Lanesborough te dekken, werd 17 Juni stormenderhand veroverd
en twee dagen later, 19 Juni 1691, verscheen van Reede voor de wallen van Athlone.
Hier voerde de fransche generaal St. Ruth het bevel en achtte de onneembaarheid
der vesting boven allen twijfel verheven. Niettemin slaagde van Reede, na een reeks
van dappere bestormingen, door een vernuftig bedacht, doch uiterst gevaarlijk plan,
30 Juni de stad in te nemen. Hij betoonde zich als overwinnaar grootmoedig, beloofde
pardon aan ieder, die zich binnen een gestelden termijn onderwierp, doch werd in
zijn goede bedoelingen door St. Ruth tegengewerkt, die leger en burgerij tegen den
veroveraar bleef aanstoken. Na Athlone te hebben versterkt en van garnizoen te
hebben voorzien, vestigde van Reede 11 Juli zijn hoofdkwartier te Ballindsloe,
omtrent 4 mijlen van Aughrim, waar St. Ruth positie had genomen. 12 Juli kwam
het tot een treffen en na een hardnekkig gevecht van twee uren, werd de strijd ten
voordeele van het hollandsch-engelsche leger beslist. Onder de talrijke gesneuvelden
bevond zich ook St. Ruth. Na eenige dagen rust sloeg van Reede 19 Juli het beleg
voor Galway. Twee dagen later besloot d'Usson, de gouverneur, tot de overgave
op aannemelijke voorwaarden en 26 Juli deed van Reede zijn intocht binnen Galway,
waar hij door de magistraat met diep ontzag werd ontvangen. Denzelfden dag vertrok
d'Usson met 2300 man naar Limerick, de laatste toevlucht der Jacobuspartij, op
den voet gevolgd door van Reede die bezorgd was voor nieuwe hulp uit Frankrijk.
Hij sloot Limerick van alle zijden in, trok 22 Sept. de Shannon over en richtte zijn
voornaamsten aanval tegen het fort, dat de Thomond-bridge bestreek. Deze sterkte
ingenomen zijnde, achtten de belegerden verderen tegenstand nutteloos en
parlementeerden. Inmiddels was een engelsch eskader in den mond van de Shannon
verschenen om allen mogelijken toevoer af te snijden en Limerick, geen uitkomst
ziende, gaf zich 3 October over op voorwaarden, die wel groot opzien baarden,
doch die voor zoover van Reede daarbij betrokken was, getrouw werden nageleefd.
De inname van Limerick maakte een einde aan den oorlog in Ierland. Godard van
Reede vertrok, na de noodige beschikkingen te hebben gemaakt, naar Dublin, waar
hij met groote blijken van achting en dankbaarheid ontvangen werd. Op 5 Dec.
zeilde hij aan boord van ‘the Monmouth yacht’ naar Engeland en kwam twee dagen
later te Chester. Zijn reis naar Londen geleek een zegetocht en bij zijn aankomst
aldaar werd hij openlijk door den president van het Lagerhuis gehuldigd.
Bescheidenlijk beantwoordde van Reede deze toespraak door het succes
grootendeels toe te kennen aan de dapperheid van het engelsche leger. Kort daarna,
4 Maart 1692, werd hij benoemd tot baron van Agrim en graaf van Athlone en
verkreeg 13 Oct. 1693 van koning Willem de verbeurdverklaarde goederen van
William Dongan, graaf van Limerick, groot 26000 acres, doch deze schenking werd
door het parlement 15 Dec. 1699 teniet gedaan. 20 Maart 1692 ontving hij den rang
van generaal der cavalerie, en 9 Juli van dat jaar vereerde Christiaan V, koning van
Denemarken, hem met de ridderorde van den Olifant. Hij was 6 Maart 1692 met
koning
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Willem naar het vasteland vertrokken en nadat reeds 27 Juli 1691 een ‘publyk
dank-gebed’ over zijn ‘victorieën in Yrland’ in de kerk te Amerongen was gedaan,
werd in zijn presentie aldaar 21 Maart 1692 een predicatie gehouden over de
‘zeeghafte heldendaden van den Generaal van Ginkel. (Over deze leerrede, die
werd uitgegeven, schreef Ds. J a c o b u s A n s p a c h een lezenswaardig opstel in
den Geld. Volksalm. 1874, 54-90).
Al spoedig daarna was hij weer te velde, want hij was tegenwoordig bij de inneming
van Namen door Lodewijk XIV; 3 Aug. 1692 streed hij bij Steenkerken en was in
hetzelfde jaar voorzitter van den krijgsraad, die Grandval veroordeelde wegens zijn
aanslag op het leven van Willem III. In het volgend jaar was hij met zijn regiment in
den slag bij Landen (19 Juli 1693), waar hij ternauwernood den dood door verdrinking
in de Geete ontkwam bij een poging om gedurende den terugtocht de orde te
herstellen. In den veldtocht van 1695 commandeerde hij de hollandsche ruiterij in
het leger van den keurvorst van Beieren en verwierf grooten roem bij de herneming
van Namen. Vroeg in het volgend voorjaar ondersteunde hij de onderneming van
Coehoorn tegen Givet waar deze de rijke magazijnen verwoestte, door Lodewijk
XIV aldaar met het oog op den aanstaanden veldtocht aangelegd.
In 1702 commandeerde hij het Statenleger, dat in het land van Kleef was
bijeengetrokken. Met 14000 man was hij gelegerd op de Mookerheide, waar het
fransche leger onder den hertog van Bourgogne, groot 50000 man hem zocht te
overrompelen. Al vechtende trok hij zich voorzichtig terug, wierp zich in de
buitenwerken van Nijmegen en hier, dapper bijgestaan door de burgerij van die
stad, drong hij den vijand terug en verijdelde alzoo het plan van dezen om in het
hart der Republiek door te dringen, (11 en 12 Juni 1702). Hij was daarna
tegenwoordig bij de meeste belegeringen in dat jaar (Keizersweerd, Venloo,
Stevensweert, Roermond, Luik, Stockem, Grevenbroek en Hamond) en werd na
het overlijden van den graaf van Nassau-Usingen tot veldmaarschalk van het
staatsche leger aangesteld (19 Oct. 1702). Doch eer de nieuwe veldtocht werd
geopend en slechts weinige dagen nadat hij in een grooten krijgsraad te 's
Gravenhage het ontwerp daarvoor had helpen beramen, werd hij 9 Februari door
een beroerte aangetast, die hem 11 Februari 1703 binnen Utrecht uit het leven
rukte. Hij werd met 16 kwartieren te Amerongen begraven.
Hij woonde een groot deel van zijn leven te Utrecht, ook wel te 's Gravenhage.
In laatstgenoemde stad bewoonde hij het z.g. ‘Huis van IJsselstein’ of ‘Huis van der
Nieuburg’, ook onder den naam van ‘de Moriaen’ voorkomende, gelegen aan de
Plaats op den hoek van den Kneuterdijk.
Van Reede huwde te Ellecom 26 Aug. 1666 U r s u l a P h i l i p p o t a v a n
R a e s f e l t , vrouwe van Herreveld, Middachten, Roenburg en Nienburg, overleden
op Middachten 30 Sept. 1721; dochter van R e i n i e r , heer van Middachten, en van
M a r g a r e t h a v a n L e e f d a e l . Uit dit huwelijk sproten zes zoons en acht
dochters: Frederik Christiaan (kol. 1013), Godard Adriaan (kol. 1022) en Reinhard
(kol. 1020). Een zoontje overleed jong; van de beide anderen is J a c o b , heer van
Elst, geb. 4 April 1681, in 1702 als luitenant aangesteld op het schip van den
luit.-admiraal Philips van Almonde, werd extraord-kapitein ter zee bij de admiraliteit
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van Amsterdam 23 Maart 1706 en overleed te Amsterdam 15 Aug. 1724. W i l l e m ,
heer van Ginckel, geb. 8 Sept. 1682 werd 1 Maart 1701 kapitein onder Fagel en
overleed 23 Aug. 1706 aan zijn wonden, 20 Aug. bij Meenen bekomen.
Van de dochters is M a r g a r e t h a in 1694 gehuwd met J o h a n H e n r i c h
v a n I s e n d o o r n à B l o i s , 30 Juni 1703 bij Ekeren gesneuveld als kolonel der
cavalerie; A n n a U r s u l a huwde 1699 D i r k W o l t e r v a n L i j n d e n ; S a l o m é
J a c o b a in 1699 J o h a n n e s P e t r u s I g n a t i u s T h e o d o r u s v a n
C o r s w a r e m ; A g n e s in 1722 J o h a n P h i l i p C h r i s t o f f e l v a n K e p p e l ,
heer van Stoevelaer; terwijl H e s t e r D o r o t h e a in 1725 de echtgenoote werd
van H e r m a n O t t o v a n A s b e c k t o t K n i p p e n b u r g .
Voor de talrijke portretten van dezen van Reede zie M o e s , Icon. Bat. no. 6268;
M u l l e r no. 4399-4402 en v a n S o m e r e n no. 4400-4405. Op het huis Amerongen
hangt zijn levensgroot portret, geschilderd door F. van der Leyden. Dit portret is
gereproduceerd bij een genealogie van Reede, door schrijver dezes geplaatst in
Danmarks Adels Aarbog (1909) XXVII. (Zie het artikel van Godard Adriaan v. Reede
van Amerongen, kol. 1009).
Portretten van U r s u l a P h . v. R a e s f e l t , zie M o e s no. 6159. Haar levensgroot
portret op Amerongen is in 1685 geschilderd door H. M e r c h .
Penningen op Godard v. Reede, zie Navorscher 1885, 410; v a n L o o n III, 556;
IV, 371; de laatste op zijn overlijden, de eerste te zijner eer in 1691 geslagen.
Zie: Konst- en Letterbode, 9 Juni 1818, no. 23; Geld. Volksalm., 1848, 67-92 en
184-189; 1874, 54-90; 1875, 90-93; Inventaris Buurtboeken 's Gravenhage, 13;
Wapenboek D.O. Balye v. Utrecht, 37; Inventaris van Archieven op het huis
Amerongen en idem huis Middachten. (Eerstgenoemd archief is zeer belangrijk voor
de krijgsgeschiedenis van het einde 17e eeuw); B o s s c h a , Neerl. Heldend. te
land. register; Dictionary of National Biography XXI, 385 en de daar genoemde
bronnen.
Regt

[Reede-ginckel, Reinhard baron van]
REEDE-GINCKEL (Reinhard baron v a n ), heer van Middachten, Lievendael, Ginkel,
Zuilenburg, burgman tot den Nieuwburg; ridder van den Zwarten Adelaar. Geb. te
Utrecht 14/24 Nov. 1678, overleden te Berlijn 25 April 1747; derde zoon van den
voorg. en van Ursula Philippota van Raesfelt.
Beschreven in de ridderschap van Utrecht 15 Nov. 1703. Ridder der Maltheserorde;
commandeur van Weerde (Werden). Kanunnik van den Dom te Utrecht; proost van
Elst 7 Febr. 1729. Volgens magescheid beleend met Middachten 13 Januari 1722;
ambtsjonker van Rheden 15 April 1723. Hij was een dapper krijgsman, maakte den
Spaanschen Successie-oorlog mede, werd sergant majoor bij de cavalerie 27 Aug.
1703; kolonel, 1 Febr. 1709; generaal-majoor der cavalerie 11 Maart 1727;
kwartiermeester-generaal 6 Dec. 1730. Commandeur van Venloo en onderhoorige
forten 12 Sept. 1723. Gouverneur van Bergen op Zoom 24 Juni 1733, van Breda 2
Sept. 1744.
Hij was sedert 1730 minister-plenipotentiaris aan het hof van Berlijn, in welke
hoedanigheid hij aan onzen staat gewichtige diensten bewees en zijn archief, op
den huize Amerongen bewaard, vrij belangrijk is.
Hij was zeer gezien bij den toenmaligen koning van Pruisen, Frederik Wilhelm,
die in 1738 voor eenigen tijd op Middachten de gast van van
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Reede was. Een schilderij, in dien tijd door den koning vervaardigd, is nog op
Middachten te zien.
Van Reede maakte zijn testament, gedeponeerd 7 April 1747 bij notaris Charles
Humbert te Berlijn, en overleed aldaar nog vóór het einde der maand. Hij is nimmer
gehuwd geweest. Voor hem werd in de kerk te Ellecom een nog aanwezig wapenbord
opgehangen. Behalve een geschilderd portret op Amerongen, bestaan er twee
andere, van onbekende hand, op het kasteel Middachten, en nog een door een
onbekende bij baron van Tuyll van Serooskerken, huize Heeze bij Eindhoven.
Zie: M o e s , Icon. Bat. no. 6274, L a v i s s e , in Revue des deux mondes 1 Dec.
1890.
Regt

[Reede-ginckel, Reinoud Diederik Jacob graaf van]
REEDE-GINCKEL (Reinoud Diederik Jacob graaf v a n ), baron van Agrim, VIIe
graaf van Athlone, vrijheer van Amerongen, enz. Geb. te Utrecht 24 Juli 1773, ged.
Eng. kerk 1 Aug., overl. te 's Gravenhage 31 Oct 1823; zoon van Fred. Christ.
en

Reindert, V graaf v. Athlone (kol. 1014) en van A.E.C. barones van Tuyll v.
Serooskerken.
Ridder der Duitsche Orde 1773. Brigadier, met den rang van ritmeester, bij de
Gardes du corps. Bij de omwenteling van 1795 deed hij van zijn bedieningen afstand
en week naar Engeland uit, waar hij in 1810 zijn broeder Frederik Willem als graaf
van Athlone en pair van Engeland opvolgde. Hij verkreeg 4 Juni 1814 van koning
George III commissie tot luitenant-kolonel in het 95e regiment infanterie en werd 28
Aug. 1814 in de ridderschap van Utrecht geadmitteerd, doch bij kon. besl. van 26
Juni 1815 werd verklaard, dat die admissie was te beschouwen als niet geschied.
Van 1814 tot 1816 was hij kamerheer van Koning Willem I doch heeft wegens verblijf
in het buitenland weinig of geen dienst gedaan. Sedert 1819 schijnt hij te 's
Gravenhage te hebben gewoond; hij zag zich 17 Maart 1822 erkend als te behooren
tot den nederl. adel. met den titel van graaf, stierf een jaar daarna en werd te
Amerongen begraven.
Van Reede huwde te Parijs, in de engelsche ambassade-kapel, 19 Maart 1818,
en nader op het stadhuis te 's Gravenhage 16 Juni 1819, met H e n r i ë t t e
D o r o t h e a M a r i a H o p e , gedoopt te Amsterdam, eng. episc. kerk, 13 Mei
1790, overl. te Londen 3 Sept. 1830, begr. te Sacombe. Haar portret, als een koningin
in kroningsgewaad, in 1825 gepenseeld door A. Dubois Draconnet, versiert de
bovenzaal van het huis Amerongen. Zij was de dochter van J o h n W i l l i a m s (die
later den naam H o p e heeft aangenomen) en van A n n G o d d a r d , en hertrouwde
4 Mei 1825 te 's Gravenhage met W i l l i a m G a m b i e r (bij wien nog twee kinderen).
Uit haar eerste huwelijk waren drie kinderen geboren, t.w. A n n a E l i s a b e t h ,
op zesjarigen leeftijd overleden; G e o r g e G o d a r d H e n r y , VIIIe graaf van
Athlone, geb. te 's Grahage 20 Nov. 1820, meerderjarig verklaard 6 April 1842, doch
in het volgend jaar, 2 Maart 1843, ongehuwd te Bath in Engeland overleden. In 1830
verkreeg hij van den laatsten graaf van Rochfort het huis Zuylestein, waardoor dit
weder onder de bezittingen der van Reede's terugkeerde, na van 1630 af in andere
handen te zijn geweest. In 1839 voegde George de heerlijkheid Eck en Wiel (bij
koop van W.G.F. bn. van Neukirchen v. Nyvenheim) daaraan toe.
Het laatste kind eindelijk was E l i s a b e t h M a r i a , gravin v a n
R e e d e - G i n c k e l , geb. te 's Gravenhage 18 Dec. 1821. Als laatste van haar
roemrijken tak overleed zij te Sulby-Hall (Welford) 7 Jan. 1897, begr. te Sibbertoft,
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na 12 Juli 1842 te zijn gehuwd met F r e d e r i c k W i l l i a m C h i l d V i l l i e r s
(1815-1871),
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commandant van het 5e regiment koninkl. militie te Middlesex, tweeden zoon van
den 5en graaf van Jersey. Dit huwelijk was kinderloos. Elisabeth Maria had in 1879
haar aanspraken op Amerongen, Zuilestein en Eck en Wiel overgedragen aan haar
aanverwant G o d a r d graaf v a n A l d e n b u r g B e n t i n c k , die 11 Juli van dat
jaar luisterrijk te Amerongen werd ingehaald.
Behalve deze drie kinderen had Reinoud v.R. vóór zijn huwelijk nog een natuurlijke
dochter verwekt, met name S u s a n n a B e v e r l y , die in 1828 voorkomt als gehuwd
met J o h n D a v i s o n H u d c h i n s o n .
Portret van Reinoud op het Huis Amerongen.
Zie: Inventaris Arch. Huis Amerongen (1902); E l i a s , De Vroedschap van
Amsterdam II, 937; Navorscher XXXIII, 297-300; B u r k e , Peerage.
Regt

[Reede-ginckel, Willem Gustaaf Frederik graaf van]
REEDE-GINCKEL (Willem Gustaaf Frederik graaf v a n ), baron van Agrim, IXe
graaf van Athlone, vrijheer van Amerongen etc. Geb. te Utrecht 21 Juli 1780, gedoopt
in de fransche kerk 23 Juli, overl. te 's Gravenhage 21 Mei 1844; zoon van F.C.R.
graaf van Reede-Ginckel (kol. 1014) en van A.E.C. barones van Tuyll van
Serooskerken.
Bij organiek besluit van 28 Aug. 1814 lid der ridderschap van Gelderland. Zijn titel
van rijksgraaf werd bij kon. besl. van 17 Maart 1822 erkend. Jonker der D. Orde bij
kon. besl. van 6 Juni 1841. Kamerheer van Willem I. Lid der provinciale Staten van
Gelderland. Na den vroegtijdigen dood van George Godard Henry, den VIIIen graaf
van Athlone (zie kol. 1021), ging de graventitel en het pairschap op hem over. Hij
overleed echter in het volgend jaar zonder kinderen na te laten en met hem stierf
het gravenhuis van Athlone uit.
Zijn lijk werd per stoomboot ‘de Maas’ vervoerd naar Arnhem en te Ellecom
begraven.
Hij huwde te Amsterdam 7 Sept. 1814 met jkvr. W e n d e l a E l e o n o r a B o r e e l ,
geb. te 's Gravenhage 11 Juli 1792, gedoopt eng. kerk 22 Juli, overl. te Ellecom 30
Jan. 1868; dochter van Jhr. Mr. J a c o b , heer van Hogelanden, en van J o h a n n a
Margaretha Munter.
Van Reede legateerde het landgoed Middachten aan zijn neef Charles graaf v.
Aldenburg Bentinck, en Amerongen aan zijn nicht Elisabeth Mary gravin van Reede
Ginckel, echtgenoote van Mr. Frederik William Child-Villiers (zie kol. 1021).
Regt

[Reede Van Herreveld, Godard Adriaan baron van]
REEDE VAN HERREVELD (Godard Adriaan baron v a n ), heer van Herreveld. Geb.
te 's Gravenhage 8 Oct. 1674, gedoopt hoogd. kerk 11 Oct.; overl. op Clingelbeek
(Renkum) 2 Mei 1730, begraven te Ellecom; tweede zoon van Godard van R.-Ginckel
(kol. 1017) en van U.Ph. van Raesfelt.
Ridder der Duitsche Orde, Balye van Utrecht. Jonkheer 25 Jan. 1706; commandeur
zonder commende, 1 Febr. 1707; commandeur te Doesburg 1 Jan. 1709; laat
Schoten passeeren 21 Nov. 1714; commandeur te Tiel 15 Sept. 1721; te Maasland
19 Oct. 1723.
Beschreven in de ridderschap van Veluwe 5 Febr. 1698; ten Landdage 1699,
1707, 9. 10 en 12; ambtsjonker van Rheden 24 April 1705; luitenantjagermeester
van Gelderland 1702; richter van Arnhem en Veluwezoom 13 Maart 1717; landdrost
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van Veluwe 1 Sept. 1728. Gecommitteerde in de Generaliteits-rekenkamer 1699
tot 1705; ter Staten-Generaal en ter Admiraliteit op de Maas 1714 tot 1728.
Gedeputeerde van Veluwe 1723 tot 1726.
Als richter van Arnhem en Veluwezoom maakte hij in Juli 1724 deel uit van de
commissie, die locale visitatie hield der limietscheiding tusschen
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de jurisdictie van het landdrostambt van Veluwe, het richterambt van Arnhem en
Veluwezoom en het schependom der stad Arnhem, alsmede de heerlijkheid
Rozendaal.
Hij huwde te Ellecom 19 Aug. 1708 jkvr. M a r i a v a n N a s s a u - Z u y l e s t e i n
geb. in 1686, overl. te Arnhem 8 Juni 1765 en te Ellecom begraven; dochter van
en

Willem, I graaf van Rochfort (I kol. 1367) en van Jane Wroth of Durance.
Uit dit huwelijk vier kinderen, waarvan het laatste jong overleed. De overblijvenden
waren U r s u l a P h i l i p p o t a , geh. met F r a n s S t e v e n C a r e l baron v a n
R a n d w i j c k (zie kol. 999 reg. 1); W i l h e l m i n a J e a n n e , geh. met Goossen
Geurt Bentinck (I kol. 298) en G o d a r d A d r i a a n (1712-1764), richter en dijkgraaf
van Wageningen, ongehuwd overleden na zich door overmatig drinken meermalen
onmogelijk te hebben gemaakt.
Een portret van Maria van N.Z. te Middachten vermeldt M o e s no. 5304 (schilder
onbekend). Op het huis Amerongen hangt een portret van den man en ook een van
de vrouw, beide geschilderd door G. Kneller.
Zie: S c h o m a k e r , Consultatiën IV, 207; Wapenb. Balye v. Utrecht; Wapenboek
ridders van de Veluwe, beide op het register; W.M.C. R e g t , Genealogie NassauZuylestein in Geneal. Her. Bladen II, 486-501; G.v. H a s s e l t , Roozendaal (1808),
502.
Regt

[Reede Tot Nederhorst, Barend Adolph van]
REEDE TOT NEDERHORST (Barend Adolph v a n ), geb. in 1605, vermoedel. te
Utrecht; overl. 24 Juli 1667 te Utrecht, vierde zoon van Gerard van Reede van
Nederhorst (die volgt) en van Mechteld Peunis.
Hij was domheer te Utrecht en komt in 1629 als edelman van prins Frederik
Hendrik voor. Bij commissie van dezen werd hij 14 Aug. 1635 maarschalk van
Eemland in de plaats van Ernst van Reede en verkocht later dit ambt aan Pieter
Vermeerten voor ƒ 13000. Watergraaf van den Eem 1636. Kommandeur van
Montfoort 9 Sept. 1643. Hij woonde te Utrecht op het St. Janskerkhof, overleed
aldaar en werd (volgens het register van de momboirkamer) ‘gesoncken in den
Dom’.
Hij huwde te Maarsen 29 Mei 1632 met C o n s t a n t i a M a g n u s , overl. 12 Sept.
1681, begraven te Rhenen; dochter van J a c o b , gezant in Engeland en
Denemarken, en van P e t r o n e l l a M e r s e n .
Uit dit huwelijk sproten 10 kinderen, waarvan twee jong zijn overleden. Vier zoons
waren gehuwd; van drie schijnt het nageslacht uitgestorven, terwijl een daarvan,
Pieter (kol. 1026), de stamvader werd van de Reede's van Oudtshoorn. Een dochter
E l i s a b e t h overl. te Oudshoorn 6 Mei 1725 als douairière W o l f e r t v a n
B r e d e r o d e ; een andere dochter A n n a M a r i a stierf als weduwe van C o r n e l i s
v a n d e r D u y n , gouverneur van Ternate.
Zie: Utrechtsche Consultatiën II, 534; Gen. Her. Bl. I, 225 (geneal. Magnus).
Regt

[Reede Van Nederhorst, Gerard van (1)]
REEDE VAN NEDERHORST (Gerard v a n ), (1), heer van Nederhorst. Zijn
geboortejaar is niet bekend; hij overleed te Utrecht 19 Octob. 1612 en werd met 16
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kwartieren in Wittevrouwen begraven; zoon van Goert van R. van Saesveld (2), (kol.
1042), en van Geertruid van Nyenrode.
Hij werd reeds op jeugdigen leeftijd kanunnik van den Dom en 5 Oct. 1575
subdiacon, in welke hoedanigheid hij te Utrecht ook wel heeft gecelebreerd, en
verwierf bij zijn huwelijk dispensatie van Mr. Jan van Renesse, officiaal van den
bisschop van Utrecht.
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Had hij een vrouw van adellijke geboorte getrouwd, dan zou hij Amerongen hebben
verkregen; nu maakte zijn vader de heerlijkheid Horst (d.i. Nederhorst) aan Gerrit,
misschien alleen bij lijftocht, terwijl de eigendom ervan aan Frederik en zijn zuster
Maria was toegewezen. Later heeft hij evenwel eigendomsrechten verkregen. Gerrit
woonde vermoedelijk te Utrecht en wel in het huis Beeflandt, hem mede door zijn
vader geschonken; werd bij verdrag met zijn broeder wegens de edelen geëligeerd
in het eerste lid van staat 3 Mei 1595. Hij deed hiervan afstand 27 Nov. 1611 en
verkocht 27 Aug. van dat jaar zijn prebende.
Hij huwde tegen den zin zijner ouders in 1583 met M e c h t e l d P e u n i s , overl.
4 Aug. 1615; dochter van J a n P e u n i s ook wel naar zijn geboorteplaats J a n
P e u n i s v a n D i e s t genoemd, en van R i c h e r d a v a n D i e s t . Een heel
schitterend huwelijk was het ook niet. De vader was als vreemdeling in het land
gekomen, lange jaren klerk bij eenige advocaten en raadsheeren geweest en pas
op het eind van zijn leven procureur van het Hof. v. Utrecht geworden; de moeder
was een ‘cousebreyers dogter’.
Uit dit huwelijk sproten vier zoons en negen dochters. Een dezer laatste was
reeds een jaar te voren (1582) geboren; het was J o h a n n a , over wie Mr. S. M u l l e r
F z n . in Oud Holland XXVII (1909) 20 een belangwekkend artikel schreef, getiteld
Een gereformeerde Abdis. De vier zoons waren: Godard, heer van Nederhorst (kol.
1025); Ernst, heer van de Vuursche en Drakestein (kol. 1010); Johan, heer van
Renswoude (kol. 1037) en Barend Adolph van Reede tot Nederhorst (kol. 1023).
Van de dochters huwde L u c i a in 1616 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 ;
R e g i n a in 1616 met H u g o v a n Z u y l e n v a n N y e v e l d ; M a r g a r e t h a
in 1611 met H e n d r i k S o u d e n b a l c h ; G e e r t r u i d a in 1612 met D i r k v a n
d e r D o e s v a n N o o r d w i j k ; S a r a in 1622 m e t A d r i a a n v a n R o s s e m ;
A n n a M a r i a eerst met T h o m a s W i l l i a m s en daarna 1630 met M a u r i c e
d e l a B a y e ; terwijl twee andere dochters M a r i a en E l i s a b e t h ongehuwd
overleden schijnen te zijn.
Op grafzerken en wapenborden en in genealogieën werden de kwartieren van
Mechteld Peunis steeds (vervalscht) opgegeven als: v a n D i e s t - v o n V e h l e n
- B r a n d e n b u r g - S o l m s . Men behoort te lezen: P e u n i s - van D i e s t - N.N.
- t e r B o r c h . Niet alleen de v a n R e e d e 's, maar ook de v a n W e e d e 's hebben
hun kwartieren op die wijze vervalscht. De zuster van Mechteld, met name
C o r n e l i a P e u n i s , huwde E v e r t v a n W e e d e .
Op het huis Amerongen hangt het portret van dezen Gerard van Reede. Als dit
portret zijn beeltenis getrouw weergeeft, moet hij een man van buitengewone
schoonheid zijn geweest. Een ander portret hangt op Renswoude (M o e s no. 6265).
Een portret van J o h a n n a versiert het artikel van Mr. M u l l e r . Dat van Dirk van
der Does, zie M o e s , Icon. Bat. no. 2033.
Zie: B r o c k , Naamlijst van Domheeren te Utrecht (hs. Rijksarchief Utrecht), fol
35 verso; v.d. D u s s e n , Kwartierstaten (art. v. Reede v. Renswoude); Navorscher
XXXIII, 289, 511; XXXIV, 165, 532; XXXV, 398; XLII, 58; XLV, 145; XLIX, 367; Jaarb.
Ned. Adel, 1892/93, 94; Wapenheraut I, 20; IV, 99; V, 14; VIII, 73, 112; Nyhoff's
Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudk. 4e Reeks V (1906) 231, 476.
Regt

[Reede Van Nederhorst, Gerard van (2)]
REEDE VAN NEDERHORST (Gerard v a n ), (2), heer van Nederhorst, Kortenhoef,
Vreeland, Over-
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meer, Horstwaard, Zuilen, Westbroek, Swesereng, Lockhorstergerecht en
Kockengen.
Geb. te 's Gravenhage en aldaar in de Waalsche kerk gedoopt 15 Febr. 1624,
overl. 11 Sept. 1670; zoon van Godard, den ambassadeur te Munster, die volgt, en
van Emerentiana Oem van Wijngaarden. Kanunnik van het kapittel van Oud-Munster
24 Aug. 1644 en als zoodanig geëligeerde raad des lands van Utrecht 16 Nov. 1648.
Door prins Frederik Hendrik (als graaf van Buren) beleend met Vreeland 28 Jan.
1637.
Hij verkoopt Nederhorst (bevestigd door willig decreet van de Staten v. Utrecht
van 20 Dec. 1652) aan Adam van Lockhorst, die de heerlijkheid bij testamentaire
beschikking vermaakte aan zijn kleindochter (Gerards dochter) A n n a E l i s a b e t h
v a n R e e d e . Deze, in 1665 gehuwd met H e n d r i k J a c o b v a n T u y l l v a n
S e r o o s k e r k e n , droeg met haar echtgenoot de heerlh. Nederhorst wederom op
aan haar vader en schoonvader Gerard van Reede, na wiens dood zijn genoemde
kinderen opnieuw in den eigendom van Nederhorst kwamen. Deze, in 1695
tevergeefs beproefd hebbende deze bezitting in het openbaar naar genoegen te
verkoopen, transporteerden die 6 Maart 1696 aan Godard Willem van Tuyll van
Serooskerken.
Gerard van Reede huwde tweemaal. Eerst 16 Sept. 1649 A n n a E l i s a b e t h
v a n L o c k h o r s t , overl. 31 Oct. 1652, dochter van A d a m , heer van Zuilen,
Westbroek en Lockhorstergerecht, en van S w a n e v a n L e d e n b e r g . Daarna
23 Aug. 1657 met A g n e s v a n R e e d e v a n D r a k e s t e i n , overl. 26 Mei
1692, eerder weduwe van R e n é v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n en dochter
van Ernst, heer van de Vuursche en Drakestein (kol. 1010) en van Elisabeth van
Utenhove. Dit laatste huwelijk was kinderloos.
Uit hét eerste huwelijk slechts één dochter A n n a E l i s a b e t h , die niet ouder
dan twaalf en een half jaar, 20 April 1682 te Bunnik is gehuwd met H e n d r i k
Jacob van Tuyll van Serooskerken.
Zie: d e B o n t , Heerlijkh. Kortenhoef, 33; A n t h . M a t t h a e u s , de Jure Gladii,
299; Inventaris der Charters Prov. Arch. Utrecht 2e suppl. no. 326; R o b i d é v.d.
A a , Oud Nederland. Het portret vermeld bij M o e s , Icon. Bat, no. 4561 is
waarschijnlijk dat van de hierboven gemelde eerste vrouw; zie nog no. 6256.
Regt

[Reede van Nederhorst, Godard van]
REEDE VAN NEDERHORST (Godard v a n ), heer van Nederhorst, Kortenhoef,
Horsterweerd, Vreeland en Overmeer. Geb. te Utrecht 30 Sept. 1588, overl. 25 Juni
1648; tweelingbroeder van Ernst, heer van de Vuursche en Drakestein (kol. 1010)
en zoon van Gerard (1) (kol. 1023) en van Mechteld Peunis.
Hij was kanunnik van den Dom te Utrecht sedert 14 April 1600 en deed daarvan
afstand 28 Juli 1618. Beschreven in de ridderschap van Utrecht 1 Aug. 1618, nam
hij als zoodanig zitting in de Staten van Utrecht en werd afgevaardigd ter
Staten-Generaal. In 1624 nam hij met zijn zwager Adriaen van Rossum deel aan
de bedijking van de Heer Hugowaard en liet in 1628 of 29 in zijn heerlijkheid
Nederhorst de naar hem genoemde Rhedervaart (of Nieuwe Vecht) graven. Deze
diende om de scheepvaart op de Vecht te bevorderen, daar zij een groote bocht in
de rivier afsnijdt. Hij werd 9 Mei 1644 benoemd tot stadhouder van de leenen des
lands van Utrecht en 23 Aug. d.a.v. tot idem van de abdij van St. Paulus te Utrecht.
In 1646 was hij afgevaardigde wegens Utrecht
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op den vredehandel te Munster. Als prinsgezind staatsman en daarom op de hand
van Frankrijk, bleef hij tot het einde toe volhouden bij zijn instructie, die hem gebood
niet dan gemeenschappelijk met Frankrijk vrede te sluiten. De Staten van Utrecht,
waarin onderscheidene verwanten en vrienden van van Reede zitting hadden,
keurden de houding van hun afgevaardigde goed, terwijl hij door de voorstanders
van den vrede, met name door Pauw, in anonieme pamfletten zeer werd aangevallen.
In 1647 werd hij ernstig ongesteld en verliet het congres. Zijn ziekte verergerde en
zijn einde voelende naderen, keerde hij naar Munster terug, waar hij 23 April
aankwam. Hij verzocht nu het vredesverdrag te mogen onderteekenen. Werd het
toegestaan, dan zou het hem, zoo zeide hij, in zijn ziekte vóór zijn dood nog kunnen
troosten. Zijn verzoek werd hem ingewilligd, waarop hij spoedig naar Utrecht
terugkeerde. Kort daarna. 25 Juni 1648, overleed hij aldaar en werd in den Dom
begraven.
E. van Weede, heer van Dijkveld, noemde hem zijn onderwijzer en eersten
leidsman op zijn staatkundige loopbaan.
Van Reede is tweemaal gehuwd geweest. Eerst in April 1617 met E m e r e n t i a n a
O e m v a n W i j n g a a r d e n , overl. in Juni 1632; dochter van G e r a r d , president
van het Hof van Holland, en van S a n d r i n a C r o e s i n c k . Daarna in Sept. 1635
met C a t h a r i n a v a n U t e n h o v e , overleden in October 1656; dochter van
A n t o n y , heer van Rynestein, commandant van Ostende tijdens het beleg, en van
A g n e s va n R e n e s s e v a n B a e r . Dit laatste huwelijk was kinderloos; uit het
eerste werden twee zoons en zes dochters geboren.
Van de zoons gaat Gerard (2) hiervoor, terwijl F r e d e r i k H e n d r i k v a n
R e e d e t o t N e d e r h o r s t als kapitein vermoedelijk ongehuwd is overleden.
Van de dochters was M e c h t e l d gehuwd met B e r n t v a n O o s t r u m v a n
B r o e c k h u y s e n ; S a n d r i n a met A n s e l m B o l l v a n H a m e r s v e l d ,
hoogeschout van Utrecht; M a r i a met D a v i d v a n Z u y l e n v a n N a t e w i s c h ;
E m e r e n t i a eerst met J a c o b v a n Z u y l e n v a n N a t e w i s c h en daarna
met H u b e r t V o n c k v a n L y n d e n ; M a r g a r e t h a met Gerard van Reede
van Drakestein (kol. 1010), H e n d r i n a eindelijk overleed ongehuwd.
Het ambassadeurschap van Godard te Munster was oorzaak dat van dezen van
Reede tal van portretten bestaan. M o e s , Icon. Batav. vermeldt er op no. 6267 vier.
Daarenboven bestaat er een ald. niet vermeld familietafereel, geschilderd door
Herm. Saftleven, waarop (n.b.!) Godard met zijn eerste vrouw, zijn tweede vrouw
en zijn acht kinderen voorkomt. Bovendien nog het lijk van zijn moeder liggende op
een paradebed. Deze schilderij hing vroeger (en misschien nog thans) op het kasteel
Zuylen (zie K r a m m ). Voor zijn gegraveerde portretten zie men M u l l e r no.
4396-4398 en v a n S o m e r e n no. 4396-4399. Uit het laatste nummer blijkt dat
reeds Godard van Reede het devies Malo mori quam foedari voerde, dat thans nog
onder alle van Reede-wapens voorkomt.
Zie: B l o k , Gesch. Ned. volk II, 636-650; Tegenw. staat van Utrecht, 127, 128;
A n t . M a t t h . de Jure Gladii, 299; H.E.v. G e l d e r , Bedijking Heer-Hugowaard in
Nijhoff's Bijdr. Vad. Gesch. en Oudhk. 4e R., V (1906) 231, 476.
Regt

[Reede tot Nederhorst, Pieter baron van]
REEDE TOT NEDERHORST (Pieter baron v a n ), door zijn huwelijk heer van
Oudshoorn, Gnephoek en Ridderbuurt. Geb. te Utrecht

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1027
21 Oct. 1645, gedoopt in den Dom 27 Oct., overleden te Enghien 30 Oct. 1692;
zoon van Barend Adolph, (kol. 1023), en van Constantia Magnus.
Hij trad in militairen dienst, was eerst kapitein en later majoor in het regiment van
Waldeck, nam deel aan de meeste veldtochten onder Willem III, werd 3 Aug. 1692
in den slag bij Steenkerken doodelijk gewond en bezweek aan zijn bekomen
kwetsuren 30 Oct. d.a.v. te Enghien. Zijn lijk werd gebalsemd, naar Oudshoorn
vervoerd en daar in den grafkelder der de Vlamings van Oudshoorn 14 Nov. bijgezet.
Een wapenbord, waarop zijn zestien kwartieren voorkwamen, ter herinnering aan
hem in de kerk opgehangen, werd daaruit in den revolutietijd verwijderd en vernietigd.
Als kapitein te Maastricht in garnizoen, huwde hij te Oudshoorn 12 Juli 1684 met
jkvr. M a r i a v a n O u t s h o o r n , vrouwe van Oudshoorn c.a., geb. te Amsterdam
17 April 1646, overl. op het huis ‘Rijnoord’ te Oudshoorn 6 Januari 1732; dochter
van jhr. C o r n e l i s d e V l a m i n g v a n O u t s h o o r n , ridder, hoogschout van
Amsterdam, en van C l a e s j e H o o f t .
Uit dit huwelijk sproot slechts één zoon, die de namen van zijn beide grootvaders
ontving, Barend Cornelis, de eerste die den naam v a n R e e d e v a n
O u d t s h o o r n voerde. Hij volgt.
Portretten van Pieter van Reede en van zijn echtgenoote, geschilderd door een
onbekende, zijn in het bezit van B.C. baron van Reede van Oudtshoorn te Assen;
de man met allonge-pruik, gekleed in het harnas met de oranjesjerp ‘en noeud’ om
den linkerarm en den helmhoed in de hand; de vrouw gekleed in purperen mantel.
met een collier om den hals, een brillanten speld vasthoudende, die den mantel
moet sluiten.
Zie: Alg. Nederl. Familieblad XIII, 11; XV, 15, 16, 165.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Barend Cornelis baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Barend Cornelis baron v a n ), heer van Oudshoorn
c.a., geb. te Utrecht 19 Oct. 1690, overl. te Naarden 15 Aug. 1750, begraven te
Oudshoorn; zoon van Pieter van Reede tot Nederhorst (die vóórgaat) en van Maria
de Vlaming van Outshoorn.
Hij was luitenant-generaal en 20 Juli 1731 benoemd tot kolonel van een regiment
infanterie. In 1748 was hij met zijn regiment binnen Maastricht en hielp die stad 13
April - 7 Mei verdedigen tegen den maarschalk van Saksen en Löwenthal. Daarna
werd hij commandeur der stad Naarden tot zijn dood.
Hij huwde te Oisterwijk 29 Oct. 1713 met C a t h a r i n a C o r n e l i a v a n E y s ,
geb. te 's Hertogenbosch 9 Sept. 1695, overleden te Naarden 26 Febr. 1755 en te
Oudshoorn begraven; dochter van L e o n a r d en van diens 3e vrouw G e e r t r u i d
Sara Verster.
Uit dit huwelijk sproot slechts één zoon, Pieter (1) (kol. 1029).
Zie: Europ. Mercurius, 1748; B o s s c h a , Neerl. Held. te land II, 655-659;
Wapenheraut XIII, 266, 267.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Barend Hendrik baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Barend Hendrik baron v a n ), heer van Sandenburg.
Geb. aan de Kaap de Goede Hoop 29 Juni 1742, overl. te Utrecht 6 Mrt. 1793, begr.
te Oudshoorn; zoon van Pieter (1) (kol. 1029) en van Sophia Boesses.
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Hij kwam in 1785 met vrouw en kinderen naar Nederland, was kanunnik van St.
Marie te Utrecht en werd 20 Mei 1786 heer van Sandenburg, dat hij kocht van de
erfgenamen van Matthias Joan Singendonck. Hij verkocht dit kasteel 22 Mei 1792
aan Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden. Van Reede werd geëligeerde
raad wegens
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de edelen in het eerste lid van staat der prov. Utrecht 14 Nov. 1787, ordinaris
gedeputeerde, in 1787 gecommitteerde ter financie van de Staten van Utrecht en
in 1789 raad in het Adellijk Jachtgericht.
Hij was 4 Maart 1770 aan de Kaap gehuwd met W i l h e l m i n a E l i s a b e t h
B r o m m e r t , geb. aan de Kaap 28 Mei 1747, overleden te 's Gravenhage 13 Oct.
1827, dochter van N i c o l a a s en van S a r a K r ü g e r . Van hun nakomelingschap,
die hier te lande bekend stond als de ‘oudste tak’ is thans nog slechts één vrouwelijke
afstammeling in leven.
Van hun zeven kinderen zijn er vier jong overleden. De oudste zoon was Pieter
(2) (kol. 1030); de tweede, B a r e n d R e m m e r t , overl. ongeh. als oud-luitenant
der cavalerie; de jongste zoon B a r e n d C o r n e l i s huwde met J o h a n n a
Wilhelmina Callenberg Baartmans.
Zie: Alg. Ned. Familieblad XIII, 38, 39; d e V i l l i e r s , Gesl. reg. der oude
Kaapsche fam.; Dietsche Warande 1891, 210; Gen. Her. Bladen II, 214.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Mr. Johan Frederik baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Mr. Johan Frederik baron v a n ), geb. te Utrecht 11
Dec. 1806, gedoopt in den Dom 2 Januari 1807, overl. te Utrecht 28 Maart 1860;
zoon van baron J o h a n F r e d e r i k , ontvanger van de in- en uitg. rechten te
Rotterdam, en van jkvr. E l i s a b e t h C o n s t a n t i a S o p h i a R ö e l l .
Hij werd student in de rechten te Utrecht 21 Nov. 1823, was laatst raadsheer in
het prov. gerechtshof van Utrecht, lid van de Tweede Kamer der S.-G. en van
1849-1860 regent van de fundatie van Renswoude.
Huwde 27 Sept. 1833 te Utrecht met A m e l i a E l i s a b e t h B o n i f a c i a
S i n g e n d o n c k , geb. te Nijmegen 25 Febr. 1807, overl. te 's Gravenhage 13 Dec.
1872, dochter van H e n r y , generaalmajoor en adjudant van Willem I, en van jkvr.
E g b e r t a A n g e l i q u e F a l c k . Uit dit huwelijk sproot 7 Juli 1838 te Amersfoort
een tweeling, twee dochters, die echter kort daarna zijn overleden.
Baron van Reede van Oudtshoorn bezat een bekend kabinet van schilderijen.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Lieve Martinus Isaäc baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Lieve Martinus Isaäc baron v a n ), geb. aan de Kaap
de Goede Hoop 2 Juni 1787, ged. 10 Juni, overl. te 's Hertobosch 4 Januari 1836;
zoon van baron William Ferdinand (kol. 1030) en van Gesina Kirsten.
Hij kwam in 1806 na de overgave van de Kaap aan de Engelschen naar het
vaderland, nam dienst als luitenant bij de dragonders, werd daarna geplaatst bij de
huzaren, die later de garde van koning Lodewijk vormden, nam na de inlijving bij
Frankrijk in 1810 zijn demissie, doch trad na de omwenteling opnieuw in militairen
dienst en wel als ritmeester bij de lichtblauwe huzaren van Willem Boreel, waarmee
hij den slag bij Waterloo bijwoonde. Later werd hij commandant der marechaussee
in Noord-Brabant. Bij kon. besl. van 26 April 1822, no. 167 werd voor hem en zijn
afstammelingen de titel van baron erkend.
Hij huwde tweemaal. Eerst te Monnikendam 4 Juni 1812 met M a r i a v a n
H e l s d i n g e n , geb. te Amsterdam 28 Juli 1779, overleden te Brussel 12 Nov.
1819, dochter van I s a ä c C o r n e l i s en van M a r i a H o n i n g m a n . Daarna te
's Hertogenbosch 3 Aug. 1827 met J a c o b a v a n B l a r k o m , geb. te Beverwijk
18 April 1799, overl. te Eindhoven 13 Mei 1870, dochter van M r . J a n en van
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C o r n e l i a v a n L i d t . Het tweede huwelijk was kinderloos; uit het eerste sproten
zeven kinderen, waarvan drie jong zijn
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overleden en slechts één den stam heeft voortgezet t.w. G i j s b e r t I s a ä c M a r i e
als luit.-kolonel de artillerie in N.O.I. in 1880 overleden.
Zie: Nederl. Adelsboek 1908.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Pieter baron van (1)]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Pieter baron v a n ) (1), heer van Oudshoorn,
Gnephoek en Ridderbuurt (te zamen thans de gemeente Oudshoorn) en van het
slot Drakenburg.
Geb. te Utrecht 8 Juli 1714, gedoopt Catharinakerk 10 Juli; overl. 23 Jan. 1773,
zoon van baron Barend Cornelis (kol. 1027) en van Catharina Cornelia van Eys. Hij
genoot een wetenschappelijke opvoeding, trad in dienst der O.I. Comp. en vertrok
als adelborst in 1741 per ‘Duifje’ van Amsterdam naar O. Indië. Aan de Kaap de
Goede Hoop gekomen, werd hij door bewindhebbers aangesteld tot opperkoopman
en fiscaal-independent aldaar. Als eerlijk, trouw, menschlievend en rechtvaardig
man vervulde hij dezen gewichtigen post tot men hem in 1761 benoemde tot
secundus of tweeden bevelhebber van het gouvernement aldaar, waaraan tevens
het voorzitterschap in den raad verbonden was. Vijf jaar later keerde hij met verlof
naar Nederland terug. Hij was n.l. tot universeel erfgenaam benoemd van zijn
oudoom, den engelschen pair W i l l i a m F e r d i n a n d C a r y , l o r d H u n s d o n
(overl. te Alphen a/d. Rijn, op zijn buitenplaats, 13 Juni 1765 als laatste van zijn
geslacht). Na een afwezigheid van 25 jaar werd van Reede 25 Juli 1766 te
Oudshoorn feestelijk ingehaald en woonde ook 12 Oct. van dat jaar de herdenking
van het 100-jarig bestaan der Herv. kerk aldaar bij, welke plechtigheid ter wille van
zijn a.s. overkomst één jaar was uitgesteld.
Hij verzocht nu zijn ontslag bij de O.I. Comp., dat hem met een loffelijk getuigschrift
werd verleend en kocht van de erfgenamen van Mevr. Roeters het kasteel
Drakenburg (de ‘Guldenhof’ uit Ferdinand Huyck). Doch toen hij vernam dat de post,
dien hij het laatst aan de Kaap vervuld had, vacant was, vond hij zich opgewekt dien
andermaal te aanvaarden, wat men hem gereedelijk toestond. Gereed staande voor
de afreis, vernam men het bericht van den dood van Tulbach, gouverneur en
directeur van de Kaap, en nu werd van Reede met deze hooge waardigheid
begunstigd In 1772 op de ‘Asia’ scheepgegaan, mocht hij zijn bestemming niet
bereiken, maar overleed in volle zee 23 Januari 1773. Zijn stoffelijk overschot werd
12 April d.a.v. met de aan een gouverneur verschuldigde eer in de kerk te Kaapstad
begraven.
Hij huwde in de fransche kerk te 's Hertogenbosch in Aug. 1736 met S o p h i a
B o e s s e s , geb. aldaar 31 Januari 1720, overleden aan de Kaap 5 Juni 1791;
dochter van A d r i a a n en van diens tweede vrouw M e c h t e l d d e K n u y t .
Uit dit huwelijk sproten vijf zoons en acht dochters. Van de zoons zie Barend
Hendrik (kol. 1027) en William Ferdinand (kol. 1030). Een derde zoon, L i e v e
M a r t i n u s I s a ä c , was commissaris van de bank te Amsterdam; zijn huwelijk
met A n n a S o p h i a F r e d e r i c a v a n G h e e l v a n S p a n b r o e k was
kinderloos. De vierde zoon, P i e t e r R e m m e r u s , leefde slechts een half jaar;
terwijl de laatste zoon, het jongste kind, P i e t e r , de stamvader werd van een tak
der van Reede's van Oudtshoorn in Zuid-Afrika. Tot dezen tak behoorde F r e d e r i k
P e t r u s , wiens afbeelding met zijn tien zoons, gereed om tegen de Engelschen
ten strijde te trekken, in 1900 in vele geïllustreerde bladen werd opgenomen en
algemeen de aandacht trok.
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begrafenis:
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Nieuwe Nederl. Jaarboeken VIII (1773): 2, 860, 864; en Maandel. Ned. Mercurius
XXXV (1773), 2, 32 (in dit laatste tijdschrift een afbeelding der begrafenis); G.L.
K e p p e r , Gedenkboek Z.-Afr. oorlog, 91.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Pieter baron van (2)]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Pieter, baron v a n ) (2), geb. aan de Kaap de Goede
Hoop 8 Dec. 1770, overl. te Haarlem 7 Maart 1824; oudste zoon van baron Barend
Hendrik (kol. 1027) en van Wilhelmina Elisabeth Brommert.
Hij kwam in 1783 met zijn ouders naar Holland, werd premier-lieutenant onder
de chevaux - legers van den landgraaf van Hessen- Darmstadt en nam in 1795 bij
het uitbreken der omwenteling zijn demissie met den rang van ritmeester en
brigade-adjoint. Hij leefde een tijdlang ambteloos in Duitschland, woonde in 1800
te Breda, in 1802 te 's Gravenhage en werd daarna commies-generaal bij de
belastingen te 's Hertogenbosch. 25 Juli 1810 door den directeur-generaal der
keizerlijke douanes in Holland benoemd tot commies-generaal der middelen te
water, had hij zijn bureau te Amsterdam, op den Singel in de gewezen latijnsche
school. Hij werd in 1811 inspecteur-generaal der douanes te Hindeloopen en onder
Willem I directeur der directe belastingen in- en uitgaande rechten in N.-Holland,
later referendaris 1e klasse bij den Raad van State. Bij kon. besl. van 23 April 1822
werd voor hem en zijn nakomelingen de titel van baron erkend.
Hij huwde te 's Gravenhage 7 April 1799 met I s a b e l l a C o r n e l i a B o o g a e r t ,
geb. te Rotterdam 20 Aug. 1774, overleden in 1851; dochter van Mr. N i c o l a a s
B. v a n A l b l a s s e r d a m , en L y d i a C o r n e l i a v a n R i e l .
Uit dit huwelijk sproten drie kinderen, t.w. H e n r i ë t t e E l i s a b e t h , echtgenoote
van den bekenden staatsman Mr. G e r a r d u s W o u t e r V e r w e y M e j a n ; Mr.
N i c o l a a s M a r t i n u s , ongehuwd overl. als fiscaal bij den raad van justitie te
Semarang 1831, en Willem Constant Pieter, wiens levensbericht voorkomt in deel
II kol. 1175.
Regt

[Reede van Oudtshoorn, William Ferdinand baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (William Ferdinand baron v a n ), heer van Oudtshoorn
(bij testament. besch. zijns vaders). Geb. aan de Kaap 14 Mei 1755, overl. ald. 28
April 1822; zoon van Pieter (1) (kol. 1029) en van Sophia Boesses.
Hij was opperkoopman en administrateur van de graanmagazijnen te Kaapstad,
in dienst der O.-I. Comp., en in 1795 fiscaal en raad van politie aan de Kaap, toen
11 Juni negen engelsche oorlogsschepen onder Elphistone en Craigh in de
Simonsbaai landden en troepen aan wal zetten met bedoeling de Kaapkolonie onder
engelsch protectoraat te brengen. 4 Sept. d.a.v. werden de engelsche strijdkrachten
versterkt door een eskader van 15 andere schepen onder bevel van Clarke en nadat
inmiddels kleine gevechten waren geleverd, eischten de Engelschen de overgave
der kolonie. 14 Sept. kwam de politieke raad bijeen om te beraadslagen over de te
volgen gedragslijn en hoewel van Reede van Oudtshoorn verklaarde, dat met zijn
toestemming de kolonie nooit zou worden overgegeven, waren de meesten toch
van oordeel den eisch der Engelschen in te willigen om te voorkomen dat de stad
stormenderhand zou worden genomen. Wel werd voorloopig een wapenstilstand
van 24 uur gesloten, doch reeds 15 Sept. werd over de voorwaarden van overgave
onderhandeld, die weldra werden goedgekeurd.
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22 April 1803 kwam F r e d e r i k v a n B o u c h e n r ö d e r , majoor in dienst van
den staat, in de Tafelbaai tot bevordering der kolonisatie.
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Het was bij die gelegenheid dat van Reede van Oudtshoorn en S.V. van Reenen
en Co. 600000 kaapsche rijksdaalders tot dat doel beschikbaar stelden.
Aan dezen herinnert nog de plaatsnaam Oudtshoorn in de Kaapkolonie; in de
kerk der nederlandsche gemeente van dien naam werd tot zijn herinnering een nog
aanwezig wapenbord opgehangen. Hij is tweemaal gehuwd geweest: eerst met
S u s a n n a M a r g a r e t h a v a n S c h o o r (1750-1776) en daarna met G e s i n a
K i r s t e n (1756-1817). Uit het eerste huwelijk sproot een zoon, uit wien de van
R.v.O. hier te lande zijn voortgekomen; uit het tweede huwelijk veertien kinderen
waarvan afstammelingen in O.-Indië en in Zuid-Afrika voortleven.
Zie: Vragen van den Dag XIV, afl. 12; Mdbl. Ned. Leeuw XII, 184, 185; Alg. Ned.
Familiebl. XIII, 10, 40; d e V i l l i e r s , Oude Kaapsche Familiën; Nederl. Adelsboek
1908 (art. van Reede).
Regt

[Reede van Oudtshoorn, Willem Frederik baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Willem Frederik baron v a n ), geb. te Utrecht 28 Juli
1805, gedoopt in den Dom 21 Aug., overleden te 's Gravenhage 11 April 1878; zoon
van baron J o h a n F r e d e r i k en van jkvr. E l i s a b e t h C o n s t a n t i a S o p h i a
R ö e l l (zie kol. 1028).
Hij was rijksboekhouder der in- en uitgaande rechten, werd kamerheer van koning
Willem II 1837, later van koningin Sophie en 17 April 1871 kamerheer van Willem
III.
Hij huwde te 's Gravenhage 14 Maart 1838 jkvr. A l b e r t i n e P e t r o n e l l a
C a r o l i n e M e l v i l l v a n C a r n b e e , geb. te Aurich 29 April 1813, overl. te 's
Gravenhage 22 April 1898; dochter van baron I s a ä c A u g u s t en van jkvr.
Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa de Salis.
Dit huwelijk was kinderloos. Eenige familie-portretten en curiosa legateerde de
douairière aan het Museum Hoogeland te Utrecht.
Regt

[Reede van De Parkelaar, Ernst van]
REEDE VAN DE PARKELAAR (Ernst v a n ), heer van de Parkelaar, geb. te Deventer
27 Dec. 1657, ged. 1 Jan. 1658, overl. op Parkelaar 7 Febr. 1713, begr. te Twelloo;
zoon van F r e d e r i k (zie op Ernst v.R. tot Amerongen kol. 1005) en van I d a v a n
der Beeck.
Hij werd student in de rechten te Groningen 5 Sept. 1676. Beschreven in de
ridderschap van Veluwe 29 Mei 1685, doch gerenvoyeerd bij de ridderschap
(quartier-resolutie 16 Mei 1689) omdat hij niet had voldaan aan het zesde artikel
van het reglement van 29 Mei 1686, waarbij het fixum domicilium te houden in het
quartier van Veluwe wordt gestatueerd.
Opnieuw beschreven 12 April 1690. Ten landdage 1690 en 1706. Hij nam in 1697
Breckelencamp in pandschap van Adriaan Willem Bentinck. Hij kocht van Engelbert
Requin van Ensse tot der groter Schaer en den Swaluenborch en diens broeders
en zusters het erf en goed den Parkelaer in het ambt van Voorst, kerspel Twelloo,
25 Januari 1684, waardoor de branche van Reede van de Parkelaar ontstond.
Ernst v.R. huwde 25 Mei 1682 I d a L u c r e t i a v a n d e r B e e c k , geb. te
Deventer 1653, overl. op Parkelaar 31 Dec. 1697, dochter van J a n , burgemeester
van Deventer, en van A n n a L o o s e . Hieruit acht kinderen, waarvan vier jong zijn
overl. Een zoon G o d a r d J a n (1689-1709) bezweek aan zijn wonden in den slag
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Johan Willem
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v a n d e r M e r w e d e ; een andere zoon, Johan Frederik (1), volgt.
Zie: M o o n e n 's Lijkdichten; v. D o o r n i n c k , Gesl. Aant. 448, 477, 478, 580,
581; d'A b l a i n g , Ridderschap van de Veluwe, 352.
Regt

[Reede van de Parkelaar, Frederik Godard baron van]
REEDE VAN DE PARKELAAR (Frederik Godard baron v a n ), heer van de
Parkelaar; geboren op dat huis, gedoopt te Twelloo 16 Aug. 1720, overleden op de
Parkelaar 20 Maart 1807; zoon van den volg. en van Johanna Adriana van Renesse.
Ambtsjonker van Voorst 1 Juni 1747. Beschreven in de ridderschap van Veluwe
5 Juni d.a.v. Raad in het Adellijk Jachtgericht 1750. Gecommitteerde ter Generaliteit
1753 tot 1765. Lid der gedeputeerden 1776, 79, 82, 83, 87 tot '95. Gecommitteerde
ter Admiraliteit van Amsterdam 1775. Zandgraaf van de Veluwe 1770. Richter van
Arnhem en op de Veluwe 1786. Landdrost van Veluwe 1791. Richter van Voorst
1795.
Hij huwde te Zwolle 3 Sept. 1754 C a t h a r i n a H e n r i ë t t e v a n H a e r s o l t e ,
geb. te Zwolle 2 April 1730, overl. op Parkelaar 7 Juni 1780, dochter van A n t o n y
S w e e r en van C o n r a d i n a W i l h e l m i n a v a n D e d e m .
Uit dit huwelijk sproten drie zoons en vijf dochters, t.w.: C o e n r a d i n a
W i l h e l m i n a , vrouwe van de Parkelaar, geb. te Zwolle 1756, overl. te Twelloo
1827. Zij stichtte te Twelloo een aanzienlijk fonds ten behoeve van emeritipredikanten
(van die plaats), van hun weduwen en minderjarige kinderen; Johan Frederik (2)
volgt (kol. 1033); R e i n o u d A b r a h a m , in 1787 als vurig patriot van zijn ambten
ontzet, krankzinnig en ongehuwd overleden; E r n e s t i n a L u c r e t i a , schenkster
van het avondmaalszilver te Twelloo, echtgenoote van C a r e l A r e n t J a n baron
v a n B o e c o p t o t h e t H o l t h u i s ; A n t o n i a A s s u e r a , geh. met A.A.
G a y m a n s , en J o h a n n a P e t r o n e l l a , geh. met D. G a y m a n s , broeder van
den voorgaanden en beiden burgemeester van Arnhem. Een zoon, het oudste kind,
overleed jong.
Zie: d'A b l a i n g , Ridderschap v. Veluwe, 409, 411; v a n A l p h e n , Nieuw Kerkel.
Handboek 1903, 19 (fonds voor predikanten te Twelloo); M.G. W i l d e m a n ,
Inventaris Kerkzilver in Wapenheraut XII, 149.
Regt

[Reede van de Parkelaar, Johan Frederik baron van (1)]
REEDE VAN DE PARKELAAR (Johan Frederik baron v a n ) (1), heer van de
Parkelaar. Geb. te Deventer 20 Maart 1684, overl. op de Parkelaar 6 Oct. 1735;
zoon van Ernst (kol. 1031) en van Ida Lucretia van der Beeck.
Hij heeft te Harderwijk in de rechten gestudeerd (ingeschreven 19 Sept. 1704),
werd 11 Febr. 1717 ambtsjonker van Voorst en vier dagen later in de ridderschap
van Veluwe beschreven.
Hij huwde 20 Mei 1716 te Ter Aa met J o a n n a A d r i a n a v a n R e n e s s e
(1694-1762), dochter van M a x i m i l i a a n J a c o b , heer van Wesenthorst, en van
S u s a n n a G e e r t r u i d v a n B o d e c k t o t M a r w i t z . Zij werden de ouders
van vijf kinderen n.l. E r n e s t i n a L u c r e t i a , gehuwd met W i j n a n d
M a x i m i l i a a n v a n R e n e s s e . (Van haar bestaat een portret door J. van den
Kerckhove). M a x i m i l i a a n ging tot de r. kath. kerk over en stierf ongehuwd.
Frederik Godard gaat hiervóór. J a n P i e t e r N i c o l a a s (1721-1797), kocht in
1764 Nijeveld van de familie Milan Visconti en erfde in 1777 van zijn oom Reinoud
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Maleprade, huwde in 1780
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met C h r i s t i n a B o o m h o f en vormde met zijn nakomelingen de branche v a n
R e e d e v a n (tot) t e r A a , thans alleen nog in de vrouwelijke lijn voortlevende.
De jongste zoon eindelijk, D i e d e r i k J a c o b (1725-1797), kapitein der infanterie
en raad ter Admiraliteit van Zeeland, kocht in 1767 het kasteel Nijeveld van zijn
broeder, staat bekend onder den naam v a n R e e d e v a n N i j e v e l d , doch hield
uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h W i l h e l m i n a v a n U t e n h o v e slechts één
dochter over: J o h a n n a G e e r t r u i d M a r i a , die in 1849 overleed als weduwe
van J o h a n A n t o n y E d l e r v a n L a w i c k v a n P a b s t .
Zie: d' A b l a i n g , Ridderschap van de Veluwe, 379, 405; Nederl. Adelsboek,
1908; M o e s , Icon. Bat. no. 6257; v a n D o o r n i n c k , Gesl. Aant. 478.
Regt

[Reede tot de Parkelaar, Johan Frederik baron van (2)]
REEDE TOT DE PARKELAAR (Johan Frederik baron v a n ) (2), door koop 1799
heer van Hinderen, Geb. op de Parkelaar te Twelloo 6 October 1757, overleden te
Batavia 11 Sept. 1802; zoon van baron Frederik Godard (kol. 1032), en van C.H.
van Haersolte.
Hij vertrok in dienst der O.I. Comp. naar Indië, werd in 1779 administrateur der
compagniespakhuizen te Batavia, koopman 1784 en in 1791 resident aan het hof
van den keizer van Soerakarta. De commissaris-generaal Nederburgh benoemde
hem tot raad van Indië en in 1796 tot gouverneur en directeur van Java's
noordoostkust; met Semarang als hoofdplaats. Onder de vette posten, die de O.I.
Compagnie had te begeven, stond deze bovenaan, daarna volgden het
gouverneurschap van de Molukken en het residentschap van Cheribon. Van Reede
werd hier de opvolger van P.G. van Overstraten, die tot gouverneur-generaal was
benoemd, en van dezen bestaat nog een Memorie, overgegeven aan J.F. baron
van Rheede tot de Parkeler, aankomend gouverneur en directeur van Java's
noordoostkust, d.d. 13 Oct. 1796.
Geld heeft van Reede er voldoende kunnen overleggen; bemind heeft hij er zich
echter niet weten te maken. In particuliere brieven staat, dat hij zich daar zeer gehaat
heeft gemaakt wegens despotiek bestuur.
In 1797 werd hij raad-extraord. van Indië; in 1802 directeur der amphioendirectie;
in hetzelfde jaar ordinair raad van Indië; hij overleed nog in 1802 te Batavia.
Hij huwde te Batavia 28 Oct. 1778 met I d a P e t r o n e l l a J a c o b a V o s , oud
15 jaar, geboren te Semarang, overleden te Batavia 19 Nov. 1784; dochter van
J o h a n n e s , raad van Indië, en van I d a W i l h e l m i n a B a k e . Dit huwelijk was
kinderloos, doch van Reede verwekte bij verschillende slavinnen twee zoons, die
hij adopteerde. Hij vermaakte aan elk een legaat van vijf ton, terwijl hij zijn vader tot
universeel erfgenaam en voogd over deze beide kinderen benoemde. Uit den eenen
zoon leeft nog een tak, die zich v a n R e e d e t e r P a r k e l e r bleef noemen; de
andere zoon is de stamvader der zwolsche familie, die zich enkel v a n R e e d e
schrijft.
Zie: v a n D o o r n i n c k , Gesl. Aant., 274; Catal. Stadsarchief Utrecht III no. 393.
Regt

[Reede tot Renswoude, Frederik baron van]
REEDE TOT RENSWOUDE (Frederik baron v a n ), heer van de Lier, eerder van
Schonauwen. Geb. vermoedelijk op het kasteel Renswoude omstr. 1630, overleden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

23 Aug. 1715 en in de Gr. kerk te 's Gravenhage begraven; jongste zoon van Johan
(kol. 1037) en van Jacomina van Eeden.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1034
Hij verkreeg 2 Dec. 1656 commissie als kapitein ‘mits overlijden van kapitein Jan
van den Bosch’ en werd 23 Jan. 1672 luitenant-kolonel te voet in het regiment van
Willem Adriaan graaf van Hornes.
Hij werd 15 Maart 1670, na den dood van zijn broeder Hendrik (kol. 1036) met
Schonauwen beleend, transporteert het 27 Juli 1682 op Adam van Lockhorst en
verkrijgt daarvoor in ruil de Lier. Hij was kanunnik van den Dom te Utrecht 20 Mei
1671, werd geëligeerde raad 10 Febr. 1672 en op zijn verzoek eervol van deze
kwaliteit ontslagen 15 April 1674. Op uitdrukkelijk verlangen van prins Willem III 21
Nov. 1674 op buitengewone wijze in de ridderschap van Holland beschreven.
Van Reede, die ook heer van Oosterleede was, stond vooral in het beheer der
geldmiddelen hoog aangeschreven. In 1672 en 73 was hij met geheime zendingen
in Engeland belast (zie Navorscher XVII, 68).
Hij huwde 9 Maart 1676 in de waalsche kerk te 's Gravenhage met C l a r a
E l i s a b e t h v a n d e r M i j l e , ged. Kl. kerk te 's Gravenhage 11 Sept. 1652,
overleden tusschen 14 Maart 1700 en 21 Juli 1702; dochter van A d r i a a n (kleinzoon
van Joh. van Oldenbarneveld) en van P e t r o n e l l a v a n W a s s e n a e r .
Behalve een paar jong overleden kinderen, sproot uit dit huwelijk een dochter:
W i l h e l m i n a H e n r i ë t t e , erfdochter van de Lier, die in Jan. 1699 te 's
Gravenhage huwde met W i g b o l d v a n d e r D o e s , heer van Noordwijk.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XIII, 171; XVIII, 14; B a l e n , Beschr. van Dordrecht, 925;
Jaarb. Ned. Adel 1892/93, 97; Navorscher a.b. Portretten van hem, zie M o e s ,
Icon. Bat. no. 6261; van zijn vrouw id. no. 5263.
Regt

[Reede van Renswoude, Frederik Adriaan baron van]
REEDE VAN RENSWOUDE (Frederik Adriaan baron v a n ), vrijheer van Renswoude,
heer van Emmickhuysen en Bornewal; door zijn huwelijk ook van Moerkerken en
in Middelharnis.
Geb. te Utrecht 22 Febr. 1659, overl. aldaar 12 Dec. 1738; zoon van Gerard (kol.
1036) en van M. van Zuylen van Nyeveld.
In 1678 en 1679 bevond hij zich in het gevolg van den ambassadeur van Weede
van Dijkveld te Parijs, zooals blijkt uit brieven, die hij aan zijn vroegeren leermeester,
prof. Graevius, te Utrecht zond. Na den dood zijns broeders, Godard, 5 Dec. 1681
beleend met Renswoude, 2 October 1684 in de ridderschap van Utrecht beschreven,
wegens deze gedeputeerde ter Staten-Generaal en sedert met gewichtige
Staatszaken belast.
In 1705 werd hij gedeputeerde te velde; na 1706 was hij met Hop en van den
Bergh (burgemeester van Leiden) lid van het voorloopig engelschnederlandsch
bestuur over de veroverde spaansche Nederlanden, te Brussel, waar hij met van
den Bergh in 1708 veel bijdroeg tot de verdediging der stad, toen zij plotseling, in
November, werd aangevallen door de fransche troepen onder Maximiliaan Emanuel,
keurvorst van Beieren. Op dit feit werd een gedenkpenning geslagen met de beeltenis
van van Reede en van den Bergh.
Als gevolmachtigde der Staten van Utrecht verscheen hij in 1713 op den
vredehandel te Utrecht. In de jaren na den vrede was hij voor een vredelievende
staatkunde en onderhield hij verbindingen met den franschen gezant Chateauneuf,
die zijn steun op hoogen prijs stelde. Een fransch gezant van lateren tijd, de Fénelon,
gaf in 1728 een karakteristiek van hem, waarin hij hem zeer op de hoogte van de
zaken noemt, iemand die de sterke en de zwakke zijden van de Rep. goed kent,
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maar die in dien tijd zich niet meer heel druk maak te en in zijn prov. niet meer
invloed had dan noodzakelijk voortvloeide uit zijn waardigheid van voorzitter der
ridderschap. Hoewel hij een juist oordeel had en meer kennis dan de meeste andere
leden, ontbrak hem de kracht om openlijk zijn gevoelen te doen zegevieren. Hoewel
hij de kunst verstond zijn ware gevoelens te verbergen onder een schijn van groote
openhartigheid, geloofde de Fénelon toch, dat hij in het algemeen Frankrijk goed
gezind was en een beslist tegenstander van het herstel van het stadhouderschap.
Te 's Gravenhage bezat hij het huis op den Korten Vijverberg, hoek Doelenstraatje,
waar later het Bureau van Eeredienst was gevestigd. Deze woning, in 1635 gebouwd
door Gerrit Maes, was zeer groot en werd in 1732 van den heer van Renswoude
gekocht door de stad Haarlem tot een logement der gedeputeerden van die stad.
F.A.v. Reede huwde te Delft 24 Juni 1685 met M a r i a D u y s t v a n V o o r h o u t ,
vrouwe van Moerkerken (voor 6/10) en in Middelharnis, na den dood van haar man
ook van Renswoude. Zij was te Delft geboren 22 Januari 1662 en overleed zonder
kinderen na te laten, te Utrecht 26 April 1754 als dochter van M r . H e n d r i k D.v.V.
en van C o r n e l i a D o u b l e t .
Maria, die eerst gehuwd was geweest met Mr. D i r k v a n H o o g e v e e n ,
veertigraad van Leiden, overl. 17 Juli 1683, had alleen bij haar tweeden man een
kind, J o h a n n a M a r i a , dat 24 Febr. 1686 in den Dom werd gedoopt, doch reeds
19 April 1687 te Delft begraven werd. Maria D.v.V. was in 1705 lid van een
damesvereeniging te 's Gravenhage, geheeten ‘De Haegsche Society’. Zij (of haar
man) ‘heult’ in 1727 met de Jansenisten (zie: Temoignages en faveur des
Jansenistes. pag. 268) en komt in 1749 voor onder de vijf destijds rechthebbenden
tot de hooge heerlijkheid Middelharnis. In datzelfde jaar maakte zij haar testament;
zij benoemde daarin tot haar erfgenamen, elk voor ⅓, het stadskinderhuis te Utrecht,
het weeshuis te Delft en het burgerweeshuis te 's Gravenhage met de bepaling dat
het inkomen daarvan moest dienen om eenige der bekwaamste jongelieden uit die
gestichten tot de beoefening der nuttigste kunsten en wetenschappen op te leiden.
De tiërceering onder Napoleon vernietigde echter grootendeels de bedoelingen der
Vrouwe van Renswoude; wegens de groote vermindering der inkomsten werden
de fundatiën te Delft en 's Gravenhage opgeheven, doch die te Utrecht is tot op den
tegenwoordigen tijd blijven bestaan. Zij vermaakte haar aandeel in de heerlijkheid
Moerkerken aan haar neef François Doublet en de heerl. Renswoude aan de familie
Taets van Amerongen.
Haar zestien kwartieren bevinden zich op de omlijsting van den schoorsteen in
het Fundatiehuis te Utrecht. Ook de beide portretten van haar en haar man zijn daar
aanwezig. Behalve op een paar gravures komt haar portret ook voor op een penning,
geslagen ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest der fundatie, gevierd 23 Mei
1856.
Een bundel brieven van F.A. van Reede, uit de jaren 1704-1712, berust op de
univ. bibl. te Utrecht.
Zie: B u s s e m a k e r , De Triple Alliantie van 1717 in Nijhoff's Bijdragen 4e R. II;
Een memorie over de Republiek uit 1728 in Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXX;
B o s s c h a , Neerl. Held. te land II, 330; G.v. L o o n , Ned. Hist. penn. IV, 540-44;
S t r i c k v a n L i n s c h o t e n , Vertraute Briefe I, 76, 77; M o e s , Icon. Batav. no.
6262, 2223; v a n S o m e r e n , Catal. van Portr. no. 1568, 1569;
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C.G.C. v a n H e n g s t , Aanteek. betr. de Fundatie v.R. (Utrecht 1890); Fund. van
Rensw. te Delft, Utr. en 's Grav. (Delft 1854); Het burgerweeshuis en de Fundatie
v.R. te 's Gravenh. (v. Stockum, 's Grav. 1844); S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.;
Navorscher XIV, 221; XXV, 156; XXXVIII, 202; Herald Bibl., 1880, 263; v. d e r
D u s s e n e n S m i s s a e r t , Kwartierstaten; J.W. R e g t , Beschr. van den
Hoekschen Waard, 132, 133.
Regt

[Reede van Renswoude, Gerard baron van]
REEDE VAN RENSWOUDE (Gerard baron v a n ), heer van Renswoude. Geb. te
Utrecht 1617, overleden 22 Dec. 1666, begraven in den Dom; zoon van Johan (kol.
1037) en van Jacomina van Eeden.
Hij werd heer van Renswoude, bij opdracht van zijn vader, 24 Febr. 1640; heer
van Bornewal 16 Febr. 1642 en dientengevolge 18 Febr. 1642 in de ridderschap
van Utrecht beschreven. In 1646 gecommitteerd in den Raad van State.
Hij huwde in Maart 1646 te 's Gravenhage met M e c h t e l d v a n Z u y l e n v a n
N y e v e l d , geb. te Utrecht 15 April 1621, begr. te Renswoude in Juli 1699, weduwe
van den bij Sas van Gent in Juli 1644 gesneuvelden heer van Albrandswaard,
A b r a h a m d e B i e of d e B y e , en dochter van H u g o en van R e g i n a v a n
Reede tot Nederhorst.
Bij haar liet hij drie zoons en twee dochters na, waarvan J o h a n , heer van
Renswoude en Emmichuysen, thinsheer tot Woudenberg, als ritmeester in staatschen
dienst in 1670 ongehuwd overleed; G o d a r d , vrijheer van Renswoude, in 1681 als
kapitein mede ongehuwd stierf; Frederik Adriaan (zie kol. 1034). Van de dochters
stierf L u c i a E l i s a b e t h in 1670 ongehuwd; J a c o m i n a M a r i a huwde met
S t e v e n v a n L y n d e n v a n H o e v e l a k e n , doch werd reeds vijf jaar later
weduwe. Veel geluk beleefde zij niet in haar weduwenstaat. Zij zag haar inkomsten
langzamerhand verminderen en liet bij haar overlijden een insolventen boedel na,
die niet of ternauwernood door het verkoopen van Hoevelaken (1732) werd gered.
Zie: Utr. Placcaatboek I, 311; v.d. D u s s e n e n S m i s s a e r t , Kwartierstaten;
Geld. Volksalm. 1875, 129 vv. Twee geschilderde portretten van Gerard, zie M o e s ,
Icon. Bat. no. 6266.
Regt

[Reede tot Renswoude, Hendrik baron van]
REEDE TOT RENSWOUDE (Hendrik baron v a n ), heer van Schonauwen; geb. te
Utrecht, overleden (in Spanje?) 19 Sept. 1669; tweede zoon van Johan, die volgt,
en van Jacomina van Eeden.
In 1656 werd hij als gewoon gezant naar Spanje gezonden. Hij bewees aldaar
den staat gewichtige diensten en werd, toen in 1660 een buitengewoon gezantschap
derwaarts vertrok, mede daaraan toegevoegd om tot het sluiten van een tractaat
van vriendschap en koophandel te geraken. Hij bleef in Spanje tot 1667, toen hij
naar het vaderland terugkeerde. Van Jacob van Wassenaer kocht hij de heerlijkheid
Schonauwen, werd daarmee beleend 23 April 1667 en dientengevolge in de
ridderschap van Utrecht beschreven 23 Juli 1667. Hij schijnt kort daarop naar Spanje
te zijn vertrokken en daar overleden te zijn. Dat hij in het buitenland is overleden,
is zeker, want pas 9 October 1669 werd hij te 's Gravenhage overluid. Hij stierf
ongehuwd; zijn broeder Frederik (kol. 1033) erfde Schonauwen.
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Over zijne benoeming tot gezant aan het hof van Madrid bestaat een heele
briefwisseling tusschen zijn vader en Sir Edward Nicholas, den engelschen
staatsman. Waar die berust, staat in onderstaand engelsch biogr. woordenb. vermeld.
Een bundel
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brieven van Hendrik van Reede van Renswoude aan een onbekende (1665) bezit
de universit. bibl. te Utrecht.
Zie: A i t z e m a , Saken van St. en Oorl. IV, 800-808; S c h e l t e m a Staatk. Nederl.;
Groot Placcaatb. VII, 352; Kerkel. Placc.b. III, 335; K o e n e n , Gesch. der Joden in
Nederl. 154, 155; Nederl. Stemm. V, 83; Resol. van Holl. en W. Fr., 21 Jan. 1660,
1 Febr., 18 Febr. en 11 Dec. 1666; Dict. of Nat. Biography XLVII, 396.
Regt

[Reede van Renswoude, Johan baron van]
REEDE VAN RENSWOUDE (Johan baron v a n ), heer van Renswoude. Geb. te
Utrecht in 1593, overl. te 's Gravenhage 7 Febr. 1682; derde zoon van Gerard van
Reede van Nederhorst (kol. 1023) en van Mechteld Peunis.
Kanunnik van den Dom te Utrecht 17/27 Nov. 1611; deken van het domkapittel
19 Juni 1620; doet afstand daarvan 15 April 1674. Hij koopt in 1623 Renswoude
van Philip van Hamaele, heer tot Brecht en Monceaux, staat deze heerlijkheid in
1640 af aan zijn zoon Gerard v.R. en na diens overlijden, in 1667 aan zijn kleinzoon
Johan, heer van Emmichuysen. Uit achting voor den grootvader werd Renswoude
3 Sept. 1674 tot een hooge heerlijkheid verheven.
Wegens Renswoude in de ridderschap van Utrecht beschreven, werd hij 4 Febr.
1634 geeligeerde raad en meermalen afgevaardigde ter Staten-Generaal. In 1641
werd hij naar Friesland gezonden ter beslechting van gerezen geschillen. In 1644
maakte hij naast Willem Boreel, pensionaris van Amsterdam, en Joachimi, den
ordinairen gezant, deel uit van het gezantschap, afgevaardigd om een poging te
doen tot verzoening tusschen koning Karel I en diens parlement. Johan v. Reede
bezocht Karel te Oxford en deze verhief hem 24 Maart 1644 tot engelsch lord, met
den titel van ‘baron Reede’ voor hem en zijn nakomelingen. (Sir Edward Walker,
een engelsch staatsman, die zich toenmaals bij den koning te Oxford bevond,
vermeldt, dat Johan van Reede enkel den titel en rang van baron verkreeg zonder
zitting of stem in het parlement). De leden van het Lagerhuis echter gevoelden zich
over de tusschenkomst der ambassadeurs zeer gekrenkt en dienden bij den
terugkeer van Reede en Boreel (die baronet was geworden) een klacht in, dat de
gezanten zich eerder als belanghebbenden dan als bemiddelaars hadden gedragen.
Van die klacht werd weinig of geen nota genomen. Als lid der Staten-Generaal was
Johan van Reede 7 Dec. 1646 wegens Utrecht tegenwoordig bij het huwelijk van
Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, met Louisa, dochter van prins Frederik
Hendrik. In 1652 hield van Reede briefwisseling met Karel II; 12 Sept. schreef hij
aan den vorst te St. Germain en presenteerde zijn diensten, zoo Karel die mocht
noodig hebben. Bij gelegenheid van een gezantschap naar Denemarken ontving
hij van den koning de ridderorde van den Olifant.
Als prinsgezind staatsman had Johan van Reede in de statenvergadering veel
invloed. Dit verminderde echter sterk onder het eerste stadhouderlooze tijdperk,
voornamelijk daar men hem verdacht hield Willem II te hebben aangezet tot de
onderneming tegen Amsterdam. In 1652 werd hij beschuldigd, dat ‘papen en vreemde
conventen’ hem de handen hadden gestopt om in hun voordeel werkzaam te zijn.
Hij schijnt zich van dien blaam te hebben kunnen zuiveren en wel afdoende, want
de Staten van Utrecht, die zijn zaak hadden onderzocht, benoemden hem 23 Oct.
1652 tot hun voorzitter. Jan de Witt
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bleef hem echter wantrouwen wegens zijn oranjeen engelschgezindheid en
raadpleegde hem dan ook niet over den geheimen last aan de Ruyter in 1664. Hij
bleef voorzitter der Staten van zijn gewest tot 1671, in welk jaar, 2 December, hij al
zijn bedieningen en waardigheden nederlegde. Doch 16 April 1674 door Willem III
wederom tot president der Staten van Utrecht en supernumerair geëligeerden raad
aangesteld zijnde, liet hij zich dat welgevallen en deed terstond een voorstel om het
stadhouderschap erfelijk te verklaren. (Dit en wat hieraan voorafging is omstandig
beschreven door den bekenden geschied- en oudheidkundige D a n i ë l d e M i l a n
V i s c o n t i , baron des H.R.R., heer van Nyeveld etc. Zijn nagelaten handschrift is
afgedrukt in v a n d e r M o n d e 's Tijdschrift, zie onder).
Johan van Reede huwde te Utrecht 16 Juni 1616 met J a c o m i n a v a n E e d e n ,
geb. in 1595, overl. te Utrecht 22 Sept. 1671; dochter van H e n d r i k en van
J a c o m i n a C u y p of K i e b . Haar vader was sterk tegen dit huwelijk gekant,
waarom de verloofden zich tot de magistraat van Utrecht wendden, die het huwelijk
bij besluit van 20 Maart 1616 toestond. Van Reede was met Jacomina meer dan
55 jaren gelukkig in den echt vereenigd; dit feit herdacht hij door een penning met
een merkwaardig opschrift, in Engeland geslagen. Een andere penning op hem was
reeds in 1645 door Thomas Simon, mede in Engeland, gegraveerd.
In 1619 schilderde Paulus Moreelse hun beider portretten, thans in bezit der
familie d'Aumale van Hardenbroek (zie M o e s , no. 2264 en 6271). Het portret door
Moes onder no. 6271 vermeld als geschilderd door G. Netscher in 1672, houd ik
voor de beeltenis van Jacob van Reede tot Nederhorst (1635-1700), wiens broeder
met eene van der Marck was gehuwd. M u l l e r vermeldt onder no. 4403 een
gegraveerd portret met een uitvoerige levensbeschrijving door P. van der Schelling.
Johan van Reede won bij Jacomina van Eeden acht kinderen, waarvan Gerard
(kol. 1036), Frederik (kol. 1033) en Hendrik (kol. 1036) in dit deel voorkomen;
J a c o b a en M e c h t e l d , beiden gehuwd waren met eenen G i j s b e r t v a n
H a r d e n b r o e k ; M a r i a M a g d a l e n a de echtgenoote werd van O t t o
P y n s s e n v a n d e r A a en twee andere dochters ongehuwd zijn overleden.
Zie: v. d e r M o n d e , Tijdschr. Gesch. Utrecht II, 269-284; Diction. of Nation.
Biography XLVII, 396; v a n L o o n , Ned. Hist. penn. II, 283; III, 131; M o e s . Icon.
Bat. no. 6273 en 6276 (de twee eerstgen. dochters). Het adelsdiploma door Karel
I aan Johan van Reede geschonken, berust thans in het stadsarchief te Utrecht
(legaat douair. van Reede v. Oudtshoorn 1898).
Regt

[Reede van Saesveld, Adriaen van (1)]
REEDE VAN SAESVELD (Adriaen van) (1), heer van Saesveld en Brandlicht, geb.
te Oldenzaal 1481, overl. 8 October 1541; zoon van Goert of Godard (1) en van
Jutte van Rutenberch (kol. 1041).
Hij compareert reeds 21 Juni 1497 in de ridderschap van Overijsel op de
kamerklaring te Vollenhove door bisschop Frederik en bezegelt mede den brief,
waarbij zijn moeder Jutte van Rutenberch, weduwe van Godert v.R., 25 Mei 1501
de schenkingen bevestigt door wijlen haar echtgenoot in zijn testament aan het
klooster Sibculo gedaan. 17 Juni 1501 na doode zijns vaders beleend, behalve met
tal van kleine leenen en achterleenen, ook met den hof te Saterslo (Saesveld). Het
huis Saesveld, sedert 1360 verwoest, wordt door hem in 1514 herbouwd. In 1504
bevond Adr. van Reede zich buitenslands en kon wegens lijfsgevaar niet
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op den rechtdag verschijnen. Hij is 30 Aug. 1510 getuige van den bisschop bij een
belofte gedaan aan de drie steden van Overijsel; wordt 13 Oct. 1512 te Vollenhove
door bisschop Frederik beleend met de vrijheid van Almeloo en het Vriezeveen met
alle toebehooren, gelijk Alof van Hekeren van Rechteren des uitgegaan is. Hij
transporteert Almeloo in 1516 op Alof van Hekeren voornoemd, die er 15 Sept. van
dat jaar mee beleend wordt. Eenigen tijd vóór 4 Jan. 1518 wordt hij door bisschop
Philips van Bourgondië aangesteld tot kastelein op het slot te Lage, onder zekere
voorwaarden ook door de ridderschap en steden van Overijsel goedgekeurd. 1 Juli
1518 wordt hij drost van Lage en rentmeester van Twenthe genoemd. 29 Jan. 1519
bezegelt Adriaan mede het verbond gesloten tusschen bisschop Filips en de
ridderschap en steden van Utrecht en Overijsel en wordt 3 Juli 1520 door den
bisschop uit Brussel naar Overijsel gedeputeerd ten einde een geschil bij te leggen
tusschen de steden Kampen en Zwolle. In de beide jaren wordt hij raad en
huismaarschalk van den bisschop genoemd, als wiens afgezant hij in 1521 naar
den rijksdag te Regensburg wordt gezonden.
Bij een welgelukten aanslag op de te Nijenbruggen (bij Ommen) vergaderde
overijselsche ridderschap, wordt Adriaan van Reede 10 Juli 1521 door de
Zwollenaars, die wegens de genoemde geschillen met Kampen en hun beslechting
op hem verbitterd waren, gevangen genomen en naar Zwolle gevoerd; hij bevond
zich aldaar op 15 Nov. 1522 nog als gevangene, doch werd kort daarna als een der
meest vertrouwde raadslieden van den bisschop aan hertog Karel van Gelre
overgeleverd.
Deze wilde hem nu noodzaken òf een groot losgeld te betalen (de ƒ 4500, die
Karel aan Zwolle moest voldoen) of het huis te Lage, waarvan Adriaan drost was,
aan hem, Karel, in te ruimen. Voor het eerste ontbrak hem het geld; het tweede
gedoogde zijn eer niet en alzoo bleef Adriaan de gevangene van den hertog.
Ondertusschen verdedigde zijn gade na Pinksteren 1523 het slot te Lage manmoedig
tegen de geldersche benden, over welken tegenstand Karel zoo verbitterd geraakte,
dat hij 25 Sept. van gemeld jaar den drost Berend van Hacfort beval de goederen
van ‘Adriaen van Rey’ af te branden en aan zijn huisvrouw geen veilig verblijf te
vergunnen. Kort daarop geraakte Karel meer door list, dan door geweld in het bezit
van het slot te Lage. Op welke voorwaarden Adriaan van Reede zijn vrijheid
terugontving, is op het oogenblik nog niet bekend; hij heeft echter aan die
voorwaarden niet voldaan, want toen hertog Karel 25 April 1524 aan de gezanten
van ridderschap en steden van Overijsel vrijgeleide gaf naar het Nedersticht, bij zijn
oom den bisschop, tot 30 personen toe en 14 dagen lang, stelde hij als voorwaarde,
dat Adriaan v. Reede, die ‘vergetende eer en belofte, zich als een verrader tegen
hem betoond heeft, onder dat getal niet zal begrepen zijn. Hetzelfde had plaats 8
Febr. 1527, omdat hij ‘zijn belofte aan den hertog niet gehouden had’. Op 28 Oct.
1523 was Adriaan van Reede reeds weer in vrijheid en komt 17 Febr. 1524 voor
als ridder en huismaarschalk van den bisschop; hij wordt 15 Nov. 1530 weder als
drost van Lage en rentmeester van Twenthe vermeld. Hij wordt 29 Juni 1531 door
ridderschap en steden van Ovl. afgevaardigd naar den Keizer en hield in Juli en
Aug. d.a.v. als gedeputeerde verblijf ten hove. Hij, met andere edelen, verklaren 22
Nov. van dat jaar bij brieven des keizers ƒ 16000 ontvangen te hebben. In 1536,
Palmavond, waarschuwt hij de stad Deventer tegen het spionneeren der
Gelderschen. Op 20 Dec. 1538 wordt hij door keizer Karel aangesteld tot
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drost te Diepenheim; in Oct 1541 schrijven de drie steden van Overijsel aan den
maarschalk Adriaan van Reede, zich noemende ambtman van Diepenheim, dat hij
binnen 14 dagen zijn commissie toone, den eed doe en cautie stelle, nadat hij reeds
meermalen daartoe vermaand was, doch er niet aan voldaan had. Indien hij het
weigerde, wilden zij zich beklagen waar het behoorde. Dit schrijven heeft hij niet
kunnen beantwoorden daar hij toen overleden was. Hij stierf 1541, die octavo mensis
Octobris en werd in de kerk te Oldenzaal begraven.
Adriaan van Reede huwde volgens huwel. contract van 15 Sept. 1514 met L u c i a
v a n G o e r , overleden 1545, begraven bij haar man; dochter van J o h a n v a n
G o e r tot Heel, en van J o h a n n a v a n M o n t f o o r t . Zij leefde nog 20 Juli 1545,
daar de keizer toen het pandschap van het huis Lage en het rentambt van Twenthe
met 3500 keurv. rijnsche guldens aan haar afloste.
Uit dit huw. sproten vijf zoons en vier dochters: Goert of Godard (2) (kol. 1042);
Hendrik (kol. 1009); B i t t e r v a n R e e d e was kanunnik te Munster, Deventer en
Oldenzaal en wellicht ook te Utrecht; F r e d e r i k werd drost van Diepenheim en
rentmeester van Twenthe en wordt hij zijn overlijden in 1548 opgevolgd door zijn
broeder J o h a n . A g n e s huwt W e n n e m a r v a n H e y d e n , M a r i a huwt
H e r m a n v a n W e s t e r h o l t ; M a r g a r e t h a werd de echtgenoote van J a n
v a n d e n B o s c h , gezegd M o u p e r t i n g e n , en L u c i a stierf, zoo 't schijnt,
ongehuwd.
Geschilderde portretten van Adriaen en Lucia op het kasteel Amerongen. M o e s
vermeldt slechts dat van Lucia (no. 2821).
Zie: v a n H a t t u m , Gesch. van Zwolle, 200, 203, 231, 232, 293, 294; N i j h o f f 's
Oorkonden VI, B, 781 en no. 1410; D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief, vervolg, II,
39 (34), 260; III, 99, 100 131, 132, 330; D u m b a r , Analecta, II, 444, 456, 464, III
2

599, 600, 615; B l o k , Gesch. Ned. Volk I , 531; v a n S p a e n Mss. (Hooge Raad
v. Adel).
Regt

[Reede van Saesveld, Adriaen van (2)]
REEDE VAN SAESVELD (Adriaen v a n ) (2), heer van Saesveld en Tichelrye, geb.
te Utrecht 1546 of 47, overleden na 1605, wellicht in 1623, zoon van Godard (2) en
van Geertruid van Nyenrode (kol. 1042).
Hij verkreeg bij testament zijns vaders d.d. 8 Nov. 1584 Sacsveld en de goederen
in Salland en Twenthe. Amerongen en de andere stichtsche goederen ontgingen
hem, niettegenstaande hij als oudste zoon daarop recht had en hij ving dan ook na
den dood zijns vaders daarover een proces aan met zijn broeders Frederik en
Gerard, dat lange jaren heeft geloopen en eindigde met het aangaan van een
accoord. Wegens Saesveld was hij beschreven in de ridderschap van Overijsel.
Hoewel ijverig r. kathol. en den koning getrouw, weigerde zijn gevolmachtigde,
Hendrik Schroots, in 1588 spaansch garnizoen op Saesveld in te nemen. Adriaen
bevond zich in 1605 onder de koningsgezinden op den landdag te Oldenzaal, doch
hield bijna voortdurend verblijf in de Zuidel. Nederlanden, vermoedelijk te St. Truyen
of te Luik. Hij was daar groothofmeester bij den prins-bisschop Ernst van Beyeren,
en drost van het graafschap Looz.
Hij huwde volgens huwl. voorw. van 28 Jan. 1579 (geapprob. door het Hof. van
Utrecht 30 Aug. d.a.v.) met A n n a v a n D u r a s , sedert 6 Januari 1579 weduwe
- óf achtergelaten huisvrouw - van H e n d r i k v a n E y n a t t e n , groothofmeester
van den prins-bisschop, en dochter van
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W i l l e m v a n D u r a s en van M a r g a r e t h a v a n L y e r e .
Uit dit huwelijk drie zoons en twee dochters. De beide dochters werden religieusen;
van de zoons beërfde G e r a r d Saesveld, W i l l e m werd heer van Heurne
(Hornes-sous-Vechmael) en G o d a r d A d r i a a n vormde met zijn gezin de branche
van Reede van Printhagen.
Zie: Inventaris Archief Amerongen (1902); d'A b l a i n g , Ridderschap van Nijmegen,
197; Catalogus van het stadsarchief te Utrecht II no. 2282 (en 2323?); Zijn zegel:
J.Th. d e R a a d t , Sceaux armoriés (hier heet hij echter foutief: bij den
prins-bisschop van Keulen).
Regt

[Reede van Saesveld, Berndt van]
REEDE VAN SAESVELD (Berndt v a n ), heer van Saesveld, zoon van Bitter (zie
kol. 1003) en van N. Droste. Volgens oude overleveringen zou hij bij ongeluk manslag
hebben begaan op zijn ouderen broeder Goert, waarom hij uit zijn geboorteland de
vlucht moest nemen en van zijn ouderlijk erfgoed werd ontzet. Hij week naar
Overijsel.
Berndt van R. komt in 1392 voor als helper van Evert van Ulft tegen Deventer;
volgde in 1395 Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, in den oorlog tegen
Reinald, slotvoogd van Coevorden, doch werd door Gijsbrecht van Bronchorst, heer
van Borculoo, aanhanger van Reynald, gevangen genomen en niet vóór 1397, toen
de vrede werd gesloten, in vrijheid gesteld.
Hij en Clawes van Overhagen komen 13 Nov. 1409/10 voor als keurnooten en
gerichtslieden te Oldenzaal. Berndt van Reede en Evert van Reede (vermoedelijk
Evert van Rhemen, heer van Reede) ontzeggen Maandag na beloken Paschen
1427 Rudolph van Diepholt, verkozen bisschop van Utrecht, ten behoeve van Arnold,
hertog van Gelre.
Zijn vrouw, in alle genealogieën S o l d e l i n a v a n S a e s v e l d geheeten, is
mij nergens onder dien naam voorgekomen. In 1406, 19 Maart, komt echter Berndt
voor met zijn vrouw A l h e y t (Aleid) en zijn zoon H e n r i c en verkoopen op dien
datum aan C l a w e s v a n O v e r h a g e n en diens vrouw S t e y n e de twee deelen
van de grove tienden en de smaltienden over den Coldenhof, zooals die aan
Godeken van Saterslo, bijgenaamd ‘de Moylicke’ toebehoorden. Deze Godeken,
anders G o e r t v a n S a e s v e l d geheeten, was zijn schoonvader, de
schoonmoeder wordt gezegd uit het geslacht K l e n c k e te zijn. Door dit huwelijk
kwam Saesveld (14 Mei 1397) in het geslacht van Reede. Het was echter in 1360
door bisschop Jan van Arkel verwoest en werd eerst in 1514 door Adriaen van
Reede van Saesveld (1) herbouwd.
Van de kinderen uit dit huwelijk is er slechts één met zekerheid bekend, t.w.
Hendrik (kol. 1044).
Zie: R e v i u s , Daventria Illustr., 86; Tijdrekenk. Reg. van Overijsel B, 180; Archief
v. Ootmarsum, 16; Archief van Oldenzaal, 6; en een paar bronnen, genoemd door
F e r w e r d a , Wapenboek (geneal. v. Reede).
Regt

[Reede van Saesveld, Goert van (1)]
REEDE VAN SAESVELD (Goert v a n ) (1), heer van Saesveld en Brandlicht, geb.
omstreeks 1431, overl. in 1501; zoon van Hendrik (kol. 1044) en van Johanna van
(den) Thije.
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Hij wordt met zijn vader vermeld Zaterdag na Benedicti 1431/32 en verschijnt 20
en 21 Oct. 1460 in de ridderschap van Overijsel op den rechtdag en klaring te
Deventer. Door bisschop David van Bourgondië 1 Oct. 1466 aangesteld tot drost
van Twenthe, werd hij 1 Febr. 1484 opgevolgd door Gerrit van Welevelt. Hij doet
als ambtman en bestuurder der goederen behoorende tot het kasteleinschap
Blankenborg 6 Juli 1470 rekening van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1042
St. Michiel 1466 tot St. Michiel 1469 en wordt 1 Febr. 1484 in dit ambt vervangen
door Johan Strik. Hij is raad van den bisschop en ambtman van Twenthe 20 Oct.
1470, wordt 31 Aug. 1474 na doode zijns vaders beleend met den hof te Saterslo
(Saesveld) met toebehooren en bezegelt op H. Kruisavond 1490 te Nyerbrugge
mede een zoen, gesloten tusschen bisschop David en Johan van Wisch. In 1485
hadden Goert v. Reede en Hendrik van Keppel geschil met Johan van Twicloe over
de nalatenschap van Alof Frederikszoon van Rutenberg, met name over het huis
den Rutenberg enz. (Hendrik v. Keppel en J.v. Twickelo waren ieder met een zuster
van de huisvrouw van G.v. Reede gehuwd). Over dit geschil worden zij 11 Aug.
1487 door bisschop David opgeroepen om 21 Aug. d.a.v. op zijn slot te Vollenhove
te verschijnen, op welken dag aldaar uitspraak wordt gedaan en de Rutenberg aan
Johan van Twickelo toegewezen; deze zaak wordt in hetzelfde jaar in der minne
geschikt. Nochtans wordt G.v. Reede 19 Juli 1492 met zijn knechten aangeklaagd
wegens het plegen van geweld tegen het huis den Rutenberg; deze zaak wordt 7
Febr. 1493 uitgesteld tot de overkomst van den bisschop naar Overijsel. Hij wordt
21 Juli 1497 opnieuw met al zijn goederen beleend, verschijnt als keurnoot 15 en
16 Juni 1498 in de ridderschap van Overijsel op den rechtdag door bisschop Frederik
van Baden uitgeschreven en is dood 25 Mei 1501. Op dien dag n.l. bevestigt zijn
weduwe de schenkingen door wijlen haar man gedaan aan het klooster Sibculo.
Goert van Reede schijnt tweemaal gehuwd te zijn geweest; de naam van de
eerste vrouw is tot heden onbekend. De tweede, die hij 19 April 1480 tochtte, was
J u t t e v a n R u t e n b e r c h , overl. op St. Petri ad cathedram 1528 (22 Febr.) en
werd bij haar echtgenoot in het klooster ter Hunnep begraven. Zij was de dochter
van F r e d e r i k , heer van den Rutenberch, en van A g n e s van B r o e c h u y s e n
van Weerdenburch.
Uit dit huwelijk sproten Adriaen (1) kol. 1038). F r e d e r i c a , echtgenoote van
J o h a n v a n R a e s f e l t ; G o o s e n , H e n d r i k en J o h a n n a , waar van weinig
bekend is, en A n n a , de vrouw van A n t h o n y v a n M i d d a c h t e n .
Regt

[Reede van Saesveld, Godard, Goert, of Goddert van (2)]
REEDE VAN SAESVELD (Godard, Goert, of Goddert v a n ) (2), heer van Saesveld,
Amerongen, Zuilestein en Nederhorst. Geb. op het huis Saesveld 15 Sept. 1516,
overl. te Utrecht 19 April 1585; zoon van Adriaen (1) (kol. 1038) en van Lucia van
Goer.
Hij werd 31 Dec. 1541 in de plaats van zijn overleden vader door keizer Karel V
aangesteld tot kastelein van het slot te Lage, tot rentmeester van Twenthe en tot
drost en rentm. van Diepenheim; deed als rentmeester van T. den eed te Utrecht
16 April 1544; compareerde ten jare 1543 in de ridderschap van Overijsel op de
landdagen te Zwolle en te Deventer en werd 13 Juni 1545 met zijn goederen in
Overijsel beleend. In laatstgenoemd jaar, vóór 20 Juli, deed hij afstand van zijn
ambten in Overijsel ten gunste van zijn broeder Frederik en begaf zich ten gevolge
van zijn huwelijk metterwoon naar Utrecht. Hij werd 23 Oct. 1555 hoogschout der
stad en als zoodanig door den keizer op 25 Nov. aangesteld met de clausule ‘soo
langhe het den keyser believen sall.’ Hij deed van dit ambt afstand 19 April 1564
en werd denzelfden dag om goede diensten bevorderd tot extra-ordinair raad in het
Hof van Utrecht.
Van 1574 tot zijn dood was hij drost van Loevestein.
In 1557 werd van Reede bij opdracht van Gijsbert
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van Hemert beleend met den voorburg van het huis Amerongen en tegelijkertijd
door de leenkamer van Holland met het huis zelve verlijd, zoodat hij dientengevolge
in de ridderschap van Utrecht werd opgenomen. Namens zijn echtgenoote werd hij
15 Oct. 1558 beleend met Zuylestein. Van Herman van Zuylen van Batesteyn kocht
hij 24 Nov. 1579 de ridderhofstad Horst (Nederhorst), werd daarmee beleend 11
Febr. 1580 en deed 21 Oct. d.a.v. den eed aan de Stat. v. Utrecht als souvereinen
van den lande. In 1580 of vroeger werd hem het huis Saesveld door zijn broeder
Hendrik van Reede van Brandlicht (kol. 1009) met geweld ontnomen, doch 11 Mei
1580 werd het door Goossen van Raesfeld, drost van Twenthe, voor hem heroverd.
Na den koning van Spanje te hebben afgezworen, heeft hij 21 Oct. 1581 den eed
aan de Staten van Utrecht afgelegd. Als zoodanig komt hij dan ook voor, wonende
binnen Utrecht, op een ‘Quohyer ende Register van de erffven Landerien thienden
enz. toebehoerende Con. Majest. vianden ende Rebellen’ overgeleverd te Roermond
14 Aug. 1587 door den rekenmeester Gijsbert Gramaye (Blijkbaar was dit register
dus al eenige jaren geleden opgemaakt.)
In 1584 maakte hij deel uit van het gezantschap, door de Staten-Generaal
afgezonden om de oppermacht over deze gewesten aan koning Hendrik III van
Frankrijk aan te bieden. Terwijl de gezanten, die de reis ter zee zouden ondernemen
te Brielle op een gunstige gelegenheid wachtten, werd van Reede ongesteld. Hij
keerde naar huis terug, waar hij 19 April 1585 overleed. Zijn lijk werd in de kerk te
Amerongen begraven onder een prachtige verheven tombe, gehouwen (reeds bij
zijn leven) door Mr. Jacob Colijn de Nole.
In 1672 is dit monument door de franschen verwoest, in het begin der 20e eeuw
waren alleen de geschonden beelden, die het echtpaar van Reede voorstelden,
over en deze zijn door de Staten van Utrecht in 1907 in de kerk te Amerongen zoo
goed mogelijk hersteld.
Goert van Reede huwde 25 Januari 1544 met G e e r t r u i d v a n N y e n r o d e
geb. in April 1525, overl. 6 April 1605, dochter van E r n s t en van M a r g a r e t h a
v a n R e n e s s e v a n W u l v e n . Uit dit huwelijk sproten 10 kinderen; zes zoons
en vier dochters. Van de eersten stierven er drie vóór hun ouders, de overblijvenden
waren Adriaen (2) (kol. 1040); Gerard (kol. 1023) en Frederik (kol. 1006). Van de
dochters huwden J o h a n n a en M a r i a met twee broeders v a n d e n B o n g a r d ,
L u c i a eerst met A l o f v a n R e c h t e r e n en daarna met J o a c h i m v a n d e n
B o e t z e l a a r , en A l e y d werd de vrouw van den engelschen kolonel W i n g f i e l d ,
die Geertruidenberg aan Parma verkocht.
Groote zorg baarde den ouders de verdeeling hunner na te laten goederen.
Adriaen, de oudste, hield de spaansche zijde; Gerard, de tweede, huwde ver beneden
zijn stand en Frederik leefde met een concubine, die hij wellicht zou huwen. Indien
nu, zoo bepaalden de ouders, Frederik met een dochter van adellijke geboorte
huwde, zou Amerongen en Nederhorst op hem overgaan. Adriaen ontving dan de
goederen in het door Spanje overheerde deel van Overijsel en aan Gerard zou de
lijftocht van Nederhorst worden verzekerd. Langdurige processen zijn hierover
tusschen de broeders gevoerd; zij duurden tot 1608 en eindigden met het aangaan
van een accoord.
De beeltenis van Goert van Reede komt, behalve op bovengenoemd
grafmonument, nog voor op een zeldzamen penning uit het jaar 1556. Bovendien
wordt op het huis Amerongen een geschilderd portret
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van hem en zijn echtgenoote bewaard, waarop zij knielende zijn voorgesteld.
Meerdere portretten worden bij M o e s vermeld.
Zie: M o e s , Icon. Bat. no. 6264, 5474; Bulletin Oudh. Bond VIII, 46-48 (met
afbeelding van den penning en van het herstelde grafmonument; de beelden hiervan
ook afgebeeld in de Prins, 1907 no. 10, 31 Aug.); Geld. Volksalm. 1875, 84, 85;
Merkw. Kasteelen in Nederl III, 114; J. S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. II A, 228;
Kronyk Hist. Genootsch VIII, 299; Utrechtsche Consultatien III, 542; v. D o o r n i n c k ,
Gesl. Aant, 117; Bijdr. Gesch. Overijsel IV, 174; v. d e r M o n d e , Tijdschr. Gesch.
Utr., 1844.
Regt

[Reede van Saesveld, Hendrik van]
REEDE VAN SAESVELD (Hendrik v a n ), heer van Saesveld en Brandlicht,
overleden 13 Juli 1474; zoon van Berndt (kol. 1041) en van Alheyt van Saterslo.
Hij komt het eerst voor met zijn vader Berndt 19 Maart 1406. Is Zondag na St.
Scholastiken 1412/13 leenman van Egbert, heer van Almelo. Hij ontzegt 12 Mei
1427 Arnold, hertog van Gelre, ten behoeve van Everwijn, graaf van Bentheim. Hij
en Clawes van Overhagen, de oude, komen 21 Febr. 1429 voor als rechte
keurnooten en mannen van het Sticht van Utrecht bij het verkoopen van een erve
en goed aan het H. Geesthuis te Oldenzaal (medebezegeld door H.v.R.). Zijn twee
vrouwen komen voor in een akte van Zaterdag na Benedicti 1431/32; hij
transporteerde toen met J o h a n n a , zijn echtgenoote, voor zich, G o d i k e n hun
zoon, en A g n e s , Henriks voordochter bij wijlen I d a , ten overstaan van Ludeken
ten Toerne, wijlen Johansz, richter te Oldenzaal, een volle waar in de Lutte, onder
het kerspel van Oldenzaal, uit hun erf ten Oeldenliuus aldaar op Ludeken ten Toerne,
wijlen Ludekensz. (zie: Tijdrek. Reg. op het oud-archief van Overijsel III, 21) In 1435
of 36, den eersten Zondag in de vasten (geheeten Invocavit), komt Hendrik van
Reede, met G o d e r t , N e e s e (A g n e s ), A l e i d en H e n n i k e n , zijn echte
kinderen, voor (zie als voren III, 30). Van Reede wordt 4 April 1447 vermeld onder
de borgen voor Reynald van Coevorden en belooft op gemelden datum indien
laatstgenoemde en zijn erfgenamen niet ter bestemder plaatse en op den gezetten
termijn de door Reynolt Hake en diens vrouw Fije gevestigde renten betaalden, in
een herberg te Oldenzaal in leisting te gaan. Is omstreeks 1449 borg voor Rudolf
van Diepholt, bisschop van Utrecht, - 5 Aug. 1451 voor Arend van Bevervoorde. bij
zijn aanstelling tot ambtman te Diepenheim. Is 22 Nov. 1452 getuige bij het verleenen
van privilegiën aan Vriezeveen door Johan, heer van Almelo, en zijn vrouw Johanna
van Reede. In 1453 koopt hij van Berend van Brandlicht en van Nese van der Thye,
echtelieden, het huis te Brandlicht (zie: T i b u s , Gründungsgesch. 922). Hij met
Aleph van Haren, Herman van Voerst en Johan Sticke doen 20 Jan. 1457 uitspraak
tusschen Sweder van Voerst en Johan van Almelo, ter zake van het recht op de
heerlijkh. Almelo en de schadeloosstelling daarvoor aan Sweder toe te kennen. 20
Oct. 1457 beleend met den hof te Saterslo (Saesveld) met toebehooren en misschien
daardoor, of wegens Brandlicht, in de ridderschap van Overijsel beschreven. Hij
staat 1462 over het huwelijk van Heine van Laer met Griete Sticke en is met zijn
zoon Godert, in profesto Nativ. Virg. Mariae 1470, geld schuldig aan Johannes van
Beveren, priester.
Hendrik van Reede overleed 13 Juli 1474 en werd in de St. Plechelmikerk te
Oldenzaal onder een grafzerk met 8 kwartieren begraven. In het Necrologium van
het kapittel van St. Plechelmi
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in de kerk te Oldenzaal komt op 13 Juli voor: ‘obiit Henricus de Rede armiger qui
contulit modium siliginis ex Arninchof in Lemslo postea ex Stonebrinc’.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met I d a S c h a e p , overl. vóór 1431;
vermoedelijk dochter van H e n r i c h t o H e l l e n d a m en van A g n e s t o
I t t e r s u m . Daarna in of omstr. 1431 met J o h a n n a v a n (d e n ) T h y e , in of
voor 1436 overleden; dochter van G e r t (G o e r t ) ridder, en van J o h a n n a
S t i c k e , alias E d e l s t e c k e .
Uit het eerste huwelijk één dochter A g n e s , gehuwd met H e n d r i k v a n
E s s e n , ridder, rentmeester van Salland overl. 1466. Uit het tweede huwelijk: Goert
(1) (kol. 1041), A l e y d , overl. na 1500, begraven te Borken, echtgenoote van N.
v a n H a m m e ; J o h a n n a , in 1452 gehuwd met J o h a n v a n H e e c k e r e n
v a n d e r E s e , heer van Almeloo en Vriezenveen en vóór 1470 hertrouwd met
L u b b e r t v a n L a n g e n t o t E n g e l r a a d , en eindelijk nog een zoon
H e n d r i k , van wien weinig of niets bekend is.
Zie: Bijdragen Gesch. v. Overijsel, Tijdrekenk. register, en verschillende gedrukte
inventarissen van plaatselijke archieven in Overijsel.
Regt

[Reen, Regnerus]
REEN (Regnerus), geb. te Makkum 1632, gest. te Franeker 7 Aug. 1695,
ingeschreven als student aan de franeker hoogeschool 11 Sept. 1649, als candidaat
geapprobeerd 15 Aug. 1653, predikant te Exmorra c.a. 1653-62, Burgwert c.a.
1662-66, Workum 1666-69, Franeker 1669-95. Hij was meer dan eens lid der
provinciale friesche synode, in 1679 correspondent naar Overijsel, in 1683 deputatus
o

synodi. Hij schreef: De koning aan zijn tafel (4 ); ook zette hij Avondmaalspredikatiën
uit het Engelsch over (Bolsward 1671). Hij werd op den predikstoel door een beroerte
overvallen en predikende over Psalm 20: 2-5 paste hij eensklaps vs. 1 op zichzelven
toe, zeggende: ‘Toehoorders, ik voel dat ik haast in een hoog vertrek zal gesteld
worden’, brak af met het ‘Onze Vader’, werd naar huis gebracht en overl. den
volgenden dag.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in de Herv. Gemeente van Friésland
(Leeuw. 1886), 231, 275, 306, 390.
Wumkes

[Reen, Regnerus Bronger]
REEN (Regnerus Bronger), geb. te Franeker 28 Dec. 1688, gest. te Rauwerd 31
Aug. 1752, zoon van den vorige, ingeschreven als student te Franeker in 1705,
predikant te Finkum en Hijum 31 Mei 1711 - 26 Sept. 1728, te Huizum 3 Oct. 1728
- 31 Aug. 1752, toen hij zeer onverwachts overleed ten huize van zijn schoonzoon,
den secretaris Nic. Ruardi. Hij werd te Franeker begraven en vermaakte bij testament
eenig land aan de pastorie van Huizum. Hij was gehuwd met M a g d a I e n a
P o l l i u s , in wier Stichtelijke Mengelgedichten (Leeuwarden 1746), hij bij wijze van
een voorrede vier kerkelijke ‘redevoeringen over bijzondere keurstoffen’ schreef.
Zij hertrouwde in 1661 met W.G. R e d d i n g i u s , predt. te Goinga.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in de Herv. Gemeenten van
Friesland (Leeuw. 1886) 48, 110.
Wumkes
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[Reepmaker, Jacob (1)]
REEPMAKER (Jacob) (1), genaamd de O u d e , zoon van H e n d r i k en van A g n e s
N e e s k e n , geb. te Eindhoven 23 Maart 1562, overl. te Amsterdam 1641, geh. met
M a r t i j n t j e R o g i e r s , woonde te Haarlem, later te Amsterdam, waar hij 10 Jan.
1595 den poorterseed deed. Hij was een der eerste bewindhebbers van de
Oostindische Compagnie ter kamer Amsterdam en bekleedde deze betrekking van
4 Sept. 1610 tot 1 Jan. 1641. Ook was hij een der op-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1046
richters en van 1621 tot 1636 bewindhebber der Westindische Compagnie te
Amsterdam, gedurende 9 jaren kerkmeester van de Nieuwe Zijdskapel en van 1607
tot 1610 diaken van de gereformeerde kerk aldaar.
Aug. Sassen

[Reepmaker, Jacob (2)]
REEPMAKER (Jacob) (2), genaamd d e J o n g e , zoon van den voorgaande en
van Martijntje Rogiers, geb. te Amsterdam 19 Juni 1599, overl. aldaar 23 Juni 1651,
o

o

geh. 1 . met S u s a n n a G o m m a e r t s en 2 . met M a r i a T r i p . Hij was een
voornaam koopman en van 1644 tot aan zijn overlijden bewindhebber van de
Westindische Compagnie kamer Amsterdam. Hij komt voor als president en
rekenmeester van het college van hoofdparticipanten dier Compagnie.
Zie: Genealogie Reepmaker (niet in den handel) 22, 35.
Aug. Sassen

[Rees, mr. Otto van]
REES (mr. Otto v a n ), zoon van Prof. Dr. R i j k v a n R e e s en jkvr. J a c o b a
E l b e r t i n a d e C a s e m b r o o t , geb. te Luik 25 Dec. 1825, gest. te Utrecht 16
Mei 1868. Hij genoot zijn eerste opleiding te Utrecht, waar hij ook in 1844 als student
in de rechten werd ingeschreven. 17 Juni 1851 promoveerde hij op proefschrift, de
bekende en nog steeds gewaardeerde Verhandeling over de Aanwijsing der politike
gronden en maximen van de Republike van Holland en West- Vriesland door Pieter
de la Court (Utrecht 1851). Daarmede had hij de richting van zijn verdere studiën
aangegeven; hij werd economist en wel vooral naar den historischen kant; in een
tijd, toen weinigen aan de economische geschiedenis van Nederland dachten, heeft
hij zich niet alleen daaraan met groote toewijding gegeven, maar ook grondslagen
gelegd, waarop later kon worden voortgebouwd. In Dec. 1851 liet van Rees zich
inschrijven als advocaat bij het Hof van Utrecht; maar de rechtspraktijk voldeed hem
weinig; liever wijdde hij zich aan wetenschappelijken, daarnaast aan
praktisch-maatschappelijken arbeid; in dit verband staat ook de uitgave van
Pantheon. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis (Utrecht, 1853-1858), door
hem opgericht en geredigeerd met J.W. G u n n i n g en L. M u l d e r , en zijn populaire
Algemeene Geschiedenis (Utr. 1854-1859; 2e dr. 1863). Terzelfder tijd wijdde hij
zich aan de voortzetting van A r e n d 's uitgebreide Algemeene Geschiedenis des
Vaderlands, die hij na den dood van den auteur in 1856 ter hand nam; hij bewerkte
daarvan van het derde deel het eerste stuk, 135-495, het tweede stuk, 1-344 (Amst.
1857-1858); de geschiedenis van den dood van Willem I tot het sluiten van het
Twaalfjarig Bestand wordt daarin op grondige, duidelijke en aangename wijze
beschreven. Maar de economische geschiedenis treedt hier minder op den voorgrond
dan men zou hebben verwacht van den man, die over De la Court had geschreven
en daarna een met goud Bekroonde verhandeling had uitgegeven over de
verdiensten van G.K. van Hogendorp als staathuishoudkundige ten aanzien van
Nederland (Utr. 1854); dit boek heeft evenals zijn dissertatie zijn waarde behouden.
In dit verband moeten ook worden genoemd zijn Voorlezingen (in Felix Meritis) over
de geschiedenis der Nederlandsche volkplantingen in Noord- Amerika, beschouwd
uit het oogpunt der koloniale politiek (Tiel 1855).
Bij Kon. Besluit van 15 Januari 1858 werd van Rees benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in de staatswetenschappen te Groningen als opvolger van Star Numan.
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Hij aanvaardde zijn ambt 24 April met een Redevoering over de
staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland (Zutphen 1858). Sedert Juli
1859 gewoon hoogleeraar, onderwees hij te Groningen staatsrecht, volkenrecht,
staat-
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huishoudkunde en statistiek. Bij Kon. Besluit van 4 October 1860 werd hij benoemd
tot hoogleeraar in dezelfde vakken te Utrecht als opvolger van zijn leermeester
Ackersdijck. Reeds 14 Dec. aanvaardde hij zijn nieuw ambt met een Redevoering
over de wetenschap der statistiek (Utrecht 1861). Te Utrecht werd hij ontheven van
het onderwijs in het volkenrecht en het staatsrecht; daarentegen werd hem dat in
de politieke geschiedenis opgedragen. Natuurlijk stond bij zijn onderwijs de economie
op den voorgrond, waarvoor hij als leiddraad een Overzigt der staathuishoudkunde
(Utrecht 1861) uitgaf. Van veel grooter belang is echter het groote werk gebleven,
waaraan hij zijn laatste levensjaren heeft gewijd. In 1863 verscheen L a s p e y r e s '
bekend werk, Geschichte der volkswirtschaftlichen Anschauungen der Niederlande
und ihre Literatur zur Zeit der Republik. Men vroeg daarvan een nederlandsche
vertaling aan van Rees. Deze had daartegen ernstig bezwaar, daar Laspeyres naar
zijn meening uitsluitend had gezien naar de theorie, maar niet naar de practijk der
oude Hollanders en daardoor hun beteekenis te laag had gesteld; volgens van Rees
lieten zich in de economie de begrippen niet van de feiten scheiden; het was dus
noodig ‘door samenvoeging van theorie en praktijk, regeringsbeginselen en literatuur,
de geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland in haar geheel te schetsen’.
Dat heeft van Rees gedaan in zijn algemeen bekende en gewaardeerde
Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot op het einde der 18e eeuw
(Utrecht, 1865-1868, 2 dln.). In het eerste deel behandelde hij de Geschiedenis der
nijverheidspolitiek in de zeventiende eeuw, in het tweede de Koloniale staatkunde
der Republiek. Daarmede was deze arbeid evenwel nog niet voltooid; in het derde
deel had hij zich voorgesteld de latere geschiedenis der nijverheidspolitiek en die
der financiën en het armwezen te behandelen. Niettemin blijft van Rees' boek het
standaardwerk over de economische geschiedenis van Nederland. Van Rees was
te 's Hertogenb. 22 April 1852 geh. met J o h a n n a M a r i e C o n s t a n c e
V r e e d e (1829-1867), dochter van J a c o b u s en van M a r i a C a t h a r i n a
Constantia Mahlstedt.
Zie: d e W i t t e v a n C i t t e r s in Ned. Spect. 1868, 169 vlg.; V i s s e r i n g in
Themis, 1868, 263 vlg. en Jaarb. Kon. Acad. 1868, 57 vlg.; Economist, 1868, 638
vlg.; F r u i n in Utrechtsche Stud. Alm. 1869, 135 vlg. en Levensb. Lett. 1869, 123
vlg. (met bibliographie).
Brugmans

[Reineri, Joannes of Regneri]
REINERI (Joannes) of R e g n e r i , geb. te Gouda 1578, gest. 11 Sept. 1625 te
Rotterdam. Hij trad, na zijn priesterwijding, in 1610 in de Societeit van Jezus. Van
af 1615 was hij te Rotterdam als pastoor werkzaam onder bijna voortdurende
bedreiging vanwege de stedelijke overheld. In 1617 werd een godsdienstige
bijeenkomst door een inval verstoord, in 1619, zoo getuigt R. zelf ‘durft geen katholiek
zijn huis voor een kerkelijke vergadering openstellen, zoodat deze een tijdlang
geheel achterwege bleven, in 1621 komt hij zoo weinig mogelijk op straat, uit vrees
voor overlast van het mindere volk, dat vreeselijk op de roomschen gebeten is, in
1622 moest hij van woning en vergaderplaats wisselen. Ondanks deze
moeielijkheden belegde R. toch vergaderingen, die door ruim 200 personen bezocht
werden en maakte een groot aantal bekeeringen. In 1624 nam hij 24 remonstranten
in de katholieke kerk op. Ook bezocht hij niet zonder vrucht de omliggende dorpen.
In 1623 besliste de Congregatie der Propaganda, dat R. zich, wegens vermeerdering
van werkzaamheden, door een anderen
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Jezuïet mocht laten bijstaan, maar de uitvoering van dit decreet beleefde hij niet
meer. R. werd op klaarlichten dag onder grooten toeloop en eerbetoon in de
voormalige St. Laurenskerk bijgezet. Zijn portret is afgedrukt bij: A.H.L. H e n s e n ,
Het R. Katholieke Rotterdam in Rotterdam in den loop der eeuwen (1906), 68, 74;
zie verder Bijdr. Bisd. Haarlem X, 60-62, 92.
Derks

[Reitz, Anna Maria]
REITZ (Anna Maria), geb. te Rotterdam 6 Juli 1732, dochter van Willem Otto en
Cornelia Verhoeven (kol. 1051) huwde te Middelburg 25 Sept. 1759 met een zoon
van J o h a n n e s A l b e r t u s J a c o b i , die ten tijde van haar vaders en ooms
werkzaamheid te Rotterdam als praeceptor en later als conrector gefungeerd heeft
aan de latijnsche school, nl. met D a n i e l A r n o l d u s J a c o b i , geb. 17 Juli 1734,
praeceptor te Middelburg onder het rectoraat van haar vader sinds 1757 en daarna
rector te Gouda en te Arnhem. Zij gaf uit het leven van Gerard de Wind en ook
eenige gedichten volgens N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893)
497.
de Waard

[Reitz, Frederik Theodoor]
REITZ (Frederik Theodoor), geb. te Middelburg 4 Mrt. 1740, gest. aldaar 2 Oct.
1791, oudste zoon van Willem Otto en Cornelia Verhoeven (kol. 1051), bezocht
sinds 1747 de latijnsche school in zijn geboorteplaats onder het rectoraat van zijn
vader en promoveerde vandaar reeds 18 Sept. 1753 naar de academie met eene
Or. de Gymnasio medioburgensi (Midd. 1753), waarin de lotgevallen der school en
levens der rectoren behandeld werden. Hij ging studeeren in de geneeskunde te
Leiden, waar hij 28 Aug. 1760, en te Utrecht, waar hij in 1761 is ingeschreven als
student, in laatstgenoemde plaats 1 Sept. 1761 promoveerende op eene Diss.
pathologicopractica de Vomitu (Traj. 1761). Hij ging daarna de praktijk uitoefenen
te Middelburg, waar hij 23 Mei 1763 huwde met E l i s a b e t h d e C r a n e uit die
stad. Hij werd er 24 Oct. 1767 dokter van het gasthuis, 27 Jan. 1770 met den
bekenden Lucas van Steveninck stadsdokter en in 1771 ook dokter van de O.-I.
Compagnie. Hij stierf kinderloos.
Hij gaf nog uit: Bericht van een belette doorzwelging (Verh. Zeeuwsch gen. V
(1776) 460).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 497-98; F o k k e r e n
d e M a n , Levensber. van Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 136-37.
de Waard

[Reitz, Johan Friedrich (1)]
REITZ (Johan Friedrich) (1), oudste zoon Johan Heinrich, (kol. 1049) geb. 23 Sept.
1695 te Offenbach en overl.31 Mrt. 1778. Na zijn opleiding in Duitschland te hebben
ontvangen, gaf hij onderwijs aan het instituut van zijn vader te Terborg. Ook was hij
een tijdlang gouverneur bij den jongen erfprins van Nassau-Siegen. Middelerwijl liet
hij zich te Utrecht als student inschrijven, werd in 1719 praeceptor aan het Erasm.
gymn. te Rotterdam en promoveerde het volgend jaar te Utrecht tot med. doctor,
na verdediging van een diss. de Morbis divitum. In 1724 werd Reitz conrector en in
1740 rector te Utrecht, waar men hem weldra ook tot buitengewoon hoogleeraar in
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de rhetorica en poëtica aanstelde. Hij aanvaardde die betrekking met een oratie De
priscorum oratorum in dicendo libertate. In 1747 zag hij zich op voorspraak van
prins Willem IV tot hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid benoemd
en aanvaardde dien post met een Oratio qua demonstravit artium scientia carentem
criticum hominem esse Platonicum. In 1750 werd R. rector magnificus der
utrechtsche hoogeschool, welk ambt hij 29 Mrt. 1751 neerlegde met een rede De
censoribus librorum. Ook later
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bekleedde hij die betrekking nog meer dan eens. In 1769 werd hij emeritus en sleet
toen nog eenige jaren in rust, totdat hij op 83-jarigen leeftijd overleed. Hij was 2 Jan.
1727 gehuwd met T h e o d o r a K l o e k , die, 16 Aug. 1698 geb., 25 Apr. 1783
overleed.
Reitz deed een aantal latijnsche geschriften het licht zien, waaronder een Carmen
Saeculare, bij gelegenheid van het eeuwfeest der utrechtsche hoogeschool in 1736
uitgegeven. Van zeer algemeene bekendheid zijn 's mans Themata, die langen tijd
op de latijnsche scholen gebruikt en verscheiden malen herdrukt werden.
Zijn door J.M. Quinkhard in 1749 geschilderd portret is in de Senaatskamer te
Utrecht; door een onbekende bij den heer J.A.C. Bosch Reitz te Amsterdam.
Zijn kleinzoon J o h a n F r e d e r i k R., G i j s b e r t u s z o o n , vocht bij
Doggersbank en ging, na de komst der Franschen, naar Kaap de Goede Hoop.
Diens kleinzoon F r a n s W i l l e m is de gewezen president (1888-96) van den
Oranje-Vrijstaat.
Zie: S a x e , Onom. V, II, 455; J.O. S t r o d t m a n n , Neues gelehrtes Europa I,
1; IX, 85; B u r m a n , Trajectum erud., 269, 323; E k k e r , de Hieronymusschool te
Utrecht II, 31; K a n , Geschiedenis Erasmiaansch Gymnasium (1884) 70-71;
N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (1893) 496.
Zuidema

[Reitz, Johan Frederik (2)]
REITZ (Johan Frederik) (2), geb. te Maastricht in 1733, gest. te Utrecht 22 Mei 1801,
zoon van den cornet in Staatschen dienst J o h a n R. (zie kol. 1050) en Charlotte
Sophie R., dochter van Johan Heinrich R. (die volgt), ontving zijne opvoeding ten
huize van zijn oom Johan Friedrich (1), werd prorector te Amersfoort, huwde in Apr.
1771 met A n n a E l i s a b e t h C a s i u s , vertrok in 1757 naar Utrecht als praceptor
en volgde in 1769 zijn oom als rector aldaar op.
Zie: E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht II, 39.
de Waard

[Reitz, Johan Heinrich]
REITZ (Johan Heinrich), geb. 4 Juli 1655 en overl. 20 Nov. 1720, zoon van A d a m
R. en S i b i l l a H a r t u n g ; werd 7 Dec. 1679 te Leiden ingeschreven als stud.
theol., was eerst een tijdlang predikant en ‘Schul-inspector’ te Offenbach en Solms,
waar hij een aantal werken over godgeleerdheid schreef, o.a. Der geöffnete Himmel
(1696), doch werd wegens al te vrijzinnige gevoelens uit zijn ambt ontzet. Hij vestigde
zich toen als onderwijzer te Neder-Wezel en daarna te Terborg in het graafschap
Zutphen. In laatstgenoemde stad richtte hij een kostschool op, die weldra tot grooten
bloei geraakte. Reitz was 25 Apr. 1682 getrouwd met A n n a C a t h a r i n a
R o t h e n b u r g e r en, als weduwnaar, 27 Jan. 1693 met A n n a M a r i a
Meerman.
Behalve Johan Friedrich (1), Willem Otto (kol. 1051), en Karel Koenraad, die volgt,
sproot uit het laatste huwelijk ook C h a r l o t t e S o p h i e (zie boven).
Zie: N a g t g l a s , Levenber. van Zeeuwen II (1893) 496.
Zuidema

[Reitz, Karel Koenraad (1)]
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REITZ (Karel Koenraad) (1), geb. te Terborg in Gelderland 17 Juni 1708, gest. te
Harderwijk 13 Sept. 1773, zoon van den voorg. en Anna Maria Meerman, volgde
zijn ouderen broeder Johan Friedrich in 1723 naar Rotterdam, werd na onderricht
van dezen ontvangen te hebben 16 Nov. benoemd praeceptor aan de latijnsche
school te Middelburg, onder het rectoraat van zijn oom Fred. Lod. Abresch (II kol.
5). Na reeds in 1728 een aanbod te hebben afgeslagen, nam hij 1 Apr. 1730 het
rectoraat over de latijnsche school te
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Goes aan, waar hij Sept. 1730 huwde met C a t h a r i n a L e y s s i u s (geb. 1692),
wed. van M a r t . M e r t e n s , en tevens 10 Juni 1739 werd aangesteld als lector
historiarum et eloquentiae. Van daar vertrok hij in 1741 als rector naar Gorcum,
waar hij met zijn broeder de door Hemsterhuis en Geussner aangevangen uitgave
der Opera L u c i a n i (Amst. 1743-46) voltooide met een van geleerdheid en geduld
getuigend uitvoerig lexicon daarop in het vierde en laatste deel; een uitgave hatelijk
beoordeeld in de Acta eruditorum Lipsiens. 1745, 241-58, doch verdedigd in een
J o a n . F r e d . e t C a r . C o n r . R e i t z i i Apologia. In 1747 vertrok R. naar
Harderwijk, waar hij 1748 buitengewoon en in 1754 gewoon hoogleeraar in de
letteren, in 1757 doctor phil. hon. causa, meermalen secretaris van den senaat werd
en twee maal rector is geweest. Als latijnsch dichter maakte hij zich o.a. bekend
door Elegia de itinere zeelandico (Hard. 1747) en een Carmen heroicum op den
vrede te Aken (Hard. 1749). Als wiskundige construeerde hij een Bijvoegsel omtrent
de toovervierkanten van effe getallen tot de Nieuwe bespiegeling der klootsche
figuren van zijn broeder te Middelburg Willem Otto (in: Verh. Holl. maatsch. X: 2
(1768) 234-244). R. is na het overlijden van zijn vrouw op 19 Mrt. 1759 hertrouwd
6 Apr. 1762 met A l e t t a v a n d e r D o n c k uit Jutphaas. Uit zijn eerste huwelijk
sproot A b r a h a m A n t o n i e L e y s s i u s R e i t z , geb. te Harderwijk 12 Juli 1763,
overleden als praeceptor aan de latijnsche school te Leiden 31 Aug. 1784; uit het
tweede J o h a n R., cornet (zie kol. 1049).
Zijn portret door een onbekende bij den heer J.A.C. Bosch Reitz te Amsterdam.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (ald. 1758) 358; S t r o d t m a n n , Neues Gel.
Europa VII, 586-98; IX, 85; H a m b u r g e r , Neues Gel. Teutschl. 3e ed. II, 1468;
B o u m a n , Gesch. der geldersche hoogeschool II, 253-57; R ö m e r , De lat. School
te Goes in Nehalennia I (Midd. 1849) 98; P i c c a r d t , Bizonderh. uit de gesch. der
stad Goes (ald. 1865) 175; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XI (Amst. 1876) 8;
N a g t g l a s a.w. (Midd. 1893) 499-500; V o e g l e r , Gesch. van het middelb. gymn.
(ald. 1894) 435-6 en K e s s t e l o o , de Stadsrek. van Middelb. IX (ald. 1902) 129.
de Waard

[Reitz, Karel Koenraad (2)]
REITZ (Karel Koenraad) (2), geb. te Middelburg 19 Maart 1748, gestorven aldaar
19 Mei 1810, jongste zoon van den volg. en Cornelia Verhoeven, was 1755-1760
leerling der latijnsche school in zijn geboorteplaats onder het rectoraat van zijn
vader, werd in 1764 ingeschreven als student te Utrecht en promoveerde aldaar 19
Mrt. 1764 op een Specimen jurid. inaug. exhibens nonnulla Zeelandiae jura singularia
(Traj. 1764). Zich als advocaat te Middelburg hebbende neergezet volgde hij 2 Aug.
1766 zijn vader op als lector iuris aan de illustre school, kreeg bovendien een
aanzienlijke praktijk, huwde 15 Aug. 1770 met E l i z a b e t h v a n G e n n e p ,
dochter van J u s t i n u s en C a t h a r i n a v a n d e r H o e v e n , werd griffier van
het Hof van Vlaanderen en van de Staten van Walcheren. Uit zijn huwelijk sproten
zes ongetrouwd en hoogbejaard gestorven dochters, ééne C o r n e l i a , gehuwd
met J e a n A d r i e n M o d e r a (zie II kol 929) en een zoon mr. J u s t i n u s R.,
geb. te Middelburg 27 Aug. 1772, advocaat aldaar en gest. 15 Juni 1835.
R. heeft zich op verschillende gebied bekend gemaakt; hij vertaalde J.G.
H e i n e c c i u s , Over het wisselrecht met aanteekeningen (Midd. 1774), vervaardigde
een latijnsch hs. over de Basilica of
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wetverzameling van keizer Basilius tusschen 1780 en 1783 en nog ter prov. bibl. in
Zeeland berustende (3 vol. fol.); Adversaria sive excerpta juridica, maar werd meer
bekend door zijn arbeid der logarithmotechnie, neergelegd in zijne Nieuwe
handleiding om den logarithmus voor eenig gegeven getal nauwkeurig te vinden tot
veertien letteren boven den index (Verh. zeeuwsch gen. XI (1786) 423-80) waarin
hij het gebruik der tweede verschillen verklaart bij het berekenen van logarithmen
en deze aanwendt voor zijne Tafel der kunstgetallen of logarithmi voor de natuurlijke
getallen van 1000000-1001000, berekend tot 15 letteren boven de merkletter of
index (t.z.p. 455-80). In 1790 verscheen hierop het beloofde vervolg als Aanhangsel
tot de nieuwe handleiding (t.z.p. XIV (1790) 535-76), waarin hij ook van de derde
verschillen gebruik maakt (in hetzelfde deel vindt men ook van hem een opstel over
Zoogenoemde eenhoorns), terwijl men eindelijk van hem nog heeft: Eenige
aanmerkingen omtrent het toebereiden van tafelen ter aanwijzing van de
deelbaarheid of ondeelbaarheid der getallen (Midd. 1793), gunstig beoordeeld o.a.
in de Vaderl. bibliotheek.
Zie: B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XI (Amst. 1876) 8-9; N a g t g l a s , a.w.
(Midd. 1893) 498-99; V o e g l e r , Gesch. van het middelb. gymn. (ald. 1894) 446.
De Waard

[Reitz, Wilhelm Otto]
REITZ (Wilhelm Otto) geb. te Offenbach 20 Juli 1702, gest. te Middelburg 22 Oct.
1768, tweede zoon van Johan Heinrich en Anna Maria Meerman (kol. 1049), was
eerst praeceptor te Kleef en vervolgens in plaats van zijn broeder Johan Friedrich
(1) (kol. 1048) in Oct. 1722 beroepen als praeceptor aan de latijnsche school te
Rotterdam, waar hij met zijn vader uit het duitsch vertaalde een Dagregister op een
reis naar Kanaän (Rott. 1726), uit het latijn de Historie van Michiel Servetus (1729),
naam maakte door zijne vergelijkingen tusschen het nederlandsch en grieksch in
zijne Belga graecissans (Rott. 1730) en 26 Apr. 1731 huwde met de dochter van
den middelburgschen predikant M a r t i n u s , nl. C o r n e l i a V e r h o e v e n , geb.
30 Mrt. 1707. In 1736 te Utrecht gepromoveerd tot Dr. iur. op eene Diss. de Mathesi
iuridica (Traj. 1736), werd hij evenals vroeger zijn jongere broeder Karel Koenraad
(1) (kol. 1049) in Nov. 1736 verbonden aan de latijnsche school te Middelburg, als
conrector onder het rectoraat van zijn oom Fred. Lod. Abresch (II kol. 5), terwijl hij
tevens lector juris was aan de illustre school (toen hij dit was, verschenen zijne
Praelectionum in gymnasio Medioburgensi prima trias (Midd. 1737) en Annotationes
sporades (ibid. 1739)). Op 21 Febr. 1742 werd hij als opvolger van Abresch
voorgedragen en aanvaardde 25 Sept. het rectoraat met eene Or. de instaurando
linguae graecae studio. Hij is een goed rector geweest met veel invloed, doch van
groote ijdelheid. Noode liet hij eene gelegenheid voorbijgaan om zijn gemak in het
maken van latijnsche verzen te doen uitkomen, o.a. bij het bezoek van Willem V
(Midd. 1747). Van zijne veelzijdige ontwikkeling en groote geleerdheid getuigen op
juridisch gebied de Variantes in Inst. Justiniani (1744) en Kort examen der notarissen
(Midd. 1751), op letterkundig terrein maakte hij de uitgave in orde van T h e o p h i l i
A n t e c e s s o r i s Paraphrasis graece Institutionum Caes. (Hagae-Com. 1751) en
gaf Basilicorum libri IV inediti nempe XLIX, L, LI, LII i n den Thesaurus van G e r .
M e e r m a n n (Hag. Com. 1751-53), op wiskundig gebied maakte hij zich o.a.
verdienstelijk door beschouwingen over het berekenen van
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logarithmentafels, en gaf hij uit: Nieuw gevonde berekening der kunstbreuken (Verh.
Holl. maatsch. van wetensch. I (1754) 1-38); Berekening van kunstgetallen (a.w. II
(1755) 166-228), waarbij alle logs. tot in 18 decimalen zijn berekend; Nieuwe
bespiegeling en ontcijfering der teerlingsche vergel. (a.w. III (1757) 239-324); Nieuwe
oplossing der stelkundige vergel. van de vierde macht en hierdoor ook van de derde
macht met aanhangsel over de oplossing van een vraagstuk omtrent de middellijn
van Venus bij haar overgang over de zon (a.w. IX: 3 (1767) 1-43); Nieuwe
bespiegeling der klootsche figuren (‘volkomen nieu en van mijne uitvinding .... door
mijnen goeden vriend den wiskunstenaar Laur. Dunewey de Munck aangemoedigd’
uitgegeven) (a.w. ʿX: 2 (1768) 193-244) en Grondig onderwijs in behandeling der
breukgetallen (Verh. Zeeuwsch genootsch. I (1769) 293-386). In het laatst van R.'s
leven verliep de school echter danig. Hij liet na: Anna Maria (kol. 1048), Frederik
Theodoor (kol. 1048) en Karel Koenraad (2) (kol. 1050). Zijn vrouw overleed 7 Febr.
1775.
Zie: Boekzaal Dec. 1768; S t r o d t m a n n , Neues gel. Europa III, 846; XIII, 250;
K a n , Gesch. van het erasm. gymasium (Rott. 1884) 71; B i e r e n s d e H a a n ,
Bouwstoffen XI (Amst. 1876) 7-8; N a g t g l a s a.w. (Midd. 1893) 496-971; V o e g l e r ,
Gesch. van het middelb. gymn. (ald. 1894) 436-37, 441-47 en K e s t e l o o , de
Stadsrekeningen van Middelb. IX (ald. 1902) 129.
de Waard

[Reneman, Daniël]
RENEMAN (Daniël), geb. te Leeuwarden omstreeks 1632, gest. 17 April 1716, werd
15 Febr. 1651 als Phil. stud. te Franeker ingeschreven, ging over op de theologie,
werd predikant te Blija en Hogebeintum, waarvan het beroep 18 Juni 1655 werd
geapprobeerd, ontving het beroep naar Harlingen, waarvoor hij 11 April 1659 werd
gedimitteerd en was aldaar vele jaren werkzaam. Hij gaf in het licht: Armevoogd in
tijdt van Dierte of stichtelijcke Bedenkingen over Rom XII: 13 (Harlingen 1663);
Weesevader ofte christelijcke Bedenkingen over de Woorden Davids Ps. XXVII: 10
(Harlingen 1663); De Wonderlicke Herschepping van een Wreede Wolf in een trouwe
Herder vertoont in eenige Bedenckingen over de historie der Bekeeringe des Apostels
Pauli, 32 predikatiën over Handel. IX: 1-20 (Harlingen 1665); Breuke der dogter
Sions, Ter occasie van de jongste tweespalt der hooge regeeringe in Friesland,
vertoont in eenige bedenkingen over Richt. XXI: 25, gedrukt voor den autheur
(Harlingen 1673).
Zie: T.A. R o m e i n , Naaml. der Predikanten in Friesland. (Leeuw. 1888) 188,
533.
Wumkes

[Reneman, Tjeerd]
RENEMAN (Tjeerd), achterkleinzoon van den vorige, geb. te Leeuwarden 14 Juli
1763, gest. 28 Juli 1821, ingeschreven te Franeker als student 10 Juli 1779, beroepen
te Woudsend, waar hij 2 Oct. 1785 werd bevestigd, nam, verroepen naar
Hindeloopen, afscheid 18 Nov. 1792, deed aldaar intree 25 Nov. 1792, werd
verroepen naar Makkum en deed afscheid 8 Mei 1808, hield 15 Mei 1808 zijn
intreepredikatie te Makkum en hield daar zijn afscheid 28 Maart 1813, vertrok naar
Reitsum c.a., waar hij het laatste gedeelte van zijn leven werkzaam was.
Hij gaf in het licht: Verklaring van den LXIX Psalm (Workum 1805); Wat moet men
gelooven en betrachten om eeuwig gelukkig te zijn (Amsterdam)
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1888), 300,
403, 448, 475.
Wumkes

[Renesse, Frederik van (1)]
RENESSE (Frederik v a n ) (1), (R y n e s (s e )), overl. 20 Sept. 1452 te Hellenburg,
oudste zoon
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van den gedurende het utrechtsche schisma (H e d a 289) o.a. door zijne verrassing
van Utrecht (1426) bekenden J a n of J o h a n v.R., heer o.m. van R(h)ynauwen en
Hellenberg (Hellenburg) (overl. 17 Maart 1438) en hoogstwaarschijnlijk van
E l i s a b e t h v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t (dochter van J a c o b en E l s a b e
v. N y e n r o d e ) is, hoewel minder vermaard dan zijn jongere broeder Jan (1), (kol.
1056), toch voornamelijk in de herinnering gebleven door de rol, die hij omstr. 1450
met dezen gespeeld heeft bij moeilijkheden tusschen bisschop Rudolf v. Diepholt
en de ook door de Renesses, Reinoud van Brederode, Jacob van Gaesbeeck e.a.
bijgestane stad Utrecht (over het heffen der z.g. ‘mergengelden’; Tributum praediale
quod Mergen-geld vocant: H e d a 289). De bisschop, gewond bij een volksoploop,
bevreesd voor de uitbreiding van de macht van genoemd geslacht o.a. met stad en
slot te Wijk bij Duurstede en Abcoude, eventueel als erfdeel van den heer van
Gaesbeeck, hun neef, verbande hen. Van hun rechten op deze goederen zagen zij
evenwel af in een brief van 8 Maart 1449 (bij M a t t h a e u s , De jure gladii 409-410).
Terwijl Jan beloofde met zijn gezin te gaan wonen over den IJsel in het land van
Vollenhove, is Frederik, na overgifte te hebben gedaan aan S t e v e n v a n Z u y l e n
v a n N y v e l t (gehuwd met E l i s a b e t h v a n O y e , dochter van Gerhard en
Elisabeth v. Renesse) van huis en tienden aan de Meeren en gerechte op Bijlevelt,
uitgeweken naar Hellenberg (Z.-Beveland), waar hij niet lang meer geleefd heeft.
In Sept. 1452 werd hij te Baarland begraven. Zijn leven was vol teleurstellingen
geweest, onder welke zijn aanslag op Utrecht, nog in 1450, totaal mislukt en gevolgd
door het verbranden van zijn huis te Rijnauwen, nog eene voorname plaats heeft
ingenomen.
Frederik v. Renesse v. Rhijnauwen liet eene weduwe na, E l i s a b e t h v a n
C r u y n i n g e n , dochter van A r e n d en D i d e r i c a (D i r k j e , D i r r e c a ) v a n
C r a l i n g e n , met drie zoons en twee dochters, t.w.: 1. Jan van Renesse, heer van
Rhijnauwen (kol. 1062); 2. A r e n d v a n R e n e s s e , in 1467 gehuwd met J o s i n a
v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t , (dochter van B a r t h e l e m y en C a t h a r i n a
v a n M o o r d r e c h t ), die echter al in 1472 weduwe werd (hertrouwd met J a n
v a n . A l p h e n ); 3. J a n v a n R e n e s s e , heer v. Oudegeyn, komt voor in 1484.
Kanunnik en scholaster te Utrecht, was hij misschien de eerste geestelijke der familie
v. Renesse. Hij overleed vermoedelijk kort voor 9 Mei 1505 (zoodat de opgave in
Annuaire 191 onbegrijpelijk is; vgl. o.a.A. M a t t h . Fund. et Fata Ecc. 498); 4. B e l i a ,
gehuwd met J o h a n v a n E y l l ; en 5 nog een dochter, die in den echt trad met
Dirk van Swieten (overl. omstr. 1518), na den dood van zijn vader A r e n d (1473),
beleend door den Bisschop v. Utrecht (3 Febr. 1476) o.a. met het in ± 1516 weer
door hem aan A m e l i s v a n A m s t e l verkochte Loenersloot, bij welke beleening
o.a. twee heeren Johan v. Renesse getuigen waren (Nav. 1898, 409). De zoon uit
het huwelijk van Dirk van Swieten met de dochter van Renesse was wel degelijk
J o o s t , ridder, heer v. Leyenburch, ambtman van Nederbetuwe en gehuwd met
J o h a n n a v a n M e r w i j c k (en niet Hendrik. Vgl. over die kwestie Navorscher
1899 en 1900). Johan v.R. (inplaats van Frederik), heer van Rhijnauwen als
schoonvader v. Dirk v. Swieten in Geneal. en Her. Bl. III, 438 moet bepaald eene
vergissing zijn.
Zie verder: de lit., vermeld onder het artikel van Frederiks broeder, Jan (1) (kol.
1056).
Kooperberg
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[Renesse, Frederik van (2)]
RENESSE (Frederik v a n ) (2), heer van Zeist en Kersbergen, overl. 1510, oudste
zoon van J o h a n of J a n v a n R e n e s s e v a n L i c h t e n b e r g , heer van Zeijst
enz. (overl. 1440) en E l i s a b e t h v a n B a e r , dochter van J a n v a n B a e r ,
heer v. L a t h e m (Lottum) en N. v a n A r n h e m (bij v. L e e u w e n ten onrechte
G e e r t r u i d a v. B a e r ). Jongere broers, zoons van dit echtpaar waren: Johan v.
Renesse v. Baer (4) (kol. 1063), Gerhard van Renesse, heer v. Woudenburg
(Woudenberg), (kol. 1055), en J o h a n v a n R e n e s s e v a n M o e r m o n t , ter
onderscheiding van genoemden, gelijknamigen broeder wel eens J a n of J o h a n
II genoemd (overl. 1518), gehuwd met O d i l i a v a n B r i e n e n , (dochter van
W o u t e r (Dirk?) en O d i l i a v a n E s s e n v a n S w a n e n b u r g . Beiden zijn
begraven in de kerk der Regulieren te Utrecht. Hun oudste zoon, eveneens J o h a n
v. R e n e s s e v. M o e r m o n t , huwde met O d a , dochter van B a r e n d P r o e i s
en overleed in 1538 [W i l l e m d e W a e l v. V r o n e s t e i j n werd (1548) de
echtgenoot van hun dochter C o r n e l i a , die in 't Annuaire evenwel Petronella
genoemd wordt (vgl. echter ook Nav. 1905, 507, waaruit blijkt, dat Cornelia reeds
in 1549 overleed) terwijl er nog twee dochters en twee zoons opgegeven worden].
Dan had heer Frederik nog eene zuster, E l i s a b e t h , getrouwd met J o h a n v a n
D o r n i k , zoon v. H e l m i c h en (G e e r t r u i d ) v a n L a n g e r a c k , volgens Nav.
1897 (reg.), waar gevraagd werd naar den voornaam van Jan v. Doorninck (deze
vermeld 1457-1477).
Hij zelf, gehuwd met T h e o d o r a v a n E v e r (d)i n g e n v a n M a e l s t e d e ,
dochter van O l i v i e r en E l i s a b e t h v. B e r c h e m , (anders in 't Annuaire, dat
ook Frederik vroeger, n.l. omstr. 1478, laat sterven), sinds 1457 eigenaar van het
goed te Broke bij Arnhem na Dirk van Camphuysen komt ook voor in 1495, in
verband met een huis te Utrecht, dat hij transporteerde, van welk huis ¼ verkocht
werd door D i r k v a n Z u y l e n v a n H a r m e l e n , overl. 18 Aug. 1540, (zoon
van G i j s b e r t v a n Z u y l e n , heer van H a r m e l e n en J o h a n n a v a n G e n t ).
Deze, in 1521 lid van de Ridderschap van Utrecht, huwde met M a r i a v a n
R e n e s s e v a n Z e i s t en K e r s b e r g e n , beleend in 1498 met dit laatste goed
door haar broeder V i n c e n t (overl. 1544), echtgenoot van M a r g a r e t h a v.
R e n e s s e v a n d e r B u r c h t N i c o l a a s d r ., uit welk huwelijk twee vóór hun
vader overleden zoons, J o h a n en O l i v i e r en eene dochter E l i s a b e t h (1541),
o

o

gehuwd met 1 . V i n c e n t v. W u l v e n ; 2 . den uit 't beleg van Leiden bekenden
J a c o b v a n d e r D o e s (1577).
Behalve Vincent en Maria waren nog kinderen van Frederik en Theodora, afgezien
van drie (of vier?) geestelijke dochters, J o h a n v. R e n e s s e , vóór zijn vader
overleden en gehuwd met M a r g r i e t v a n B r i e n e n , eene zuster G e r a r d a ,
Joffer v. Renesse, gehuwd met J o h a n M o m m e v a n K e l l , drost v. Zutphen
(in Her. Bibl. V, 176). Daar ook vermeld de beide echtgenooten van Margriet, dus
ook Johan v. Renesse, als genoemd (met beroep op Geld. Leenreg.) in 1487,
weduwe van S t e v e n P l o e c h en nog E l i s a b e t h , die de vrouw werd van heer
Jan II van Duvenvoorde (I kol. 771); hun zoon, Jan III (I kol. 772), werd de tweede
echtgenoot van Hadewy, dochter van Jan v. Renesse v. Wulven (2) (kol. 1060) en
Aleid Freys v. Cuynre.
Lit. zie onder het artikel Jan v. Renesse (1) (kol. 1056), behalve nog J.I.v.
Doorninck,
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Tijdrekenk. Reg. op het oud Provinciaal Archief v. Overijsel 274 en P.N.v.
D o o r n i n c k , Oorkondenboek van het Geslacht Doornick of Doorninck (Haarlem
1894), o.a. 219 en 259, waar eene E l i s a b e t h genoemd wordt, ‘relicta’ W i l h e l m i
d e D a i r n i c k ; vooral Geneal. en Her. Bl. (Zie Reg.) en ook nog Alg. Ned.
Familieblad 1885, 33 (in verband met eene beleening met het goed Havenborgert
(kerspel Arnhem).
Kooperberg

[Renesse, Frederik van (3)]
RENESSE (Frederik v a n ), (3), heer van Amelisweerd na den dood van zijn broeder
Jan (2), vierde kind van Johan van Renesse van Wulven (1) (kol. 1056) en tweede
van hem en Margaretha van Cuylenburch (Culenborg), geb. vermoedelijk slechts
zeer kort na of omstr. 1470 (zie kol. 1057), want volgens zijn grafschrift leefde hij
69 jaar en hij overleed 19 Mei 1538. Behalve van Amelisweerd was hij ook heer van
Grimmerstein, Piershil en Oostmaal, ten deele verkregen door schenking van Philips
den Schoone, Koning van Spanje in 1505. Hij was stadhouder van de Leenen van
Holland en Zeeland en huwelijksvriend van Hedwig, dochter van zijn broeder Johan
in 1518; was drossaard van Breda, raad van keizer Karel V. Gehuwd (30 Nov. 1501)
met A n n a v a n H a m a l , vrouwe van Westmalle, Warfusée, Elderen, Masnuy
enz., overl. 26 Juli? (Juni in 't grafschrift) 1550, oud ruim 77 jaren en begraven bij
haar echtgenoot in de Groote Kerk te Breda, dochter van W o u t e r v a n H a m a l
(Hamelen), baron van Vierves, heer v. Rennenberg enz. en E l i s a b e t h v a n
B e r c h e m , vrouwe van Westmalle enz.
Stamvader van een nieuwen tak der Renesses, nl. dien v a n E l d e r e n , schitterde
reeds hij, die wordt geprezen om zijne schoone gestalte, zijne welsprekendheid en
militaire kundigheden, in het zuiden, waar hij in Breda, hoofdplaats van zijn
drossaardschap, aan de noordzijde der Reigerstraat zijn huis had laten bouwen,
dat een der grootste en aanzienlijkste gebouwen dier stad was (het is later door de
erfgenamen van het huis van Elderen verkocht).
Als kinderen van dit echtpaar worden opgegeven: J o h a n v. R e n e s s e v.
o

E l d e r e n (1505-1549), gehuwd met 1 . E l i s a b e t h v. N a s s a u , dochter van
o

Hendrik, heer v. Breda (zie I kol. 1075) en Margaretha v. Schoondonck en 2 . met
C a t h a r i n a v. B r o n c k h o r s t v a n B a t e n b u r g (overl. 17 Febr. 1550), dochter
van D i r k , heer van Nieuwland, en van A n n a v. W i c k e d e ; W a l t e r v a n
R e n e s s e v a n E l d e r e n , jong gestorven, begraven te Diest bij de
Minnebroeders; C l a r a v a n R e n e s s e v a n E l d e r e n , gehuwd (21 Nov. 1526)
met Philips, Graaf van Hoorn en Heer van Boxtel, schenker van Maximiliaan (sinds
14 Juli 1514), kamerheer van Karel V, (overl. 2 Sept. 1551) weduwnaar van de
zuster van den heer van Noircarmes.
Zie, behalve de onder het art. Jan v. Renesse (1) opgegeven literatuur vooral:
Geneal. en Her. Bl. en Annuaire, nog: Alg. Ned. Familieblad 1883-1884, 543 b, enz.;
T h .E. v a n G o o r , Beschr. der Stadt en Lande v. Breda ('s-Grav. 1744), 51, 82,
208 b.
Kooperberg

[Renesse, Gerhard, Gerrit van]
RENESSE (Gerhard, Gerrit v a n ), heer van Woudenberg, overl. 1495, tweede
broeder van Frederik van Renesse (2), (kol. 1054) en derde zoon van J o h a n v a n
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R e n e s s e v a n L i c h t e n b e r c h en E l i s a b e t h (ook Nav. 1910, 227 geeft
G e e r t r u i d a ) v a n B a e r . Hij huwde in 1470 A g n e s (Agnita) v a n d e r A a ,
vrouwe van ter Aa, beleend met ter Aa in 1484 na den dood van haar vader
(G e r a r d v a n d e r A a ), en met Meervelt in 1480 na het over-
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lijden van haar moeder (W o u t e r a v a n G e n t ). Zij contribueerde in de
Ridderschap van het Sticht als weduwe 1537. Zij was achtergebleven met de
volgende kinderen: I. J o h a n v. R e n e s s e , (overl. 1512) heer van Woudenberg,
na den dood van zijn broeder; bij zijne vrouw M e c h t e l t liet hij geen kinderen na;
II. F r e d e r i k (ongehuwd overl. 1501), die met zijn goedvinden na hun vaders dood
hiermee beleend was. Na hen wordt heer v. Woudenberg hun jongere broeder III.
G e r r i t (overl. Oct. 1535), begraven in de kerk te Ter Aa). Deze Gerrit, die in 1531
voorkomt als lid van de Ridderschap v. Utrecht, had bij S o p h i a v a n A r n h e m
(8 Sept. 1493 - 16 Oct. 1548), dochter van J a n v a n A r n h e m en A l e i d a v a n
B e m m e l , vrouwe van Kernhem, de volgende kinderen: 1. G e r a r d v a n
R e n e s s e v a n d e r A a ; 2. J o h a n (v. Renesse), Heer v. Woudenberg
(ongehuwd in Italië overl. 6 Febr. 1547); 3. F r e d e r i k (v. Renesse), in de
Ridderschap v. Utrecht; 4. A d r i a a n (v. Renesse), heer v. Woudenberg, beleend
met Ter Aa, na den dood van zijn grootmoeder A g n e s v a n d e r A a , in 1539,
beschreven in de Ridderschap 1549, overl. te Utrecht 13 Aug. (6 Juni?) 1586,
begraven te Ter Aa, gehuwd in 1551 met A g n e s v a n R e n e s s e v. W u l v e n ,
(Nav. t.a.p. geeft echter A n n a v. A s s e n d e l f t , anders niet in de hoofdbronnen
vermeld; wel is Geneal. en Her. Bl. IX, 93 sprake van M a r i a v. A s s e n d e l f t ,
daar opgegeven als weduwe van Jan v. Renesse, heer v. Wulven en hertrouwd met
J o h a n v. M a t h e n e s s e , zoon van Adriaan, heer v. Rynestein enz. (overl. 1508),
dochter v. Gerard v. Renesse v. Wulven en Geertruida van der Haer (zie art. Jan
(2)), had hij bij haar verscheidene kinderen; 5. A l b e r t (v. Renesse), heer v.
Woudenberg, overl. ongehuwd 12 Nov. 1538; 6. J a n (van Renesse); 7. J a n (van
Renesse); 8. N i c o l a a s (van Renesse); 9. E l i s a b e t h van Renesse); 10.
S o p h i a (van Renesse) non te Dael; 11. C l a r a (van Renesse), huwde W i l l e m
v a n C u l e m b u r c h , heer van Rysenburg; 12. M a r i a (van Renesse). Dan hadden
Gerhard of Gerrit van Renesse en Agnes van der Aa nog drie dochters, t.w. IV.
E l i s a b e t h , non te Rijnsburg; V. W o l t e r a , gehuwd met S e i n o M u l e r t , drost
van Oy (naar 't Annuaire, dat Frederik niet opgeeft, is ook Woltera non geworden,
en wel te Outwijk); VI. A g n e s van Renesse, non te Dael.
Zie nog de lit. onder het volg. art. en Geneal. en Her. Bl. (zie reg.).
Kooperberg

[Renesse, Jan, soms ook Johan van (1)]
RENESSE (Jan, soms ook Johan v a n ) (1), (R e n e s , R i j n e s s e ), heer v. Wulven,
overl. 20 Febr. 1492, tweede zoon van J a n v a n R., heer van Rhynauwen,
Lichtenberg, Hellenberg, Baerland, Stuveland, Bakendorp en E l i s a b e t h v a n
Z u y l e n v a n N i j e v e l t (Geneal. en Her. Bl. VIII, 135 beter dan 42) en dus
jongere broeder van Frederik v.R.v.R. (1) (kol. 1052). Hij wordt reeds vroeg genoemd
in verband met zijn huwelijk met L u t g a r d a v. B u r e n (overl. 1452), erfdochter
van B a l t h a s a r en C l e m e n t i (n)a, dochter van H e r m a n v. W u l v e n , bij welke
gelegenheid (1434) zij, Lutgarda, met Wulven beleend werd. Dit geschiedde bij
opdracht van H a r m e n H e r m a n s z . v. L o c k h o r s t . Toen deze overleed,
ontstond er een twist over Wulven tusschen Jan v. Renesse en zijn leenheer, die
aanspraak maakte op het leen, als vervallen, doordat het, waar Herman van
Lockhorst geen mannelijke nakomelingen naliet, niet langs vrouwelijke lijn kon
overgaan.
Philips van Bourgondië bracht de zaak voor den
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Raad van Holland, Zeeland en Friesland en zijn stadhouder Hugo de Lannoy ontbood
Renesse in den Haag. Deze verscheen echter eerst na bedreigingen van Philips,
doch ook H e y n r i c v. B u r e n , zoon van B a l t h a s a r , kwam daar zijn recht op
Wulven verdedigen; Jan zei er niet uit te zullen gaan (16 Juli 1436). Daarom liet
Philips door zijn rentmeester van Zeeland, Hendrik van Borselen van der Vere,
zoolang diens goederen aldaar in beslag nemen. Dit schijnt gewerkt te hebben.
Althans in 1441 verantwoordde zich heer Jan voor Lannoy's opvolger, Willem van
Lalaing, die daarop (19 Sept.) diens beleening met Wulven toeliet als voogd van
zijne vrouw.
De kwestie was daarmee echter niet uit. 28 Nov. 1445 onderwierp Jan v.R. zijn
geschil aan Lalaing's opvolger, Gosewijn de Wilde. Na den dood van zijn vrouw
werd toen hun zoon Jan er mee beleend. Doch na diens overlijden werd hij er zelf
weer mee beleend (6 April 1467?) en den dag daarna schonk hij de kleinere helft
als douarie aan zijne tweede vrouw, jonkvrouw M a r g r i e t e n J a n s d o c h t e r
v a n A m e r o n g e n (?).
Zoo althans Gen. en Her. Bl. VIII, 43 - terecht echter met een vraagteeken - want
kort daarop wordt, en met reden, als Jans tweede vrouw genoemd (sinds kort vóór
1470 ongeveer) M a r g a r e t h a v. C u y l e n b u r c h (overl. omstr. 1505), dochter
van G e r a r d en M a b i l i a T a e t s v. A m e r o n g e n .
Ook in 1439 komen de namen van Jan v.R. en zijne vrouw L u t g a r d e beiden
voor, nu in betrekking tot bezittingen op of bij Amelisweerd, waarvan de helft haar,
de andere helft heer Amelis Uteneng (II kol. 438), is in leen gegeven (1442); en
verder, althans van Jan, meermalen in dezen tijd; zoo bij M a t t h a e u s (de Nobilitate
o.a. 349 vlg), reeds in 1440, gehjk in 1459, in welke jaren hij maarschalk van het
Overkwartier was, als ‘knape’ op het jaar 1443, volgens getuigenis van B u c h e l i u s .
Trouwens al vroeger (1435, 1439) zegelde heer Jan van Renesse met de
Ridderschap van Utrecht. Meer op den voorgrond kwam hij bij de twisten van 1448
en eerstvolgende jaren tusschen den Bisschop en Utrecht, waarover zie bij Frederik
(1) (kol. 1052). Evenals die broeder heeft hij financieelen achteruitgang ten gevolge
daarvan moeten lijden, daar de Renesses zich uit de gevangenschap, waarin zij
geraakt waren, hebben moeten loskoopen, nog vóór hunne verbanning en dan ook,
doordien zij het goed Donkelaar hebben moeten opgeven om dat losgeld te dekken.
Zijn huis te 's Hertogenbosch bezat heer Johan toen nog (tenzij hij dit eerst wat later
verworven had), dat hij evenwel later verkocht aan ridder Johan van Baexen (Ann.
des Hist. Ver. für den Nieder- Rhein LVII 175).
Getroffen, zij het allicht in mindere mate, moet ook de eveneens verbannen J a n
v.R. zijn, die, ter onderscheiding van dezen, wel de j o n g e r e genoemd wordt.
Wanneer we, op grond van aan verschillende schrijvers ontleende gegevens, gelijk
boven ook is geschied, de voorkeur geven aan de lezing van Geneal. en Her. Bl.
VIII, 135 boven 42 aldaar - want daar is tegenspraak -, dan is deze (veel jongere)
J a n v a n R. (v. Z u y l e n ), heer v. V i n n i n g e n enz., gehuwd (volgens Annuaire
190 en Gen. en Her. Bl. VIII, 135) met M a r g a r e t h a v. G r a m s b e r g e n (bij wie
hij dan ééne dochter zou gehad hebben) (of, naar Gen. en Her. Bl. 192 vlg. met
S v e d e r a v a n H a e r e n , dochter van A l e f en van S o p h i a v. H e k e r e n ,
wie hij dan geen kinderen zou hebben nagelaten), de zoon van R e x e R o v e n s d r .
v. Z u y l e n , met wie de vader
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van Frederik (1) en Jan (de oudere) omstr. 1434 hertrouwd was. Wel heeft deze
Jan (overl. 1470) zich onschuldig noemende aan de oproerige beweging van 1448,
meerder vrijheid van beweging gekregen dan zijne halfbroers.
De ballingschap intusschen ook van onzen Jan, den heer v. Wulven, is geëindigd
met den dood van Rudolf van Diepholt, toen hij op dat riddergoed mocht terugkeeren,
daar de nieuwe kerkvoogd Gijsbrecht v. Brederode evenmin tegenover hem als
tegenover de andere ballingen vijandig stond. Integendeel wist deze prelaat door
treffende bewoordingen de voormalige tegenstanders op een gastmaal te verzoenen.
Philips van Bourgondië wilde echter Gijsbrecht doen vervangen door zijn
bastaardzoon David. Pauselijke gunst en wapengeluk bespoedigden dat voornemen,
nadat Gijsbrecht van Brederode, hiertoe overgehaald door de welsprekendheid van
Jan van Renesse, tevergeefs had beproefd te onderhandelen. Laatstgenoemde en
andere heeren, die hiervoor in Philips' legerplaats bij Leiden waren werkzaam
geweest, verschenen opnieuw in 's hertogen kwartier, doch nu reeds te IJselstein.
Bemiddeling van den hertog van Kleef had daartoe den weg gebaand, maar bij het
nu weldra gevolgd verdrag moest Gijsbrecht zijn plaats ruimen voor David. Of, en
zoo ja, welke rol een Renesse gespeeld heeft bij moeilijkheden, waaraan het in de
verhouding tusschen den nieuwen kerkvoogd en zijne onderdanen, althans na den
dood van Karel den Stoute, geenszins heeft ontbroken, blijkt niet overal even
duidelijk. Wat heer Jan betreft, in den beginne zal dat wel geschikt hebben; omstr.
1467 ontving hij ten minste van Davids vader opnieuw Wulven in leen, welk kasteel,
een hollandsch leen, gelegen was tusschen Houten en het slot Heemstee (Vgl. Hist.
ofte Beschr. van 't Utrechtsche Bisdom, uit 't Latijn door H.v.R, aldaar II, 195-196,
met beroep op A. B u c h e l i u s in zijne Aant. op H e d a ).
Heer Jan was intusschen van ambt tot ambt gestegen. In 1459 en 1460 schepen
te Utrecht, was hij de schout van die stad in 1477. In denzelfden tijd (1458),
bemiddelde hij een verdrag tusschen de Commandeurs van Utrecht en 's Heeren
Loo; in 1460 werd hij door G.v. Brederode (toen weer domproost te Utrecht) beleend
met Bloemenweerd in het kerspel Coten, evenals ridder Gijsbrecht v. Vianen v.
Rysenborch (Ann. des Hist. Vereins für den Niederrhein LVII (1894), 92; dit ook
Gen. en Her. Bl. III 577), dat zij echter aan G e r r i t v. C u l e n b o r c h v a n d e r
W e e r d e en v a n d e r L e c k e overgedragen hebben, blijkens een stuk, o.a.
door Hendrik van Ghent geteekend, als leenman v/h. Sticht (aldaar 103 en vgl.
daarover verder 114). Verder was hij in 1474 getuige van bisschop David, toen ook
door dezen aangesteld tot zijn raad v. justitie (tot 1479), eerst als lid van het Recht
van de Schive, welk rechtscollege echter in 1477 weer is afgeschaft en in 1478
zegelde hij met de Ridderschap, die hij ook op de bijeenkomst te Wijk mede
vertegenwoordigde; ook in stukken van 1480 en 1483 (zie J.I.v. D o o r n i n c k ) komt
zijn naam voor; verder in 1489 en bij verschillende leenplechtigheden. Doch in 1481,
bij 't uitbreken van nieuwe onlusten in het Sticht, had hij evenals zijn zoon Jan
moeten vluchten. Of hij David van Bourgondië op zijn tocht van Wijk bij Duurstede
naar de hoofdstad begeleid heeft, blijkt niet duidelijk; misschien is hier sprake van
dien zoon (uit het tweede huwelijk), die tot die ballingen behoorde die geen ‘oervede’
aan de stad Utrecht gedaan hadden en zich met de zijnen bevond op het slot
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te Vianen, toen dit stormenderhand genomen werd.
Wat Jan v. Renesse v. Wulven betreft, hij overleed 20 Febr. 1492 en werd
begraven bij zijne voorouders in de Renessekapel in het Minne- of
Minderbroedersklooster te Utrecht. Uit zijne beide huwelijken liet hij een talrijk kroost
na, en wel, uit het eerste den meergenoemden Jan of Johan, heer v. Amelisweerd
(sinds 4 Mei 1453) en Wulven, die 't nog tot schepen in Utrecht heeft gebracht, doch,
zwak zijnde, zijn vader tot een tweede huwelijk bewoog en het recht van
eerstgeboorte liet aan zijn eerstvolgenden halven broeder, doch voor zijn leven
Wulven verkreeg. Hij wordt opgegeven als te zijn gehuwd met M a r g a r e t h a
T a e t s v a n A m e r o n g e n , wie hij de douarie van Wulven vermaakte, vóór 1493
of nog vóór zijn vader overleden zijnde (over de onzekerheid van zijn sterfjaar reeds
boven, waar het vraagteeken achter 1467 voorloopig dient gehandhaafd). Als tweede
kind uit het eerste huwelijk van Jan v. Wulven wordt M a b i l i a genoemd (= Matelie?),
met een onbekende gehuwd, naar het heet, tegen den zin harer ouders. Nog eene
dochter geeft bijna uitsluitend 't Annuaire, n.l. M a r i a . Ook geen eenstemmigheid
bestaat er in de berichten omtrent de kinderen uit het tweede huwelijk. Wij nemen
als zoodanig aan: Johan van Renesse (2), die zijn vader en halfbroeder in de
genoemde heerlijkheden opvolgt. Verder: Frederik v. Renesse (3), (kol. 1055), heer
v. Amelisweerd na zijn broeder Jan (2); (Oude) G e r r i t v. R e n e s s e , Heer v.
Amelisweerd na zijn broeder, in 1497 ongehuwd overleden; (jonge) J a n v.
R e n e s s e , gezegd v. Cuylenburch, baljuw v. Abcoude, in de Ridderschap van
Utrecht omstr. 1536 en gehuwd met G e e r t r u i d a v a n H e e m s k e r c k ; hun
kroost is talrijk; G e r r i t v. R e n e s s e v. Wulven (ook in de Ridderschap v. Utrecht),
in eene Alph. Naamlijst der schouten en Burgemeesters van Leiden 1351-1574 (in
Alg. Ned. Familieblad XI (1894) wordt, 28, Gheryt v. Renesse vermeld als schout
op de jaren 1536, 37, 38; J o h a n n a v. R e n e s s e , gehuwd met R u d o l f of
R o e l o f d e R u y t e r , die o.a. voorkomt in 1536; zie N i j h o f f VI: 1 no. 585); hun
dochter G e e r t r u i d a huwde met J o h a n v.H. In plaats van J o h a n n a , die ook
door d'Ab l a i n g v.G. (Ridderschap v. Vel. 124), genoemd wordt, (10 Maart 1539,
begr. te Wageningen), geeft 't Annuaire, vermoedelijk ten onrechte, op:
M a r g a r e t h a , en wel als kanunnikesse te Thorn.
Zie: behalve K. B u r m a n , Utrechtsche Jaarb. en de bekende hier met groote
voorzichtigheid te gebruiken genealogieën bij F e r w e r d a , v. L e e u w e n en v.
S p a e n , de in den tekst reeds genoemde literatuur, boven alles de Geneal. en Her.
Bl. (zie reg.), de werken van M a t t h a e u s , in dit en volgend art. genoemd (ook
nog: Anal. II, 242; De jure Gladii Tractatus (Lugd. Bat 1689) en t e W a t e r ,
Utrechtsch Placaatboek; verder nog, afgezien van J o a n n e s a L e i j d i s , De Orig.
et Reb. Gest. Dom. de Bred., en A r e n d , II: 3 (Amst. 1846) 87, 90; W. t e W a t e r ,
Het Hoog Adelijk en Adelrijk Zeeland (zie reg.) (Middelburg 1761); A.M.C.v. A s c h
v. W i j c k , Driejarige oorlog tusschen Maximiliaan v. Oostenrijk en de stad Utrecht
1481-1484 in v.d. M o n d e , Tijdschr. 1840 e.v.; J.I.v. D o o r n i n c k , Tijdr. Reg. op
't oud-Prov. Archief v. Overijsel (Zwolle 1857-74); P.N.v. D o o r n i n c k ,
Oorkondenboek van het Geslacht Doornick of Doorninck (Haarlem 1894); D o d t
v. F l e n s b u r g , Arch. v. Kerk. en Wer. Gesch. o.a. VII, 101; G e l d . V o l k s a l m .
(zie
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reg. 1885-1894; 1ste vervolg (1850) I, 78, 120; 1895-1904), o.a. 1895, 3-5, N i j h o f f ,
Gedenkw. IV-VI; Het Huis Wulven ook in betrekking tot deszelfs bezitters in v.d.
M o n d e , Tijdschr. enz. (zonder naam van schrijver) 1844, 1 vlg. en daar genoemde
lit., zie vooral bl. 9; Navorscher (Zie reg. o.a. van 1897 en latere jaargangen); Alg.
Ned. Familieblad (zie reg.); Wapenheraut zie reg.; d'A b l a i n g v. G i e s s e n b u r g ,
Ridderschap v. Veluwe; Reg. Leenacten Gelre; Kron. Hist. Gen. Utrecht (zie Reg.)
en vooral ook het (hoewel hier met critiek aan te wenden) Annuaire de la Noblesse
des Familles Patriciennes des Pays-Bas (1871) 185 e.v., en nog: Herald. Bibl. N.R.V.
(zie Reg.); W.F.N.v. R o o t s e l a a r , Amersfoort 777-1580 (Amersfoort 1878) I, 493;
II, 25, 26.
Kooperberg

[Renesse, Jan, Johan van (2)]
RENESSE (Jan, Johan v a n ) (2), oudste zoon van Jan v. Renesse(1), heer v.
Wulven (zie vorig artikel) en Margaretha v. Culenburg (Cuylenborch), ridder na den
vroegtijdigen dood van zijn halfbroeder Jan (zie aldaar), heer van Wulven, dat hij
van zijn vader in 1493 erfde, gelijk van zijn broeder, den heer v. Amelisweerd deze
ridderhofstede, overl. te Utrecht, volgens sommigen 1530, volgens anderen 1535
en met recht, daar deze Renesse o.a. voorkomt in 1533, toen E r n s t v a n
I s e n d o o r n , heer v. S t e r k e n b u r g testeerde (30 Maart), waarbij hij, heer Jan,
een der getuigen was, doch niet meer als zoodanig optrad, toen v. Isendoorn in
1537 opnieuw testeerde.
Voor het eerst bekende optreden van Jan van Renesse van Wulven, tijdens de
woelige dagen omstreeks 1480 onder David van Bourgondië, kan verwezen worden
naar bovenstaand artikel van zijn gelijknamigen vader, die evenals hij den dienst
aan den Bisschop heeft moeten opzeggen (1479). In 1497 was hij schout van Utrecht,
in 1512 nog ‘Knape’, doch in 1516 ridder, als hoedanig hij op verschillende jaren
vermeld wordt; in 1523 werd hij raad van Hertog Karel. Hij huwde met A l e y d (a)
F r e y s (e) van C u y n r e , (overl. 1550), erfdochter van Cuynre, Wilp enz., dochter
van J a n en H a d e w i c h v. I J s e l s t e y n v a n d e n B o s c h (D r a k e n b o r c h
72) en reeds weduwe van N i c o l a a s v. A s s e n d e l f t . Daar bij eene beleening
van haar met den hof te Loedekinck heer Johan als haar echtgenoot genoemd wordt
en die beleening plaats had in 1495, kan het jaar 1497 als hun huwelijksjaar (opg.
Wapenh. 1902, 8; vgl echter ook 170), niet juist zijn, dat dus uiterlijk het
eerstgenoemde moet geweest zijn.
In dezen tijd Iagen Johans moeder en hare kinderen in proces met de abdis
G i s b e r t a en het convent van Leeuwenhorst over het erfdeel, dat aan J o h a n n a ,
dochter van Jan v. Renesse en non in die abdij, vanwege haar vader en haar
overleden (half?) broeder Jan toekwam (B r o m Archivalia No. 1813). Daarnaar ook
Nav. LX 168). Inderdaad komt in die jaren een Johanna van R. als non voor (Oudh.
v. Rijnl. (Leiden 1719) 631), zoodat de opgave, ontleend aan v. L e e u w e n en 't
Annuaire en vermeld aan het slot van het vorige artikelook weer niet geheel
nauwkeurig blijkt; is echter deze Johanna vroeger gehuwd geweest? Dan zou Roelof
de Ruyter betrekkelijk vroeg moeten overleden zijn.
Groot was het aantal kinderen van Jan en Aleyd, zooals reeds blijkt uit eene akte,
waarbij laatstgenoemde in 1497 de helft maakt van hetgeen haar bij vonnis zou
mogen worden toegewezen, in het rechtsgeding, tegen Ev. Soudenbalch, over Urk
en Emmeloort.
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Genoemd moeten worden: 1. J a n v.R.v. Wulven, wel genoemd Jan v.R. d e
j o n g e , die in 1537 vermeld wordt in de ridderschap van Utrecht, maar reeds drie
jaar later stierf door een val van zijn paard. 2. A d r i a a n , geb. 14 Aug. 1501, (Utr.
Placaatb. I, 753 veronderstelt 1502), ten doop gehouden door den lateren paus
Adriaan VI, een geleerd man en deken van het kapittel te Utrecht, raadsman v.d.
koning v. Spanje en overl. 7 Dec. 1559. Volgens A. D r a k e n b o r c h (Aant. op
d.K.O.v. Ned. (Utrecht 1744) 72) zou hij, 20 Febr. 1511, nog zeer jong zijnde, tegen
zijn wil bevorderd zijn tot kanunnik in de Domkerk en wel door toedoen van zijn
moeder, die zijn jongeren broeder Jan boven hem zou hebben voorgetrokken en
Adriaan, min of meer misleidend zou hebben bewogen, ten bate van genen, tot
afstand van de goederen van Wulven (de oudere broeder Jan was toen al dood).
Zij zou trouwens reeds 27 Maart 1527 haar goed Wilp reeds aan den jongeren Jan
opgedragen hebben, hetgeen Adriaan ‘overdenkende, dat, hetgeene gedaan was,
niet konde herdaan worden’, na verdeeling zijner goederen onder zijn kinderen (in
tegenwoordigheid zijner vrienden) bewogen zou hebben tot het (nu gewillig)
aannemen van den geestelijken staat, waarin hij al in 1535 scholaster bij de Domkerk
geworden was, toen hij den Paus met goed gevolg verzocht den geestelijken staat
te mogen verlaten en te trouwen, hetgeen hij deed met A n n a v a n A b c o u d e
v a n M e e r t e n , geb. 1512, overl. 5 Dec. 1597), waarnaar hij ook meer ingetogen
zou geleefd hebben, want hij is ook de man geweest, over wiens ‘enormis libido’
M a t t h a e u s (Fund. Eccl. 125) zich zoo kras heeft uitgelaten. 18 April 1549 werd
hij domdeken, dan geheime Raad van Karel V en Philips II, terwijl hij volgens
Utrechtsch Placaatboek I, 245 en daar aangehaalde plaatsen; ook M a t t h a e u s ,
de Nobilit. 645 de eerstgenoemde waardigheid op 3 Oct. van dat jaar verwierf.
Aartsbisschop George v. Egmond, overleed 27 Nov. 1559; op voorspraak van
machtige heeren als Granvelle, Oranje en Egmond is hij tot diens opvolger benoemd,
doch 10 dagen later aan de koorts overleden (17 Dec. 1559). Hij werd begraven in
de kerk der Minnebroeders in de Renessekapel.
Volgt dan: 3 de hier genoemde J o h a n (J a n ), (1506 - 8 Aug. 1553) na dood
van zijn broeder Jan en overgifte van zijn eveneens ouderen broeder Adriaan, heer
v. Amelisweerd, Wulven en Wilp, welk laatste leen hij door zijne moeder krijgt (zie
boven). Vgl. hier nog: T h .H.F. v a n R i e m s d i j k , Engelanderholt (1874), 193, 4
in verband met een proces over de nalatenschap van Evert v. Wilp met Frederik
Schellart van Obbendorf, die erfholtrichter werd (sinds 1551) (daarover ook Nav.
XXXVIII, zie reg.). Hij komt in denzelfden tijd in de Ridderschap van Utrecht voor
als Jan v. Renes v. Wulven, Gerrit v. Renes en Jan v. Renes v. Baer en Adriaan
Renesse als lid van de geestelijkheid. Het was op rekwest van den eerste, dat de
Staten v. Utrecht resolutie namen over de riddermatigheid van de hofstede
Amelisweerd (26 Mei 1537), waarmee hij 2 Sept. 1538 beleend werd. In 1539 was
hij burgemeester v. Wageningen en gedeputeerde der Landschap. In de jaren
1544-1547 komt hij voor in het gericht van Veluwe.
Hij huwde met A l e i d a v a n B r o n c k h o r s t e n B a t e n b u r g , zuster van
Catharina (zie kol. 1055) en moet aldus een zwager geworden zijn van J a n v.
R e n e s s e v. E l d e r e n , wiens vader, Frederik, (kol. 1055) een jongere broeder
was van den hoofdpersoon van dit artikel (zie over dezen
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Jan v.R.v.W.o.a. W a g e n a a r VI, 200). Zijn weduwe, die in 1568 bij de onlusten 't
land moest ruimen, maar later in Utrecht terugkwam, liet hij achter met 3 kinderen:
J o h a n (1537-1584), F r e d e r i k (1544-1564) en J a n B a p t i s t v. R e n e s s e ,
gehuwd met A n n a A d r i a n a v. T w i c k e l o . (In 't Annuaire nog twee). Verder
4. G e r a r d , geb. 1509, onthoofd op last van Alva 25 Aug. 1568, ridder, slotvoogd
v. Woerden, raadsheer in 't Hof v. Holland, daarna van Utrecht, gehuwd met
G e e r t r u i d a v a n d e r H a e r (zie Joris (2) v. Lennep (kol. 752). Verder nog 6
dochters, t.w. 5. M a r i a , gehuwd met J o h a n v. H o l t z w i j l e r , kolonel en drost
o

v. Hattem, 6. H a d e w i c h (Hedwig), gehuwd 1 . (11 Sept. 1518) met J o h a n v.
D r a k e n b u r c h t o t D r a k e n b u r c h e n O u d a e n , zoon van E r n s t en
o

J o s i n a d . H a a r en 2 . met Jan III v. Duvenvoorde (I kol. 772) (zie kol. 1054),
waaruit eene dochter J o s i n a , tenzij ze uit 't 1ste huwelijk gesproten mocht zijn
(gelijk b.v. Geneal. en Her. Bl. III, 491 willen, waartegenover evenwel VIII, 6, 443;
deze Josina (overl. 1586), huwde in 1533 D i r k v a n Z u y l e n v a n d e H a e r ;
dan 7. M a r g a r e t h a (overl. 21 April 1584), gehuwd met E r n s t v. N i j e n r o d e
(1558) ridder, heer v. Amerongen en Zuylenstein, burgemeester v. Utrecht, zoon
van g i j s b r e c h t en v. G e e r t r u i d a T a e t s v. A m e r o n g e n ; 8. C l a r a ,
Margaretha's jongere zuster, huwde in 1549 H e n d r i k v. R a a p h o r s t (zoon van
A l b r e c h t en van M a r i a v. F o r e e s t ). Hun dochter G e e r t r u i d a (1525-1605)
huwde (25 Jan. 1544), met Goert v. Reede (kol. 1042), heer van Saesfeld,
Amerongen enz. De beide jongste dochters van Jan v.R.v. Wulven en Aleid Freijs
v. Cuynre, waren 9. A l e i d a en 10. C o r n e l i a , die beiden non in 't St.
Servaasklooster werden te Utrecht. De eerste overleed 7 Juli 1565, de andere 29
Oct. 1569.
Zie: behalve het in den text genoemde, de lit., vermeld onder het vorig artikel.
Kooperberg

[Renesse, Jan of Johan van (3)]
RENESSE (Jan of Johan v a n ) (3), heer v. Rhijnauwen, overl. 25 Mei 1512, oudste
zoon van Frederik v.R.v.R. (1) (kol. 1052) en Elisabeth van Cruyningen, ridder, heer
van Rhijnauwen, Hellenburg, Oudegeijn enz. Met het laatstgenoemde goed werd
hij beleend na den dood van zijn broeder Johan, die kanunnik was in den Dom en
vóór 9 Mei 1505 overleed. Heer Jan v.R.v.R. zegelde met de Ridderschap van
Utrecht 1477, vluchtte uit Utrecht 1481 en zegelde wederom met de Ridderschap
in 1493. Overleden 25 Mei 1512 werd hij in dezelfde stad begraven in de kapel der
Minderbroeders in het familiegraf. Bij zijne vrouw, C o r n e l i a v a n B o c k h o v e n ,
dochter van F r a n c (k) v.B. en A l y d P i e c k , had hij slechts eene dochter, A n n a
v a n R e n e s s e , nog vóór haar vader overleden en gehuwd met G o d e r t
(Godfried) v a n H a r f f , heer van Harff en Rifferscheid, uit welken echt 4 kinderen
voortkwamen n.l. J a c o b v a n H a r f f , ridder, heer van Harf(f), gehuwd met
E l i s a b e t h v a n G e r t z e n g n t . Z i n t z i g , dochter van W i l l e m en B e a t r i x
v a n M e r o d e ; A l y d (A l e i d a ), vrouwe van O u d e g e i j n (12 April 1514),
gehuwd vóór 1530 met D i r k v a n d e n B o e t z e l a a r , die als voogd en momber
van zijne vrouw te haren behoeve werd beleend met Oudegeyn, vermogens een
nahand van hr. Johan van Renesse van Rhijnauwen, die volgens Nav. 1905, 38 op
22 April 1512 hiermede beleend zou zijn; dan A n n a v a n H a r f f , vrouwe van
Rhijnauwen, gehuwd met W i l l e m v a n R o s s u m , heer van
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Zoelen en Dalen. Dan nog: L e v i n a , gehuwd met J o h a n v a n B a e x e n , die
Oud-Wulven kreeg, hetgeen zij opdroeg aan haar neef G o d e r t v a n H a r f f .
Zie de lit. onder Jan v. Renesse (1) (kol. 1056) vooral: Geneal. en Her. Bl. (zie
reg.); het Annuaire; v. L e e u w e n enz.; en ook v.d. M o n d e , Tijdschrift 1845, 87.
Kooperberg

[Renesse, Johan of Jan van (4)]
RENESSE (Johan of Jan van) (4), overl. 1518, stamvader van den tak van Renesse
van Baar, evenals Frederik (2) heer van Zeist (kol. 1054), zoon van J o h a n of J a n
v. R e n e s s e van Lichtenberg, heer v. Zeist en E l i s a b e t h v. B a e r , was gehuwd
met A g n e s v a n (d e n ) R i j n , dochter van E v e r t , heer v. Rynestein [in 't
Annuaire Jan of Johan; vgl. ook Nav. 1910, 227, waar als sterfjaar v. Johan v.R.v.
Baer wordt opgegeven 1515] en diens tweede vrouw N. v a n d e P o l l , en zich,
evenals hare jongere zuster Dorff van den Rijn, vrouwe van Rijnestein noemende.
Ongeveer te zelfder tijd als Jan v. Renesse v. Wulven (kol. 1060) bekleedde hij
hooge posten te Utrecht. Zoo komt hij in 1467, 1475 en 1480 voor als schepen, in
1478 als burgemeester (niet 1479, in welk jaar hij wel genoemd wordt op de dagvaart
te Cothen als een der vertegenwoordigers van den ouden Raad v. Utrecht); in 1480
is hij bagijnmeester. Bij de nieuwe beroering in het Sticht wordt hij evenwel
verbannen, doch daarna (1481) met zendingen naar Maximiliaan belast, is later
uitgeweken en ontboden bij den Bisschop en ten slotte in 1518 overl. en begr. te
Jutphaas, evenals zijne gemalin die hem, behalve 't kasteel aldaar, drie kinderen
schonk, n.l. 1. J o h a n (Jan) v. R e n e s s e v. B a e r , heer v. Rijnesteijn, lid van de
Ridderschap v. Utrecht 1531, overl. 1532 en begraven te Jutphaas. De kinderen
van hem en zijne vrouw O d i l i a v a n N o o r d e , (Oda v. Noort?) weduwe van
A d r i a a n U t e n h a m en dochter van E e l g i s v a n N o o r d e en H a s e v a n
S c h o n e n b u r g , waren: J o h a n (J a n ), (1536) heer van Jutphaes; in de
Ridderschap van Utrecht 1537 en overl. in 1562; begraven te Jutphaes, evenals
zijne vrouw A d r i a n a v a n B o r s s e l e n , dochter van L o d e w i j k en M a r i a
D r a e c k ). 2. A n n a v a n R e n e s s e v a n B a e r , gehuwd met Frederik Uten
Eng (II kol. 439) en 3. A g n e s (ook hier is 't Annuaire geheel afwijkend,
onnauwkeurig en onvolledig, gelijk trouwens ook andere genealogieën).
Wie de Frederik van Renesse van Baar (Baer) zou kunnen zijn, dien Mr. S.
M u l l e r F z ., Oud-Utrechtsche Vertellingen 101-104 noemt in verband met het St.
Agnietenklooster en dien hij opgeeft als overl. 1504 is mij voorhands niet recht
duidelijk.
Zie de opgave van lit. onder het vorige artikel; vgl. hier vooral: M a t t h a e u s ,
Anal. I, 397 vlg.; B u r m a n III, 509; Tijdschrift v.d. M o n d e 1840, 80, 121 (vgl. ook
H e d a 398).
Kooperberg

[Rengers, baron Dancker Jan]
RENGERS (baron Dancker Jan), zoon van Justinus Sjuck Gerrolt en Henrietta
Jacoba van Andringa van Kempenaer (kol. 1066), geb. te Leeuwarden 30 Maart
1820, overl. aan boord Z.M. fregat ‘de Schelde’ 8 April 1850, kapiteinluitenant ter
zee, lid van de Ridderschap van Friesland, commandant van Z.M. zeemacht in de
monden van de Maas en Goedereede; huwde op Curaçao 27 Aug. 1845 jkvr.
J e a n n e t t e M a r i e L o u i s e v a n R a d e r s , geb. aldaar 22 Jan. 1825, overl.
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te 's Gravenhage 31 Jan. 1895, dochter van baron R e i n i e r F r e d e r i c k ,
gouverneur van Suriname en E l i s a b e t h v a n d e r M e u l e n .
Wittert van Hoogland
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[Rengers, jor. Edzard (1)]
RENGERS (jor. Edzard) (1), heer van Tuinga en Oldenhuis, zoon van jor. Johan en
Bouwe Jensema van Oldenhove (kol. 1068), geb. te Ten Post 4 Maart 1578, hoveling
te Ten Post, Garlsweer, Usquert, en Adorp, drost van Wedde en Westerwolde,
schepper van de Drie Delfzijlen, bewindhebber der W.I. Compagnie, burgemeester
van Groningen 1638, lid van Gedeputeerde Staten, overl. 18 Sept. 1652, begr. te
Wittewierum; hij huwde 22 October 1615 B o u w i n a C l a n t t o t U s q u e r t , geb.
6 Nov. 1586 overleden 22 Sept. 1652, dochter van Jhr. E g b e r t en T e t e k e
E n t h e n s v a n H a r s s e n s . Zijn portret bij Jhr. Hora Siccama van de Harkstede
te Hilversum.
Wittert van Hoogland

[Rengers, jor. Edzard (2)]
RENGERS (jor. Edzard) (2), burchtheer van Farmsum, heer van Ten Post, Tuinga,
Oldenhuis, Boukema, Weijwert, zoon van jor. E g b e r t en jkvr. W i l h e l m i n a
P o l m a n v a n N i e n h o f , geb. 27 Maart 1658 overl. 26 Dec. 1694; dijkgraaf van
de zee- en zomer-dijken onder Farmsum, erfoverrichter van Ten Post en
Garrelsmeer, hoveling van Loppersum, Wierum, Germerswolde, Usquert, Cantens,
Bedum, Onder-Wierum, Adorp enz., overste schepper van Farmsumerwijk en
erfschepper van de Drie Delfzijlen, kolonel. Hij huwde in 1686 jkvr. C a t h a r i n a
v a n d e r N o o t - R i s o i r , dochter van baron L a m o r a a l , heer van Steenhuysen
en Risoir en jkvr. C e c i l i a T a m m i n g a .
Zijn kinderen zijn: Egbert Rengers (kol. 1067); A l b e r t u s A e m i l i u s
L a m o r a a l R e n g e r s , kapitein, grietman van Oostdongeradeel, gehuwd met
F r o u c k E l i s a b e t h barones v a n A y l v a ; C e c i l i a R e n g e r s v a n
F a r m s u m , gehuwd met jor. L u d o l p h T j a r d a v a n S t a r c k e n b o r g h , lid
van Gedeputeerde Staten; W i l h e l m i n a R e n g e r s v a n F a r m s u m , gehuwd
met F r e d e r i k W i l l e m baron L e w e v a n M i d e l s t u m , kolonel der infanterie.
Zijn portret bij Jhr. Hora Siccama van de Harkstede te Hilversum.
Wittert van Hoogland

[Rengers, jor. Geert]
RENGERS (jor. Geert), zoon van jor. J o h a n en jkvr. G e r h a r d a M u l e r t , werd
27 Nov. 1597 geadmitteerd in de Ridderschap van Veluwe, was burgemeester van
o

Hattem, overl. te Hattem 3 Sept. 1603 aan de pest. Hij huwde 1 . H e n r i c a v a n
H o l t h e dochter van H e n r i c , burgemeester van Hattem en C e c i l i a S c h a e p ;
o

2 . te Hattem 27 Juli 1597 A e r t g h e n d i e H a e n , overleden te Hattem 3 Sept.
1603.
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Pieter Ulbo]
RENGERS (baron Pieter Ulbo), zoon van Hans Willem van Aylva R. en Helena
Wilhelmina Henrietta de Beaufort (kol. 1065), geb. te 's Gravenhage 28 Sept. 1756,
overl. te Leeuwarden 22 Mei 1810, was kamerheer van de Prinses van Oranje,
postmeester-generaal van Friesland, lid van de Staten-Generaal, gevolmachtigde
ten landdage van Friesland, drossaardt en stadhouder van de leenen van Valkenburg
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en de landen van Overmaas. Hij huwde te 's Gravenhage 11 Maart 1789 L u c i e
J e a n n e t t e gravin van L i m b u r g S t i r u m , geb. te Bergen op Zoom 4 Juli 1764,
overl. te 's Gravenhage 18 Febr. 1845, dochter van graaf A l b e r t D o m i n i c u s
en E l i s a b e t h G r a t i a n a S a y e r .
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Willem Frederik Lodewijk]
RENGERS (baron Willem Frederik Lodewijk), zoon van den voorg. en Lucie Jeanette
van Limburg Stirum, geboren te 's Gravenhage 28 Nov. 1789, overl. te Zeist 15 Jan.
1859, was kamerheer des Konings, lid van de Edelen van Friesland, directeur der
belastingen van Friesland, lid van de Tweede Kamer, gouverneur van de
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provincie Groningen, lid van den Raad van State. Hij huwde te Leeuwarden 14
Maart 1822 S o p h i a E l i s a b e t h barones T h o e S c h w a r t z e n b e r g H o h e n l a n s b e r g , geb. te Leeuwarden 9 April 1795, overl. te Groningen 23 Mei
1846, dochter van baron G e o r g e W o l f g a n g C a r e l D u c o , en J u l i a n a
A g a t h 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 d s b e r g .
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Hans Willem van Aylva]
RENGERS (baron Hans Willem v a n A y l v a ), zoon van jor. A l b e r t u s A e m i l i u s
L a m o r a a l en F r o u c k E l i s a b e t h barones v a n A y l v a (zie kol. 1064), geb.
te Leeuwarden 19 Sept. 1722 overl. te 's Gravenhage 16 Jan. 1752, was kapitein
der Cent Suisses, luitenant-generaal der cavalerie, kamerheer van de Prinses van
Oranje, kamerheer van Anna, Kroonprinses van Groot-Brittannië, Douairière van
Oranje-Nassau, en voorz. van den Hoogen Krijgsraad. Hij huwde te 's Gravenhage
16 Jan. 1752 A n n a H e l e n a W i l h e l m i n a H e n r i e t t a d e B e a u f o r t , geb.
te Hulst 12 Oct. 1720, overl. te 's Gravenhage 17 Oct. 1799, dochter van Mr. P i e t e r
en B e r e n d i n a v a n A m a m a .
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Lamoraal Hans Willem van Aylva]
RENGERS (baron Lamoraal Hans Willem v a n A y l v a ), zoon van Pieter Ulbo en
Lucie Jeannette van Limburg Stirum (kol. 1064), geb. te 's Gravenhage 24 Febr.
1795, overl. te Princenhage 21 Maart 1866, was 2de luitenant der infant. 12 Febr.
1814, 1ste luit. 27 Mei 1815, kapitein 16 Nov. 1826, majoor 27 Maart 1841, lt.-kolonel
4 Nov. 1848, kolonel 15 Sept. 1852. Generaal-majoor commandant van Limburg
April 1855, adjudant des Konings, lid van de Edelen van Friesland. Hij huwde te
Princenhage 12 Dec. 1831 A n n a A g n e s E l i s a b e t h gravin v a n B i j l a n d t ,
geb. 's Gravenhage 9 Nov. 1810, overl. in Transvaal 21 Dec. 1887, dochter van
graaf Willem Frederik en Mary Hughes (kol. 189).
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania]
RENGERS (baron Egbert Sjuck Gerrolt J u c k e m a v a n B u r m a n i a ), zoon van
Sjuck Gerrolt en Odilia Amelia Gravin van Welderen, (kol. 1066), geb. te IJsbrechtum
op Epemastate 21 Maart 1745, overl. te 's Gravenhage 24 Feb. 1806, was grietman
en dijkgraaf van Wijnbritseradeel 1773, burgemeester van Leeuwarden, lid van het
staatsbewind der Bataafsche Republiek, lid van de Gedeputeerde Staten, curator
der franeker hoogeschool; hij huwde te Nijmegen 28 Juni 1768 jkvr. W i l h e l m i n a
d e B e y e r , geb. aldaar 27 Febr. 1744, overl. te Leeuwarden 22 Nov. 1811, dochter
van J u s t i n u s , heer van Hulsen, burgemeester van Nijmegen, en M a r i a
Elisabeth de Casembroot.
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Hendrik Regnerus Sjuck Gerold Juckema van
Burmania]
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RENGERS (baron Hendrik Regnerus Sjuck Gerold J u c k e m a v a n B u r m a n i a ),
zoon van Justinus Sjuck Gerrolt en Henriette Jacoba van Andringa de Kempenaer
(kol. 1066), geb. te Leeuwarden 10 Oct. 1796, overl. aldaar 15 Juni 1873, was lid
van de Ridderschap van Friesland, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland;
grietman van Gaasterland, betaalmeester van Leeuwarden, kamerheer des Konings;
als luitenant maakte hij den slag van Waterloo mede. Hij huwde te Leeuwarden 11
April 1828 H e n r i e t t a C a s i m i r a J o h a n n a W i l h e l m i n a barones van
A s b e c k , geb. te Leeuwarden 31 Mei 1801, overl. te Velp 30 Maart 1885, dochter
van baron G e r r i t F e r d i n a n d , lid van de Eerste Kamer en P e t r o n e l l a
A g a t h a barones v a n P l e t t e n b e r g .
Wittert van Hoogland
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[Rengers, baron Justinus Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania]
RENGERS (baron Justinus Sjuck Gerrolt J u c k e m a v a n B u r m a n i a ), zoon
van Egbert Sjuck en Wilhelmina de Beyer (kol. 1065), geb. te IJsbrechtum 13 Aug.
1773 overl. te 's Gravenhage 28 Nov. 1832, was lid van den Raad van State,
geadmitteerd als lid der Edelen van Friesland 1814, grietman van Franekeradeel,
lid van de Prov. Staten van Friesland, kamerheer van koning Willem I; huwde te
Arnhem 21 Aug. 1794 H e n r i e t t a J a c o b a v a n A n d r i n g a d e
K e m p e n a e r , geb. te Leeuwarden 29 Juli 1775, overl. te 's Gravenhage 3 Maart
1820, dochter van R e g n e r u s L i v i u s , prefect van het departement van den
Boven- IJssel en J u d i t h E l i s a b e t h d'A r n a u d .
Wittert van Hoogland

[Rengers, jor. Suck Gerrolt Juckema van Burmania]
RENGERS (jor. Suck Gerrolt J u c k e m a v a n B u r m a n i a ), zoon van jor. Egbert
en Titia Barbara van Burmania (kol. 1067), geb. te Leeuwarden 6 Maart 1713, overl.
te IJsbrechtum 30 Maart 1784, grietman van Franekeradeel 1732, van
Wijnbritseradeel 1747, curator der franeker Academie, lid van Gedeputeerde Staten,
huwde in 1743 O d i l i a A m e l i a des H.R. rijksgravin v a n W e l d e r e n , geb. 24
Nov. 1723, overl. 19 Oct. 1788, dochter van graaf B e r n h a r d en G e n o v e v a
M a r i a barones v a n S t e e n h u i s , vrouwe van Heumen, Ubbergen en Oploo.
Wittert van Hoogland

[Rengers, baron Mr. Sjuck van Welderen]
RENGERS (baron Mr. Sjuck v a n W e l d e r e n ), zoon van B e r n a r d W a l r a e d
en L o u i s a C h r i s t i n a A l b e r d a v a n B l o e m e r s m a , geb. te Groningen 8
Nov. 1799, overl. te Leeuwarden 22 Oct. 1870, lid van de Ridderschap van Friesland,
grietman, burgemeester van Wijnbritseradeel, lid van de Tweede Kamer 1830-1842,
lid van de Eerste Kamer 1845-1850, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland,
curator der franeker Hoogeschool. Hij huwde te Utrecht 22 Aug. 1823 W i l h e l m i n a
M a r i a v a n B e e c k C a l k o e n , geb. te Leiden 12 April 1804, overl. te
IJsbrechtum 22 Nov. 1877, dochter van J a n F r e d e r i k en I s a b e l l a A n n a
Lucretia van Westrenen.
Wittert van Hoogland

[Rengers tot Arentshorst, jor. Johan (1)]
RENGERS TOT ARENTSHORST (jor. Johan) (1), zoon van jor. E g b e r t en G o l d e
v a n W i j n b e r g e n , was in 1588 voor Utrecht afgevaardigde in den Raad van
State, in 1585 gezant in Frankrijk om namens de Generale Staten de souvereiniteit
aan den Koning van Frankrijk aan te bieden, in 1610 geadmitteerd ten Landdage
o

van Overijssel, overleden 5 Juni 1646; huwde 1 . 7 October 1599 jkvr. J o h a n n a
R o l t e m a n , dochter van den Groninger burgemeester H i l l e b r a n d R o l t e m a n
o

en 2 . in October 1601 J o s i n a v a n R i j s e n b o r g .
Wittert van Hoogland

[Rengers van Arentshorst, jor. Johan (2)]
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RENGERS VAN ARENTSHORST (jor. Johan) (2), zoon van jor. Geert en Henrica
van Holthe (kol. 1064), in de Ridderschap van Veluwe 17 April 1607-1612,
o

burgemeester van Hattem, raad ter admiraliteit van Dokkum; huwde 1 . jkvr.
D o r o t h e a G r a u w e r t , overl. te Dokkum 17 Feb. 1600, dochter van R o e l o f ,
o

heer van Weerdesteijn en M a r g a r e t h a v a n B r e d e r o d e ; 2 . te Hattem Mei
1601 H e l e n a v a n K e m n a d e , dochter van G e e r t e n J o h a n n a T o r c k .
Wittert van Hoogland

[Rengers tot den Berg, jor. Zeino]
RENGERS TOT DEN BERG (jor. Zeino), heer van Ootmarsum, zoon van jor.
E g b e r t en G o l d e v a n W i j n b e r g e n , was dijkgraaf van Zalland 1610-1638,
drost van Isselmuden, beschreven op den Landdag van Overijssel in 1610 voor
Twente, overleden 15 September 1645; huwde in Sept. 1614 jkvr. W i l l e m i n a
S l o e t , doch-
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ter van J a n S l o e t , drost van Vollenhove en F l o r e n t i n a v a n B u c k h o r s t ,
vrouwe van Zallick van Buckhorst.
Wittert van Hoogland

[Rengers van Farmsum, jor. Egbert]
RENGERS VAN FARMSUM (jor. Egbert), heer van Farmsum, Siddeburen, Ten
Post, zoon van jor. Edzard en jkvr. Catharina van der Noot-Risoir (kol. 1064), geb.
4 Nov. 1687, overleden te Groningen 1 April 1745, was bewindhebber der O.I.
Compagnie, gecommitt. raad der Ommelanden, overste schepper der Drie Delfzijlen,
o

curator der groninger Hoogeschool; huwde 1 . te IJsbrechtum 1 Mei 1712 jkvr.
T i t i a B a r b a r a v a n B u r m a n i a , geb. te Sneek 1 Dec. 1686, overl. te
Groningen 31 Mei 1714, dochtervan S j u c k G e r o l d J u c k e m a v a n
B u r m a n i a v a n C a m m i n g h a b o r g , gecommitteerde ter Staten-General, lid
o

van de Ridderschap van Drenthe en J o s i n a S u s a n n a v a n W e l v e l d e ; 2 .
te Wetsinge 27 Juni 1720 jkvr. M a r g a r e t h a B o u w i n a T j a r d a v a n
S t a r c k e n b o r g h , geb. 1704, overl. te Groningen 28 Mei 1785, dochter van jor.
L a m b e r t en A l l e g o n d a M a r i a C l a n t v a n H a n k e m a .
Zijn portret bij Jhr. Hora Siccama van de Harkstede te Hilversum.
Uit het 1ste huwelijk sproot Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, (kol.
1066); uit het 2de huwelijk: A l l e g o n d a M a r i a R e n g e r s , gehuwd met
E d z a r d J a c o b baron L e w e v a n M i d d e l s t u m , lid van den Raad van State;
C a t h e r i n a R e n g e r s , geh. met J o h a n baron v a n L i n t e l o v a n d e
M a r s c h , generaal-majoor, en Lammert Schotto die volgt.
Wittert van Hoogland

[Rengers van Farmsum, jor. Lammert Schotto]
RENGERS VAN FARMSUM (jor. Lammert Schotto), heer van Farmsum Siddeburen,
Tuinga, Oldenhuis en Ten Post, zoon van den voorg. en jkvr. Margaretha Bouwina
Tjarda van Starckenborgh, geb. te Groningen 18 Aug. 1726, overl. 18 Maart 1779,
gedeputeerde ter Staten-Generaal, bewindhebber der O.I. en W.I. Comp. dijkgraaf
van de zee- en zomerdijken, schepper van Ewsum en Ten Post, overste schepper
van Farmsumer Zijlvest, meesterknaap van het provinciaal jachtgericht, curator van
de groninger Hoogeschool, gehuwd 9 Jan. 1766 met A m b r o s i a E l i s a b e t h
B e n t i n c k , geb. op Schoonheten 27 Feb. 1735, overl. te Groningen 29 Sept. 1779,
dochter van baron B e r e n d H e n d r i k heer van Schoonheten en Diepenheim,
coadjutor van de Duitsche Orde Balye van Utrecht, en B o n n e E l i s a b e t h
Jurriane du Tertre.
Wittert van Hoogland

[Rengers van Oldenhuis en Post, jor. Ditmaer]
RENGERS VAN OLDENHUIS EN POST (jor. Ditmaer), zoon van jor. Johan en
Ompta van Ompteda (kol. 1068), hoveling te Ten Post, Schermer, Hellum,
Schildwolde, Iddeburen, Proost van Farmsum 1431, burgemeester van Groningen
1420-1430; huwde H i s s a A c k i n g a v a n W o l t e r s u m , dochter van joncker
E b b e , heer van Weijwert, Oosterwierum, Woltersum enz.
Wittert van Hoogland
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[Rengers van Oldenhuis en Post, jor. Edzard]
RENGERS VAN OLDENHUIS EN POST (jor. Edzard), heer van Tuuwinga, Oldenhuis
en Ten Post, zoon van jor. J o h a n en J u t t e T e n W a t e r , geb. 9 Jan. 1498,
overl. te Emden 14 Mrt. 1580, genoemd naar den grooten vriend zijns vaders Graaf
Edzard van Friesland. Hij was een der voornaamste regenten der Ommelanden, in
1599 afgevaardigde van Groningen in de door Philips II te Gent bijeengeroepen
vergadering der Algemeene Staten. Hij werd belast met het opstellen van een nieuw
Ommelander landrecht, was dijkgraaf van
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Fivelgo. Hij begunstigde met zijn zoons den beeldenstorm, werd door Alva verbannen
en week naar Emden, waar hij overleed. Hij huwde 7 Januari 1542 F o u w e l v a n
H o l d i n g a v a n A n j u m , dochter van jor. W i l c o en G r a e t s v a n
Cammingha.
Zijn portret bij jhr. Hora Siccama van de Harkstede te Hilversum.
Wittert van Hoogland
r

[Rengers van Oldenhuis en Post, Jo . Johan (1)]
r

RENGERS VAN OLDENHUIS EN POST (Jo . Johan) (1), zoon van jor. D i t m a e r ,
burgemeester van Groningen en M e n o l d a v a n M e n o l d a ; burgemeester van
Groningen in 1397, 1399, 1400, 1413, als hoofd van de Vetkoopers den 23en Oct.
1413 op het stadhuis te Groningen in een oproer door de Schieringers vermoord,
welk lot zijn zoon ternauwernood ontkwam. Hij huwde O m p t a v a n O m p t e d a
op het Zandt.
Wittert van Hoogland

[Rengers van Oldenhuis en Post, Jor. Johan (2)]
RENGERS VAN OLDENHUIS EN POST (Jor. Johan) (2), zoon van jor. E g b e r t
en H i s T u i n g a v a n T u i n g a b o r g . Hij was hoveling te Ten Post, Garrelsweer
enz., en werd door hertog Albrecht van Saksen beleend met Ten Post, Garrelsweer,
Sideborn, Hellum, Silwald, Slochteren 8 Octob. 1499. Hij was rentmeester van den
Bisschop van Utrecht te Coevorden 1461, bevelhebber van het leger van Graaf
Edzard van Oost-Friesland 1499, raad van Hertog Karel van Gelre 5 Januari 1531
en meermalen gezant. In den strijd van hertog Albrecht van Saksen en graaf Edzard
van Oost-Friesland tegen Groningen koos hij de partij van den hertog. Toen deze
12 September 1560 te Emden overleed, stond Johan Rengers aan zijn sterfbed.
De kinderen van den hertog zetten met Graaf Edzard den strijd voort en versloegen
het leger van Groningen bij Solwert, Juni 1501. Door bemiddeling van den Bisschop
van Utrecht had in October 1505 een luisterrijke bijeenkomst te Hattem plaats onder
leiding van den duitschen hofkanselier, graaf van Zörn. Graaf Edzard en de Bisschop
van Utrecht waren met gevolg verschenen en de Koning van Spanje en de Hertog
van Saksen zonden afgezanten. Johan Rengers was vertegenwoordiger van den
Ommelander adel. Het vergelijk kwam niet tot stand. Groningen werd belegerd en
in April 1506 sloot de stad een verdrag met den Graaf van Oost-Friesland, waarbij
zij hem als heer erkende en de bevoegdheid verleende om in naam van het Duitsche
Rijk de stad te bezetten. Bij Graaf Edzard's luisterrijken intocht was Johan Rengers
bevelhebber der grafelijke troepen. Hij stierf 27 Maart 1539 en was gehuwd met
J u t t e T e n W a t e r , erfdochter van den Arentshorst bij Ommen in Overijssel.
Wittert van Hoogland

[Rengers van ten Post, Johan]
RENGERS VAN TEN POST (Johan), zoon van Edzard Rengers en Fouwel van
Holdinga (kol. 1067), geb. te Ten Post 5 Maart 1542, gest. aldaar 8 Sept. 1626. Hij
behoorde onder de leerlingen van den beroemden Praedinius, rector der St.
Maartensschool te Groningen. In 1559 vertrok hij vandaar om zijn studiën te Leuven
voort te zetten; hij bleef daar vijf jaren en bracht daarna eenigen tijd in Duitschland
door, o.a. te Landsberg bij de bloedverwanten van zijn moeder. Wanneer hij in de
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Ommelanden is teruggekeerd, is niet met zekerheid bekend en evenmin, wanneer
hij zitting heeft genomen in de Staten der Ommelanden. Maar hij behoorde in ieder
geval tot deze vergadering, toen de leden daarvan 1 Nov. 1577 werden gevangen
genomen op last der stadsregeering; met zijn vader Edzard Rengers en nog twee
anderen werd hij in het huis van dien vader zelf geïnterneerd. Hij klaagt
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over de hardheid van deze gevangenschap; eerst 15 Sept. 1578 kon hij met eenige
andere Ommelanders ontvluchten uit het huis van dr. Westendorp, waarheen de
gevangenen 12 Dec. 1577 waren overgebracht. Na het verraad van Rennenberg
in Maart 1580 achtte hij het geraden met zijn gezin naar Oost-Friesland uit te wijken,
vanwaar hij later naar Bremen vertrok. Hij vormde in Oost-Friesland met eenige
andere uitgewekenen een Ommelander regeering, die zich gezag toekende niet
alleen over de ballingen, maar ook over de Ommelanden zelf, voor zoover de
Spanjaarden daarvan geen meester waren. Rengers speelt dan ook een gewichtige
rol in den strijd, die van 1580 tot 1594 in het Noorden is gevoerd in en om de
Ommelanden en de stad Groningen. Na de reductie van 1594 kwam Rengers terug
en werd aanstonds tot hooge ambten in de regeering van het nieuw georganiseerde
gewest Stad en Lande geroepen. Hij nam natuurlijk onmiddellijk zitting in de Staten
der Ommelanden; in 1595 en 1596 werd hij door Stad en Lande afgevaardigd naar
de Staten-Generaal; daarna was hij vijf jaren lid van Gedeputeerde Staten; van 1602
tot 1607 zat hij wederom in de Staten-Generaal, in 1608 en 1609 in den Raad van
State. Een zijner gewichtigste functiën staat in verband met de oprichting der
groningsche hoogeschool. Hij had zitting voor de Ommelanden in de in 1612
ingestelde commissie van voorbereiding der stichting van de academie; in 1613 en
1614 werd zijn mandaat bestendigd; in 1615 werd hij benoemd tot curator der nieuwe
hoogeschool, welk ambt hij tot 1620 heeft bekleed. Rengers was 1 Mei 1574 gehuwd
met B a u w e J e n s e m a , dochter van R e m p t J e n s e m a en F r e r k e
G a y k i n g a , geb. 1 Mei 1547, gest. 29 Mei 1636.
Rengers was een man van groote politieke bekwaamheid; daarnaast was hij een
man van ruime ontwikkeling en beschaving. Hij behoorde tot den kring, van waar
de stichting der groningsche academie is uitgegaan; met Emmius stond hij in
vriendschappelijke betrekking, gelijk uit diens correspondentie blijkt. Zijn ontwikkeling
o

blijkt vooral uit zijn nagelaten werken: 1 . De kroniek of, gelijk hij zijn werk zelf noemt,
Extract wth verscheiden historiën, cronycken und andern scrifften, (Werken dl. I en
II), waarin hij de geschiedenis van de Ommelanden beschrijft van de oudste tijden
tot het einde van 1585, het oudere gedeelte naar allerlei bekende geschiedschrijvers,
het latere naar tal van origineele documenten, mondelinge berichten en eigen
aanschouwing. Zijn verhaal is in den regel zeer partijdig tegen de Spanjaarden en
de stad Groningen, maar in het feitelijke zeer betrouwbaar; hij heeft er een aantal
stukken als bijlagen aan toegevoegd. De kroniek van Rengers is reeds door Bor
o

gebruikt. 2 . Van den standt, politie offte regiment der Ommelanden (Werken dl.
III), een historische beschrijving van den regeeringsvorm der Ommelanden en hun
verhouding tot de stad.
Portret: zie M o e s , Iconographia Batava no. 6351.
Zie: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van Ten Post, H.O.
F e i t h (Gron. 1852, 1853; 3 dln.); Gron. Volksalmanak, 1896, 192 vlg.; Verslagen
omtrent 's Rijks oude archieven, XXIII, 1900, 428 vlg.; F e i t h , De Ommelander
borgen, 164 vlg.; De kroniek van Abel Eppens tho Equart, uit. d.J.A. F e i t h e n H.
B r u g m a n s (Werken Hist. Gen. Derde Serie no. 27, 28), passim (vgl. register in
voce); Briefwechsel des Ubbo Emmius, hrsg. v.H. B r u g m a n s u.F. W a c h t e r ,
I, passim;
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R e y n t j e s , Groningen en Ommelanden van 1580 tot 1594 (Gron. 1914), passim,
vooral II vlg., waar wordt waarschijnlijk gemaakt, dat Rengers uit Eppens heeft geput.
Brugmans

[Rengers tot den Post, jor. Johan Rempt]
RENGERS TOT DEN POST (jor. Johan Rempt), heer van Garrelsweer en 't Zandt,
zoon van den voorg. en Bauwe Jensema tot Oldenhove was overrechter te
Leermens, Redger van Leermens, 't Zandt, de Rijp en Eenum, schepper van de
drie Delfzijlen, gedeputeerde der stad Groningen en Ommelanden; hij huwde op
Camminghastate 7 Mei 1620 F r a u s c k e v a n C a m m i n g h a v a n A m e l a n d ,
geb. 5 Maart 1591, dochter van jor. S i c c o en C a t h a r i n a v a n C a m m i n g h a .
Wittert van Hoogland

[Rengers tot Scharmer en Dijksterhuis, jor. Johan]
RENGERS TOT SCHARMER EN DIJKSTERHUIS (jor. Johan), zoon van jor. Ditmaer
en Hissa Ackinga (kol. 1067), ridder van het Gulden Vlies 1474, burgem. van
Groningen 1459-1476. In 1473 was hij afgezant der friesche Ommelanden naar
Keulen, naar keizer Ferdinand III om hulp te vragen tegen Karel den Stoute en
erkenning der onafhankelijkheid van Friesland te verwerven. De keizer verklaarde
de Ommelanden voor vrij land, en alleen aan het Rijk onderworpen en verleende
aan Johan Rengers het recht om gouden en zilveren munt te slaan. Hierbij werd
tevens bepaald dat het van oudsher gevoerde wapen 3 roode rozen op een wit
schild zou vervangen worden door 3 roode rozen op goud, dat sedert is aangenomen.
De Groningers waren verontwaardigd dat hij het souvereine recht van muntslag niet
voor de stad verkregen had en Johan Rengers moest naar Coevorden vluchten.
Zijn vrouw en kinderen werden gevangen genomen en zijn goederen verbeurd
verklaard. Door bemiddeling van den Bisschop van Utrecht, David van Bourgondië,
werd Vrijdag na St. Jacob 1478 een zoen gesloten tusschen de stad Groningen en
Johan Rengers. In den tijd van zijn twist met Groningen was hij ambtman van Utrecht
o

en schout van het Gooirecht. Hij huwde 3 maal: 1 . met F r o u c k S c h u l t i n g a
t o t B e r u m , vrouwe van het Huis ter Dijcke te Pieterburen, welk huis hierdoor
o

aan de familie Rengers kwam; 2 . A g n e s e e v a n L a e r , dochter van J o h a n
o

v a n L a e r v a n L a e r w o l t en G r i e t e t e n W a t e r ; 3 . met H i l l e t e r A a .
Wittert van Hoogland

[Rengers van Slochteren, jor. Oesebrant Johan]
RENGERS VAN SLOCHTEREN (jor. Oesebrant Johan), zoon van jor. O e s e b r a n t
en jkvr. A n n a C l a n t v a n L u d e m a . Hij werd geb. in 1620, was heer van
Slochteren, kapitein in Staten dienst, ridder in de orde van St. Michiel,
gecommitteerde raad wegens Stad en Lande ter Admiraliteit van Amsterdam 29
Juni 1650, afgevaardigde in de groote vergadering der Staten-Generaal 1651. Hij
werd bij rechterlijk vonnis tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld op grond,
dat hij zijn vaderstad aan de Munsterschen zou verraden hebben. In 1678 werd hij
ontslagen en in zijn eer hersteld en stierf in 1681. Hij huwde te Groningen 19 Dec.
1647 W i l l e m i n a A n n a L e w e t o t A s i n g a , geb. in 1628, overl. in 1677,
dochter van E v e r t L e w e t o e A s i n g a , lid van de Staten-Generaal en A n n a
Coenders van Helpen.
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Wittert van Hoogland

[Rengers van Warmenhuizen, baron Edzard Hobbe]
RENGERS VAN WARMENHUIZEN (baron Edzard Hobbe), heer van Warmenhuizen,
zoon van Justinus Sjuck Gerrolt en Henrietta Jacoba van Andringa de Kempenaer
(kol. 1066), geb. te Leeuwarden 12 April 1803, overl. te 's Gravenhage 23 Juli 1879,
was lid van de Ridderschap van Friesland, lid van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, hofmaarschalk van Koning Willem I, houtvester van Z.-Holland; hij
huwde te 's Gra-
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venhage 29 Nov. 1826 A r n o l d i n a W i l h e l m i n a C o r n e l i a barones van
P a l l a n d t van K e p p e l v a n W a r m e n h u i z e n , geb. te 's Gravenhage 13
Maart 1801, overl. aldaar 2 Feb. 1860, dochter van baron F r e d e r i k W i l l e m
T h e o d o r u s , minister van staat, en A n n a J a c o b a W i l h e l m i n a barones
van Aylva van Waardenburg en Neerijnen.
Wittert van Hoogland

[Renier, Jacob]
RENIER (Jacob), predikant en rector, 21 Mei 1761 te Leiden geb. en 10 Oct. 1837
ald. overl. Na voltooide studiën aan de leidsche hoogeschool werd hij
achtereenvolgens predikant te Nisse (1788), Aardenburg, IJzendijke, Colijnsplaat
en Veere (1798); in laatstgenoemde stad werd hij tevens tot rector van de daar
bestaande latijnsche school benoemd. In 1836 emeritus geworden, vestigde hij zich
toen metterwoon te Leiden, waar hij lid was van de Maatsch. der Ned. Letterk.,
sedert 1833.
Behalve theologische werken schreef R. een Redevoering over de
ongenoegzaamheid van de Rede ter vervulling van de dringenste behoeften van
den mensch, blijkbaar uit de geschriften van de beroemdste wijsgeeren onder de
Grieken en Romeinen, uitgesproken den 12den van Herfstmaand 1804 bij
gelegenheid van de openbare promotie der Latijnsche schooljeugd (1805). Verder:
De verdiensten van J. van Megrode omtrent de hervorming in Zeeland, bijzonder
in Vere (1827); een Nieuwe verbeterde naamlijst der Predikanten in de Hervormde
Gemeente van Vere sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jare 1572
(1834); eenige preeken en verscheiden opstellen in de Godgeleerde Bijdragen van
dien tijd.
Zie: Levensber. Letterk. 1838, 8.
Zuidema

[Repelaer van Driel, Ocker]
REPELAER VAN DRIEL (Ocker), verdienstelijk staatsman, 17 Oct. 1759 uit een
aanzienlijk geslacht te Dordrecht geb. en 26 Oct. 1832 te 's Gravenhage overl., zoon
van Mr. H u g o R e p e l a e r en S u s a n n a C a t h a r i n a G e v a e r t s .
Na zijn rechtsgeleerde studiën aan de leidsche hoogeschool voltooid te hebben,
begon hij zijn staatkundige loopbaan in 1787, toen hij lid der vroedschap te Dordrecht
werd. Bij de komst der Franschen in 1795 was hij als commissaris-generaal met de
zorgen voor het leger der Republiek belast en gaf daarbij menig blijk van groote
vaderlandsliefde. Hij werd gebruikt bij de laatste onderhandelingen van van de
Spiegel met Frankrijk. Vurig voorstander van het stadhouderlijk bestuur, geraakte
hij meer dan eens ter wille zijner beginselen in groote ongelegenheid. Hij trachtte
reeds een verzoening tusschen den Prins en de Patriotten tot stand te brengen en
correspondeerde daarover. Op grond van deze briefwisseling in hechtenis genomen,
zag hij zich in een crimineel rechtsgeding gewikkeld, dat hem bijna de doodstraf op
den hals had gehaald (1797). Na veel moeite werd deze in een vierjarige
gevangenisstraf veranderd. Onder het Staatsbewind en Schimmelpenninck was
Repelaer lid van den Amerikaanschen Raad en onder koning Lodewijk kreeg hij
zitting in den Raad van State. Na de inlijving bij het fransche keizerrijk leidde hij een
stil en ambteloos leven. Hij nam deel aan de voorbereiding van den opstand van
1813. Willem I benoemde hem tot lid der eerste grondwetscommissie, verhief hem
in den adelstand en belastte hem met het beheer van den waterstaat, het onderwijs
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en den protestantschen eeredienst, terwijl hem bovendien menig andere aanzienlijke
betrekking werd opgedragen. Onder anderen werd hij met den titel van gouverneur
aan 't hoofd der te Brussel
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gevestigde bank geplaatst, welk beheer pas met den opstand van 1830 eindigde.
R. was directeur zoowel der Holl. Maatsch. v. Wetensch. te Haarlem als van het
Zeeuwsch Genootsch., te Middelburg, lid van het Prov. Utr. Genootsch. van de
Brusselsche Academie en van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden.
Zie: Levensber. Letterk. 1833, 19; C o l l o t d'E s c u r y , Holl. Roem, IV, II, 428;
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken, passim.
Zuidema

[Reyner, Johan]
REYNER (Johan), koopman te Rotterdam, omtrent wiens familie wij echter niets
weten en omtrent zijn woonplaats alleen, dat hij volgens zijn eigen verklaring in
1673 en 1684 gevestigd was in de Maasstad. Hij is de uitvinder van een
stenografie-stelsel in Nederland geweest; voor zoover wij weten de eerste. Daarbij
heeft hij gebruik gemaakt van verschillende engelsche systemen voor kortschrift en
vooral het werk van T h o m a s S h e l t o n heeft hem tot voorbeeld gediend. Bij
besluit van 28 September 1673 werd hem door de Staten van Holland en
West-Friesland octrooi verleend om gedurende 15 jaar met uitsluiting van anderen
zijn ‘characterkonst’, zooals hij het noemde, te mogen onderwijzen. In datzelfde jaar
verscheen zijn werkje: Een nieuwe characterkonst, diergelijcke noyt in dese landen
gepractiseert is geweest, waerdoor men met weynigh moeyte ende in korten tijd sal
konnen leeren soo kort ende snel te schrijven met de ghemelde characters als men
ordinaris spreken ofte prediken kan. Vooral prees hij het gebruik van dit schrift aan
voor godsdienstige doeleinden n.l. voor het opteekenen van preeken. Ten einde
zijn uitvinding zoo productief mogelijk te maken, bezocht hij verschillende steden
in Noord- en Zuid-Holland om aldaar twee à drie maanden lang onderricht te geven.
In 1674 hield hij zich zoo een tijdlang gedurende de eerste dagen der week te
Haarlem op, de laatste dagen te Amsterdam. In 1684 gaf hij bij zijn werkje een
aanvulling uit getiteld: De onderrechter van de characterkonst, waarin vele
toelichtingen en voorbeelden voorkomen, om het aanleeren van het kortschrift ook
zonder onderwijzer mogelijk te maken, terwijl nog allerlei vereenvoudigingen hierin
werden aangebracht. Voor dit tweede werkje had hij echter veel overgenomen van
het kortschriftsysteem van den amsterdamschen onderwijzer J o h a n n e s G o s e n s
v a n H e l d e r e n , in 1679 verschenen. Een advertentie van 6 Febr. 1685 in de
Oprechte Haerlemse, tot aanbeveling van zijn tweede werkje is het laatste, wat wij
van den schrijver en zijn arbeid vernemen. Slechts zeer enkele exemplaren van zijn
Characterkonst zijn bewaard gebleven, o.a. een in de universiteitsbibliotheek te
Amsterdam; van den Onderrechter is geen enkel afzondelijk exemplaar bekend,
slechts twee in het buitenland, ingebonden achter de eerste uitgave. Of Reyners
systeem veel beoefend is, kan niet vastgesteld worden. Van den bekenden
taalkundige L a m b e r t t e n K a t e is het bekend, dat hij er gebruik van maakte.
In 1750 verscheen te Amsterdam bij den boekverkooper B e r n a r d u s M o u r i k ,
een Korte handleiding tot het doen van godgeleerde oeffeningen met bijvoeging
van een Nieuwe uitgevondene Charakterkunst. Deze zoogenaamde uitvinding was
echter niet anders dan een grootendeels getrouwe copie van Reyners eerste uitgave.
Zie: A. F o l m e r , Johan Reyner, een zeventiende-eeuwsch uitvinder der
stenografie in Nederland in Oud- Holland XXVII, 149 vlg.
Moquette

[Reysenalde, Arnoldus]
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REYSENALDE (Arnoldus), geb. te Breda, was in 1413 als vicaris der St. Gudule te
Brussel
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en magister artium te Bologna, in 1418 te Keulen (A r n . R e s e n a l d e n d e
B r e d a ), in 1422 te Heidelberg (A r n o l d u s d e B r e d a ) en in 1426 te Leuven.
Hier promoveerde hij 24 Mrt. 1427 tot baccalaureus decretorum. Hij verliet daarop
Leuven, werd doctor decretorum (onbekend waar) en zag zich in 1429 onder de
doctores juris der leuvensche hoogeschool opgenomen. Hij trad 26 Jan. 1430 als
hoogleeraar in het kanonieke recht in functie, bleef dit tot 26 Oct. 1434, om van 15
Aug. 1437 tot 29 Aug. 1440 opnieuw als zoodanig op te treden. In 1434 was hij
gekozen tot advocaat van den promotor universitatis. Hij bekleedde driemaal (Febr.
1432, Mei 1433 en Aug. 1434) het rectoraat, en was deken van St. Gudule te Brussel.
Zie: Acta nationis Germ. Univ. Bononiensis, ed. F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a
(Berol. 1887) 166; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 161; G.
T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I (Heid. 1884) 156; E. R e u s e n s , Matricule
de l' Univ. de Louvain I (Brux. 1903) 2; d e z ., Actes de l' Univ. de Louvain I (Brux.
1903) 26, 28, 30, 82, 150, 160; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique
XXVII (1898) 299, 300; XXX (1903) 21 v.; 167 v.; 174 v.
van Kuyk

[Rhala, Johannes]
RHALA (Johannes), geb. in 1630 te Franeker en overl. 16 Juni 1686 te Leeuwarden,
zoon van prof. Henricus R. Zijn rechtsgeleerde studies ving hij aan te Franeker,
waar hij 23 Oct. 1646 als student werd ingeschreven en waar hij onder den
hoogleeraar Wissenbach respondeerde de Compensationibus et de Deposito.
Vandaar ging hij naar Utrecht, waar hij in 1650, en naar Leiden, waar hij 10 Juni
1651 werd ingeschreven. Het volgend jaar maakte hij een studiereis naar Duitschland
en bezocht daar de hoogescholen te Straatsburg, Heidelberg (ingeschreven 16 Dec.
1652, T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelb. II, 315) en Bazel. In laatstgenoemde
stad verkreeg hij 11 Oct. 1653 den graad van doctor in de beide rechten na
verdediging eener verhandeling: de Concursu Actionum. De bekende jurist
J a c o b u s B r a n d w y l l e r trad bij die gelegenheid als promotor op en vereerde
hem met een gedicht, in hetzelfde jaar te Bazel uitgegeven. Vele herinneringen aan
zijn studietijd en zijn reizen worden bewaard in zijn Album Amicorum, uitg. in de
Vrije Fries.
Naar Friesland teruggekeerd, liet hij zich 8 Juni 1654 beëedigen als advocaat
voor den Hove van Friesland. Als zoodanig bleef hij werkzaam tot zijne benoeming
26 Febr. 1667 tot raadsheer in dat Hof, waarin hij tot zijn dood zetelde. In 1673 werd
hij tevens curator der hoogeschool te Franeker. Hij wordt door tijdgenooten, o.a.
door H u b e r , geroemd als uitnemend jurist.
Hij huwde: in 1666 met I d a v a n A n d r i n g a , overl. in 1672, en in 1675 met
G r a t i a v a n D o r s t e n , overl. in 1679.
Zijn portret door een onbekende was bij jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859).
Zie: De Vrije Fries VIII (1859) 70 vlg.; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae Jctis,
ann. 233; V r i e m o e t , Ath. Fris. LXXVII; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 8-9; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesl. ged. de Zevent. eeuw (Leid. 1869) 220-222.
van Kuyk

[Rhetius, Cornelius]
RHETIUS (Cornelius), R e t i u s , R e c i u s . Gedurende de Reformatie werd door
Rhetius, ‘der beiden Regten Licentiaat’, bekend jurist en advocaat uit Antwerpen,
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eene invloedrijke positie onder de Gereformeerden ingenomen. Van 1559-1562
was hij leeraar aan het Gymnasium te Duisburg, vanwaar
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hij in Januari 1562 naar Antwerpen terugkeerde. In 1566 behoorde hij met Datheen
en anderen tot de tegenstanders van 's Prinsen voorstel, ‘dat men die name ofte
titule van der Augsburgsche Confessie’ zou aannemen ter verkrijging van den steun
der duitsche vorsten. Na zijn verbanning uit Antwerpen woonde hij in 1568 het
Convent te Wezel bij, welks artikelen hij onderteekende. In Juni 1570 vinden wij
hem te Emden woonachtig, want op 15 Juni 1570 schreven Dathenus en Petrus
Alostanus namens de nederlandsche vluchtelingengemeente te Heidelberg aan de
dienaren des Woords en de ouderlingen der gemeente te Emden over een bij den
rijksdag te Spiers (1570) in te dienen Apologie, met verzoek Cornelius Rhetius met
volle instructie en procuratie naar Heidelberg te zenden, ten einde de Apologie te
helpen gereed maken. Op dien Rijksdag overhandigde hij ‘de Supplyken der
Ballingen uit Groningen en Omlanden, onder de regieringe van Duc de Alba, te
Emden haar schuil hebbende.’ De Synode te Emden in 1571 benoemde hem in de
emdensche commissiën voor vacante gemeenten en voor de beschrijving van de
geschiedenis der nederlandsche Reformatie. Als lid der commissie ‘gedeputeert
synde van enighe broederen wt elcker natie te Eembden woonachtich’, om met de
door de Synode van Bedbur benoemde commissie tijd en plaats der aanstaande
synode te bepalen, had hij de emdensche Synode helpen voorbereiden. Zijn naam
komt evenwel niet voor in de lijst van de onderteekenaars der acta. Van Emden is
hij metterwoon naar Wezel vertrokken. In 1574 werd ‘M. Corneille Retins’ van Anvers
uitgesloten van het generaal pardon. Van 1572-1580 komt hij voor als ouderling der
Waalsche kerk te Wezel en afgevaardigde naar de ‘Clevische Synode’ te Wezel
(cleefsche classe), die hem vele malen tot scriba verkoos. Door de cleefsche classe
van 19 Mei 1578 werd hij met ‘S e r u a t i u s W y n a n t s Minister der gemeynten
van Goch Rhees Emmerick etc.’ afgevaardigd naar de nationale dordtsche Synode
van 1578, welke Synode hij ook heeft bijgewoond, blijkens een afschrift eener
naamlijst van hen, die de Synode bijwoonden, hoewel zijn naam niet voorkomt onder
de onderteekenaars der hollandsche acta. In de lijst van onderteekeningen der
fransche acta van de Synoden der Waalsche kerken, Livre Synodal, 56, vinden wij
afgedrukt ‘[Cornelius Retius, ancien de l'Eglise françoise à Wesel, au nom de la
Classe de Cleves]’.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. Kerken (Gron. 1911) reg.
de Jong

[Ribeke, Zachaeus]
RIBEKE (Zachaeus), R i b e c i u s , geb. te Brugge 1550, gest. aldaar in Juli 1624.
Aanvankelijk koos hij de rechterlijke loopbaan, maar de lezing van de ‘Navolging
van Christus’ en een reis naar Rome, waar hij met de Jezuïeten in aanraking kwam,
deed hem besluiten ook Jezuïet te worden. In 1578 trad hij derhalve in de societeit
van Jesus, voltooide te Rome, onder leiding van Suarez en Vasquez, zijn
godgeleerde studiën en keerde daarna naar de Nederlanden terug. Spoedig daarop,
omstreeks 1592, vertrok hij naar Groningen, met de bedoeling er mede te helpen
tot de oprichting van een college, waarover de magistraat met pater Samerius
onderhandelde. Middelerwijl ijverde hij in de stad om de ketterij tegen te gaan, zoodat
velen katholiek bleven, die, naar zij later getuigden, zonder zijn opwekking
waarschijnlijk afvallig zouden zijn geworden. R. verbleef ten huize van mgr.
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Nijlen, die zijn ijver en bekwaamheid ten hoogste prees. Met de reductie in 1594
keerde R. naar de zuidelijke Nederlanden weder, bouwde te Brugge een nieuwe
kerk en was rector te Luxemburg. Na eenige jaren te Brussel en te Kortrijk werkzaam
te zijn geweest, bracht hij zijn laatste jaren te Brugge door.
Zie: Arch. Bisd. Utrecht VI, 6, 80, 81; H. S p i j k e r in Groningsche Volksalmanak
1908, 141.
Derks

[Ridder van Groenesteyn, Theodoor de]
RIDDER VAN GROENESTEYN (Theodoor d e ), geb. te Utrecht 2 Febr. 1624, gest.
te Zwolle 5 Nov. 1705. Na tweemaal gehuwd te zijn geweest, trad hij in 1654 in de
Societeit van Jezus, aan welke hij zijn rijkdommen schonk. In 1662 werd hij als
missionaris naar de noordelijke Nederlanden gezonden en verkreeg in 1667 zijn
vaste aanstelling te Zwolle. Wegens een edikt van de magistraat, waarbij verboden
was, dat meer dan twee katholieken bij elkaar woonden, vestigde hij zich in een
huis van baron van Learne, zoodat daardoor sinds dien de nieuwe Jezuïetenstatie
in de Koestraat was gevestigd. In 1672 werd door den bisschop van Munster de
kerk ‘Bethlehem’ aan de Jezuïeten ingeruimd en 12 Aug. hield er pater de R. de
eerste preek. Gebruikmakend van de herkregen godsdienstvrijheid richtte nu de R.
de benedenverdieping van zijn huis in de Koestraat tot college in. Hij zelf bestuurde
dit als rector van Juni 1673 tot Mei 1674. De ‘Alma Facultas Zwollana’, gelijk zij
genoemd werd, werd bezocht door een aantal jongelieden uit den gegoeden en
adellijken stand. De verslagen der maandelijksche vorderingen getuigen van den
ijver en de voortvarendheid, waarmee de R. in korten tijd het onderwijs wist te
organiseeren. Maar de vrede van 1674 vernietigde het begonnen werk. ‘Bethlehem’
werd weder afgenomen, het college werd weer bedehuis en de twee paters met het
onderwijs belast gingen heen. Hij zelf werd met verbanning bedreigd, maar een
smeekschrift te zijnen gunste opgesteld en de herinnering aan de goede diensten,
door hem tijdens de munstersche overheersching bewezen, bewerkten dat de R.
te Zwolle mocht blijven. Toch was zijn verder verblijf niet zonder tegenspoed.
Vooreerst had hij den jansenistischen pastoor, Alardus Blockhoven, te bestrijden,
vervolgens beperkten zooveel plakkaten het terrein zijner werkzaamheden, dat hij
noodzakelijkerwijze ze moest overtreden. Zoo werd bij Resolutie van 7 Mei 1699
door Burgemeesteren en Schepenen en Raden geconstateerd, ‘dat Theodorus de
Ridder zich heeft misgrepen en verstout, om een kind van een roomsche moeder,
gehuwd met iemand van de gereformeerde religie, waarvan de moeder had beloofd
haar kinderen in de gereformeerde religie te zullen opbrengen, met weten te doopen’,
zoodat hij werd veroordeeld ‘in een amende van honderd rijksdaalders ten profijte
van de stad, in den tijd van 8 dagen te betalen’. In 1700 waren de krachten van de
R. uitgeput, maar hij leefde nog 5 jaren en werd in de St. Michaëlskerk begraven.
Zie: Archief Bisd. Utrecht VI, 110, 425-427; VII, 57-70.
Derks

[Riebeeck, Jan van]
RIEBEECK (Jan v a n ), gesproten uit een aanzienlijk geslacht, dat in de 14de eeuw
in de vroedschap van Wijk bij Duurstede zitting had, werd geboren te Culemborg in
1618, vóór de maand April en overl. te Batavia 18 Jan. 1677.
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Zijn vader was A n t h o n y J a n s z o o n v.R., zijn moeder E l i s a b e t h
G o v e r t s d o c h t e r v a n G a a s b e e k , overl. 1629; de eerste, een
scheepsbevelhebber, werd in 1639
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in Phernambuco begraven. Zijn grootvader van moederszijde was burgemeester
geweest te Culemborg. Jan's vader hertrouwde met E l s k e n B u r g e r s , die in
1649 nog in leven was.
Hij diende zijn leerjaren uit in de chirurgijnskunst en werd in April 1639 door de
Bewindhebbers van de Kamer Delft aangenomen om als onderchirurgijn de
Oostindische Compagnie te dienen. Hij voer uit op ‘Het Hof van Holland’ dat in Juli
1639 bij Sierra Leona schipbreuk leed; een jaar later werd wat er van de lading over
was met de bemanning afgehaald door schepen van de Oostindische Compagnie
en naar Batavia gevoerd, waar J.v.R. per schip ‘Sutphen’ eind Juli 1640 aankwam.
Hij verliet den medischen werkkring en kreeg plaatsing als assistent ter Generale
Secretarie. In 1642 vergezelde hij als secretaris het gezantschap van Pieter Soury
naar Atjeh en kreeg wegens bewezen geschiktheid den rang van onderkoopman.
Als zoodanig ging hij in 1643 naar Japan om in den handel te worden bekwaamd,
onder leiding van opperkoopman Jan van Elseracq. Via Tonkin en Tayouan werd
de reis gemaakt en na een handelsseizoen op Desima werkzaam te zijn geweest,
waardoor hij leerde wat Japan aan waren noodig had, kreeg hij opdracht om naar
Tonkin te gaan, waar Antonie van Brouckhorst opperhoofd van 's Compagnie's loge
was. Hij werd er specialiteit in den zijdehandel, leerde Tonkinsch spreken en schrijven
en was in September 1644 weer terug op Desima met het handelsschip. Via
Tayouan, waar hij slechts kort werkzaam was, ging J.v.R. weer naar Tonkin, was
er in 1645 en 1646 waarnemend opperhoofd en secunde en, tot koopman bevorderd
zijnde, rekende hij er op bij het vertrek van van Brouckhorst als opperhoofd in Tonkin
te zullen blijven. Maar daar hij blijkbaar meer wilde verdienen dan ƒ 55 per maand
had hij door particulieren handel zijn inkomsten vermeerderd. Dit werd vermoedelijk
aan de Hooge Regeering overgebracht en deze ontbood hem naar Batavia. Via
Japan kwam hij er in December 1647 aan, verloor als straf ƒ 132 aan maandgelden,
en vertrok met behoud van rang en gage per ‘De Coningh van Polen’ in de vloot
van Wollebrant Geleynsen de Jonge in 1648 naar het vaderland. In de Tafelbaai
werden goederen en schipbreukelingen van het aldaar in 1647 verongelukte schip
de ‘Nieuw Haerlem’ over de schepen verdeeld, en na een kort verblijf op Sint Helena
kwam de vloot in Augustus 1648 in patria. Aan J.v.R. werd in October zijn tegoed
van ƒ 1919:12:9 uitbetaald en daar de Bewindhebbers hem blijkbaar geen post
overeenkomstig zijn wensch gaven, verliet hij den dienst van de Oostindische
Compagnie.
In 1649 huwde hij te Schiedam M a r i a d e l a Q u e i l l e r i e , dochter van den
waalschen predikant A b r a h a m d.l.Q., uit welk huwelijk geboren zijn de volgende
kinderen: A n t h o n y (1650), L a m b e r t u s (1650 of 1651), A b r a h a m (1653),
die later gouverneur-generaal werd, een zoontje (1655), dat slechts enkele maanden
leefde, M a r i a (1657), E l i s a b e t h (1660), J o a n n a (1662), A n t o n i a (1663 of
1664). Koopman J.v.R. woonde te Amsterdam op de Eglantiersgracht in het huis
‘De Samaritaen’. Hij deed een reis naar Groenland op walvischvaart en naar
West-Indië, maar toen de Bewindhebbers het plan gingen uitvoeren om aan de
Tafelbaai een ververschingsstation op te richten, verzocht hij om den post van
opperhoofd en werd aangesteld. Als opperkoopman verliet hij met zijn gezin het
vaderland, voerde
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het stichtingswerk in Zuid-Afrika op uitstekende wijze uit en was er kommandeur tot
1662. Tuinbouw, landbouw, wijnbouw, veeteelt, handel, allerlei bedrijven en het
begin van een landbouwkolonie kunnen er op J.v.R. worden teruggevoerd. Landen zeetochten werden gedaan tot uitbreiding van de aardrijkskundige kennis.
Te Batavia kreeg hij zitting in den Raad van Justitie en spoedig daarop het ambt
van kommandeur en president van Malacca, dat hij bekleedde tot 1665. In November
1664 was zijn vrouw er gestorven. Toen wilde hij, daar hij voor zich te Malacca en
in dienst van de Compagnie geen vooruitzichten meende te hebben, naar het
vaderland terugkeeren. In November 1665 kwam hij met zijn vier dochtertjes te
Batavia, waar hij moest wachten op de retourvloot van 1666. Intusschen kwam de
post van secretaris van Gouverneur-Generaal en Raden open en J.v.R. werd als
zoodanig benoemd. Uit den aard van zijn werkkring is er over die indische jaren van
hem weinig te vermelden.
Hij hertrouwde met M a r i a I s a a c s d r . S c i p i o , wier vader Ds. I s a a c
S c i p i o was. Zij was weduwe van den onderkoopman R e i j n i e r P o r r e en van
koopman J a c o b G r u y s . Bij haar had J.v.R. een zoon, J a n , die in 1703 stierf
als koopman en grootwinkelier.
18 Januari 1677 stierf J.v.R. na vijf maanden bedlegerig te zijn geweest; den
volgenden dag werd hij plechtig begraven in de Groote Kerk te Batavia.
Het karakter van J.v.R. is door G. M c . C a l l T h e a l misteekend in diens History
of South-Africa, waar hij als driftig, heerschzuchtig en met den bijnaam ‘Luttel Bogh’
wordt aangeduid. J.v.R. was zacht van karakter, welwillend, meelijdend, flink waar
het noodig was, dapper en ondernemend. Hij had groote eerzucht en zijn leven is
vergald door de teleurstelling, dat hij gepasseerd is voor de waardigheid van
extraordinaris raad van Indië, daar andere candidaten meer protectie hadden.
Te onrechte werd een portret in het Rijksmuseum te Amsterdam als dat van J.v.R.
beschouwd. Wel bevindt zich aldaar een ander van hem, op ongeveer 50-jarigen
leeftijd, door D. Craey, 1656.
Zie: G. M c . C a l l T h e a l , History of South-Africa. (London 1888, 1897, 1909);
H e n r i D e h é r a i n , Le Cap de Bonne Espérance au XVIIe siècle (Paris 1909);
E.C. G o d é e M o l s b e r g e n , De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van
Riebeeck. (Amst. 1912); E.C. G o d é e M o l s b e r g e n e n J o h . V i s s c h e r ,
Geschiedenis van Zuid- Afrika in beeld. (Amst. 1913).
Godée Molsbergen

[Riedel, Johannes Petrus Bruinwold]
RIEDEL (Johannes Petrus B r u i n w o l d ), geb. 22 Jan. 1765 te Groningen en overl.
9 Oct. 1849 te Kollum, in Friesland. Na zijn theologische studiën aan de hoogeschool
zijner geboortestad voltooid te hebben, werd hij in 1789 tot predikant bij de Herv.
Gem. te Kollum benoemd, waar hem in datzelfde jaar ook het rectoraat der daar
bestaande latijnsche school werd opgedragen. Beide betrekkingen bekleedde hij
tot 1843, toen hij op 78-jar. leeftijd eervol ontslagen werd. De lat. school van K., die
toen weinig of geen leerlingen meer telde, werd in dat jaar opgeheven. Riedel was
gehuwd met J o h a n n a C a t h a r i n a B e k k e r , die vóór hem stierf.
Zijn portret werd 1850 gelithographeerd naar Andrea.
Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1850, 209.
Zuidema
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[Rieu, Robert du]
RIEU (Robert d u ), geb. te Kortrijk 9 Febr. 1602, Jezuïet 14 Oct. 1622, priester 15
April 1634, gest. 28 Dec. 1658 te Leiden. Van 1634-1638 was hij secretaris van den
overste der Jezuïetenmissie in ons land, in laatstgenoemd jaar begon hij zijn
werkzaamheden als missionaris eerst te Randen, waar hij de eerste Jezuïet was,
vervolgens sinds Nov. te Leeuwarden, waar hij den gestorven pater v.d. Heyden in
de zielszorg opvolgde. Tevens begon hij diens ‘Verhaal van de verrigtingen der
Jezuïeten in Friesland’ aan te vullen, deels uit diens nagelaten papieren, deels uit
andere bronnen en uit hetgeen hij zelf waarnam. Wat echter het ‘Verhaal’ betreft,
loopt het vervolg slechts tot het midden van 1639, en de doodenlijst tot 1640, om
reden dat du R. in 1640 naar Enkhuizen verplaatst werd. Hier verbleef hij, te midden
van veel onaangenaamheden, tot 1646, waarna hij te Leiden werkzaam was en er
in 1655 met groote liefde de pestlijders verzorgde. Du R. was nauwgezet van
geweten en had een afkeer van de te groote vrijheid, waartoe zoo gemakkelijk
gelegenheid was.
Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 62; VII, 228; W. v a n d e r H e y d e n , Verhaal van
de Verrigtingen etc., 171; C. W a l d a c k , Historia Provinciae Flandro-Belgicae
(Bruxellis, 1867), 92.
Derks

[Robais, Gerardus Robays]
ROBAIS (Gerardus) R o b a y s , abt der cistercienserabdij Boneffe, overl. te
Maastricht 2 Sept. 1579, was in 1570 door zijne medebroeders tot abt gekozen en
door den koning benoemd. Hij werd eerst 27 Maart 1572 in de abdij ter Kameren
bij Brussel gebenediceerd. Daar de abdijgebouwen van Boneffe en bijna alle
meubelen door de troepen van den Prins verbrand waren, verbleef hij met de
kloosterlingen in het refuge te Namen. Hij begon de abdij te herstellen en wilde zijne
verstrooide kloosterlingen terugroepen, toen nieuwe troebelen hen noodzaakten
naar Hoei te vluchten. De abt overleed te Maastricht en werd in de St. Mattheuskerk
aldaar begraven. Hij verbleef bij de nonnen zijner orde, die de abdij Hocht
veiligheidshalve hadden verlaten voor haar refuge in de stad, gelegen in de
Boschstraat. J o n g e l i n u s , die verkeerd 1592 als zijn sterfjaar opgeeft, zegt, dat
hij aldaar de abdis van Hocht had geïnstalleerd. Bedoeld schijnt de abdis Franscisca
van Mombeek overl. 5 Febr. 1609 na 29-jarig bestuur. G r a m a y schrijft den dood
van den abt toe aan de pest, die in de stad woedde.
Zie: G. J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum O. Cist. IX, 83; Gall. Christ. III, 601;
Nécrol. de Boneffe in Anal. hist. eccl. Belg. VII, 285; XI, 382-384; De Maasgouw.
XII, 1895, 94; B e r l i è r e , Monasticon Belge I, 68.
Fruytier

[Robbe, Joannes]
ROBBE (Joannes), geb. 3 Maart 1578 te St. Bernard, een gehucht bij Antwerpen,
Jezuiet 12 Juni 1603, priester 1607, gest. 13 Maart 1633 te Douai. Van 1612-1631
was hij onafgebroken als missionaris in de noordelijke Nederlanden werkzaam. Te
Vianen, waar totnogtoe af en toe een Jezuïet was gekomen, richtte hij in 1612 een
blijvende Jezuïetenstatie op. Van veel dienst was hem hierbij de landdrost van
Weerdesteyn, Grauwert, die de poorten van zijn slot voor R. openstelde, opdat deze
er ongestoord voor de bewoners van den omtrek zijn dienstwerk kon verrichten.
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Van Vianen uit ondernam R. tochten naar Arnhem en Harderwijk, waar nog geen
Jezuïeten waren gevestigd en bezocht heel de Betuwe. Na van 1621-1631 Hoorn
als standplaats te hebben gehad, vertrok hij naar Schotland, waar hij overste der
missie schijnt geweest te zijn. Lang echter kan hij daar niet
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geweest zijn, omdat hij reeds binnen twee jaar te Douai overleed.
Zie: Archief Bisd. Utrecht II, 457; III, 278; VI, 232; A l f r . P o n c e l e t in Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 3e serie, III, IV et V (1909) 45.
Derks

[Robbe, Leonardus]
ROBBE (Leonardus), inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Limburg,
geb. 25 Nov. 1807 te Leiderdorp en overl. 12 Nov. 1890 te Maastricht. In 1828 aan
de leidsche hoogeschool als lit. hum. stud. ingeschreven, werd hij als doctorandus
in de letteren tot docent aan het R. Kath. gymnasium te Katwijk a.d. Rijn benoemd
en werd later prorector van het gymnasium te Boxmeer, waar hij tevens aan het
hoofd stond van een bloeiend internaat of paedagogicum. Als student had hij van
2-12 Aug. 1831 met het vrijwillig jagersbataillon te Leiden den Tiendaagschen
veldtocht meegemaakt. In 1861 promoveerde hij te Leiden op een diss.: Vita
Aristotelis ex Codice Marciano Graece nunc primum edita en volgde in datzelfde
jaar, na de benoeming van Dr. Trosée tot directeur der Rijkskweekschool voor
onderwijzers te 's Hertogenbosch, dezen als rector van het gymnasium te Boxmeer
op. Het volgend jaar, 1862, werd R. tot inspecteur van het L.O. in de prov. Limburg
benoemd, als opvolger van Dr. B. Schreuder, welke betrekking hij bekleedde tot
1880, toen de wet op 't L.O. van 1878 in werking trad en het rijkstoezicht op 't
onderwijs aanzienlijk gewijzigd werd. R. bleef ook na de opheffing zijner betrekking
te Maastricht wonen, tot zijn dood. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h S c h a b b i n g ,
en liet bij zijn dood twee kinderen na. Geschriften van zijne hand, behalve genoemde
dissertatie, zijn ons niet bekend.
Zuidema

[Rochussen, Pieter Claesz.]
ROCHUSSEN (Pieter Claesz.), geb. waarschijnlijk te Rotterdam omstreeks 1555,
overl. aldaar 19 Febr. 1640, een zoon van C l a e s R o c h u s z ., schipper, en
J o r i s g e G e r r i t s , schijnt wel voornamelijk ter koopvaardij gevaren te hebben,
maar heeft het land toch meermalen als kapitein op een oorlogsschip gediend. 17
Mei 1602 werd door de Staten v. Holland en Westfriesland goedgunstig beschikt
op het request van Pieter Rochusz., kapitein over nederlandsche bootsgezellen,
om vijftig bootsgezellen te mogen werven voor den dienst van den Keizer tegen
den erfvijand der Christenen. Zij mochten dan ook door Rudolf II alleen in Hongarije
tegen de Turken gebruikt worden. In Jan. 1606 trof hem in W.-I. het ongeluk, dat
een sloep met zes personen, onder wie vier Rotterdammers verongelukte. In 1607
nam hij deel aan den tocht van Heemskerk naar Spanje op het schip ‘De Luipaard’.
Van 1610 tot 1616 komt hij voor onder de kapiteins van de Admiraliteit op de Maas,
later heet hij nu eens schipper, d.w.z. bevelhebber van een koopvaardijschip, dan
kapitein op een schip van oorlog. In 1619 deed hij met zijn oorlogsschip dienst bij
de onderhandelingen met Algiers en Tunis. Hij was gehuwd met M a r t i n a
Bouwens.
Zie: Res. St. v. Holl. enz. 1602, 180; Rott. Historiebl. II, 223; v a n d e n B o s ,
Leeven en daaden der doorl. zeehelden 300; v a n M e t e r e n (1611) II, 233 v.; K.
H e e r i n g a , Br. Gesch. v.d. Lev. Handel 796-800, 806, 811.
Moquette
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[Rode, Hinne]
RODE (Hinne), geboorte- en sterfjaar onbekend. Omstreeks 1520 was hij rector
van de Hiëronymusschool te Utrecht; zijn onderwijs en optreden kenmerkten zich
door een reformatorischen, antiroomschen geest. Hij stond in druk verkeer met
enkele mannen, die in Delft en 's Gravenhage de
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nieuwe theologische en godsdienstige opvattingen waren toegedaan: Cornelis Hoen,
Frederik Hondebeke (Canirivus) e.a.; Jan de Bakker, de woerdensche priester, was
zijn leerling geweest. In opdracht van Hoen, die bij de bereddering van de
nalatenschap van Johannes Hoek, deken en pastoor te Naaldwijk, geschriften van
Wessel Gansfort had gevonden, is Rode in 1521 naar Luther te Wittenberg gereisd,
om ze aan diens oordeel te onderwerpen. Wessel's opvattingen toch van het
Avondmaal weken in spiritueelen zin van die van Luther af; nog meer was dit het
geval met eene verhandeling over het Avondmaal van Hoen zelf, welke eveneens
aan Luther werd voorgelegd. Luther's belangstelling voor Wessel's arbeid was groot;
hij schreef er eene voorrede bij. In 1521 werd de eerste, zwolsche editie van Wessel's
Farrago door Rode bezorgd. Kort daarna werd hij wegens Lutheranisme als rector
ontslagen; hij ging naar Bazel (misschien eerst wederom naar Wittenberg), en
ontmoette daar Oecolampadius. In dezen vond hij eindelijk een warm voorstander
van Hoen's Avondmaalsleer; hij bracht hem in 1523 te Zürich in aanraking met
Zwingli, door wiens toedoen in 1525 Hoen's verhandeling anoniem in druk verscheen.
In het volgende jaar trad Zwingli openlijk op als voorstander der Avondmaalsleer,
welke sedert de zwitsersche heet, maar eigenlijk van nederlandschen oorsprong
is.
In 1524 was Rode in Straatsburg bij Bucer, in 1525 te Deventer, waar hij omging
met den rector Ostendorp. In 1527 moest hij de vlucht nemen; hij vond een
schuilplaats te Norden en trad daar op als ‘evangelisch’ predikant. Ook hier vond
hij geen rust; het optreden der door graaf Enno van Oost-Friesland begunstigde
luthersche ijveraars had, omstreeks het begin van 1530, de afzetting van Rode en
vier andere ‘zwingliaansche’ predikanten ten gevolge. Sedert valt zijn spoor niet
met zekerheid te volgen.
Geschriften van Rode zijn niet bekend.
Zie: O. C l e m e n , H.R. in Wittenberg, Basel, Zürich, in Zschr. f. Kirchengesch.
XVIII (1897), 346-371; K i s t , De Nederl. oorspr. d. Zw. Avondmaalsl., in Archief v.
Kerk. Gesch. XIII (1842), 114-119; XIV (1843), 385-402; d e H o o p S c h e f f e r ,
Kerkhervorming tot. 1531 (A'dam 1873), pass.; L i n d e b o o m , Bijbelsch humanisme
(Leid. 1913), 159-163, waar verdere literatuur-opgave voorkomt; R e i t s m a , Gesch.
v.d. Herv. e.d. Herv. Kerk (Utrecht 1913), 166-170; F. R i t t e r , Henricus Ubbius'
Beschreib. v.O. Fr., in Jahrb. d. Gesellsch. f. bild. Kunst u. vaterl. Altertümer zu
Emden XVIII (1913), 132 fg.
Lindeboom

[Roefs, Benedictus]
ROEFS (Benedictus), geb. te Deurne 7 Nov. 1828, overl. te Londen 11 Nov. 1872,
zoon van P a u l u s R o e f s , organist te Deurne, en van H e n r i c a v a n d e
M o r t e l . Hij was een gevierd muziekleeraar en componist. Op een zijner composities
komt zijn vrij groot gesteendrukt portret voor. Een portret in waterverf is in mijn bezit.
H.N. Ouwerling

[Roefs, Joannes Martinus]
ROEFS (Joannes Martinus), oud-oom van den vorige, geb. te Gemert 15 Nov. 1759,
overl. te Xanten 10 Juni 1842, zoon van P a u l u s , linnenfabrikant en organist te
Gemert. Hij stud. eerst aan de lat. school aldaar en voleindigde zijn studiën te Luik,
waar hij 20 Dec. 1783 tot priester gewijd werd. Hij deed zijn eerste Mis te Gemert
28 Dec. d.a.v., bij welke gelegenheid Gemert luisterrijk feest vierde. Het volgende

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

jaar werd hij kapelaan in de adellijke abdij van Vorst bij Brussel. Bij de komst der
Franschen werden de religieuzen
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uitgedreven en Roefs vertrok met haar naar Würzburg, waar zij 9 maanden verblijf
hielden en de abdis stierf. De overgebleven religieuzen begaven zich weder met
den kapelaan naar haar oud verblijf, doch, werden andermaal uitgedreven. Roefs
bekwam een kanunnikdij in de kapittelkerk van St. Victor te Xanten en werd er tevens
aangesteld tot organist. Toen het kapittel door de Franschen gesupprimeerd werd,
is hij naar Amsterdam vertrokken als huiskapelaan van den heer Cavelini. Niet lang
daarna kwam deze te sterven en Roefs keerde naar Xanten terug, terwijl inmiddels
een pensioen van rijkswege aan de vroegere kapittelheeren verleend was. Roefs
bediende nu weder het orgel in den Dom en hield zich bezig met de beoefening der
kunst, vooral van de muziek.
Hij was een zeer gezocht musicus, terwijl zijn huis als een museum was ingericht
en aanzienlijke kunstschatten bevatte. In zijn tijd hadden de bekende opgravingen
in den omtrek van Xanten plaats. 28 Dec. 1833 vierde hij onder zeer veel deelneming
zijn gouden priesterfeest.
Een portret in pastel is in mijn bezit, terwijl twee andere berusten bij de familie
Evrard-Ghesquière te St. Gilles.
Zie: de Godsdienstvriend 1842.
H.N. Ouwerling

[Röell, Dr. Dionysius Andreas]
RÖELL (Dr. Dionysius Andreas), geb. te Franeker in 1689 begraven te Deventer in
de Lebuinuskerk 25 Febr. 1733, was zoon van prof. H e r m a n A l e x a n d e r
R ö e l l en van C o r n e l i a B a i l l i . Hij huwde te Deventer 1721 (de huwelijksche
voorwaarden zijn van 28 Mrt. 1721) J u d i n a v a n H u r c k , gest. te Gorinchem
Dec. 1745, dochter van Mr. P i e t e r v a n H u r c k en van A n g e l a v a n A l p h e n .
Zij was weduwe van prof. Antonius Matthaeus. Röell studeerde aan de universiteit
te Utrecht en promoveerde aldaar in 1710 tot doctor in de wijsbegeerte; in hetzelfde
jaar werd hij als opvolger van prof. Elias van Steenbergh tot hoogleeraar in de
wijsbegeerte aan het deventer Athenaeum benoemd. Hij aanvaardde zijn
hoogleeraarschap met een redevoering de Modesto philosopho. De harderwijksche
academie schonk hem in 1717 het doctoraat in de godgeleerdheid. In 1722 werd
hij tot gemeensman van Deventer gekozen en in 1728 tot lid der stedelijke regeering,
hetwelk hij tot 1732 bleef. In 1728 legde hij zijn professoraat neder.
Zijn portret door een onbekende bij Douar. Röell - Collot d'Escury te 's Gravenhage.
Zie: v a n E c k e n B o s s c h a , Het tweede Eeuwfeest van het Athenaeum
Illustre 107.
H. Kronenberg

[Roelofs, Arjen Roelofs]
ROELOFS (Arjen Roelofs), friesch wiskundige, mechanicus en sterrenkundige, geb.
31 Maart 1754 te Hijum, aldaar overleden 11 Mei 1828, zoon van den landbouwer
R o e l o f P i e t e r s en N e e l t j e A l b e r t s , genoot gewoon lager onderwijs en
bekwaamde verder zich zelven tot wat hij geworden is. De nagelaten geschriften
van zijn grootvader P i e t e r R o e l o f s , die ervaren was in de sterrenkunde en
stuurmanskunst, brachten hem tot wiskundige oefeningen. Toen hij na den dood
van zijn vader meer zijn wieken kon uitslaan, legde hij zich met zijn broeders Pieter
en A l b e r t met volle borst op zijn geliefkoosde studiën toe. Terwijl zij 's winters het
graan dorschten, werden nog wiskundige voorstellen op een houten schut uitgewerkt
en besproken. De werken van la Lande, van Swinden, Musschenbroek enz. hielpen
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hen verder. Hij maakte zich de kunst eigen om brilleglazen, verrekijkers en telescopen
te maken. Twee
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jaar werkte hij over zijn eersten telescoop. Voor de groote Berlikumer telescopen
(1819-1822), vervaardigd door Sieds Rienks en R.H. Hommema maakte hij de
berekeningen. Door voortgaande oefening wist hij eindelijk alle mogelijke werktuigen
samen te stellen, zooals: mikrometers, kwadranten, thermometers, barometers,
hygrometers, windmeters, electrometers en verschillende sterrenkundige werktuigen.
Hij was de eerste, die in Friesland bliksemafleiders installeerde. Ook maakte hij vele
berekeningen van zon- en maaneclipsen, die hij tevens nauwkeurig waarnam. Hij
schreef onuitgegeven verhandelingen over de zeedijken en het te hooge binnenwater.
Met vele geleerden en kunstenaars stond hij in briefwisseling. Hij verdient den naam
‘boerenprofessor’ te Hijum, daar hij een gansche school van leerlingen vormde.
Daartoe behooren: Sieds Rienks, R.H. Hommema, K.R. Godijk, B. Gelder, J.B.
Gelder e.a. De regeering erkende zijn verdiensten door hem 23 Sept. 1817 te
benoemen tot broeder in de Orde van den Ned. Leeuw.
Zie: W. v a n P e y m a , Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs (Franeker,
1829).
Wumkes

[Roelofs, Pieter]
ROELOFS (Pieter), friesch wiskundige en mechanicus, broeder van Arjen, geb. te
Hijum 6 Nov. 1742, overl. 1 Nov. 1801, leefde met zijn broeders op de vaderlijke
boerderij en wijdde zich vooral aan de algebra. Zijne studies en berekeningen hadden
een meer theoretische strekking dan die van Arjen, dien hij echter in al zijn
werktuigkundigen arbeid trouw heeft ter zijde gestaan, evenals zijn broeder A l b e r t ,
geb. 8 Dec. 1745, overl. 7 Juli 1809.
Zie: W. v a n P e y m a , Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs (Fran. 1829).
Wumkes

[Roels, Christoffel]
ROELS (Christoffel), geb. te Leuven omstr. 1540, gest. te Middelburg 18 Mei 1597,
zoon van P a u l R., rector der universiteit te Leuven (gest. aldaar in 1578) en diens
eerste vrouw I s a b e l l a H o n c k a e r t of de tweede I s a b e l l a v a n
C r u n i n g h e n , vestigde zich, evenals zijn bloedverwant Willem (1), die volgt, te
Middelburg, waar hij in handen van den bisschop Nicolaas de Castro 4 Mei 1568
den eed aflegde als pensionaris van prelaat en edelen, als zoodanig 4 Dec. 1573
te Brussel Requesens verwelkomende. De zaak van den Prins toegedaan, bleef hij
echter op aandringen van den bisschop (zijn neef) in zijne functie (zie kol. 211) en
hoorde de rekeningen af tot 28 Juni 1574. Na den overgang koos hij openlijk de
zijde der Staten, trad onder invloed van zijn vriend Marnix van St. Aldegonde in
1575 toe tot de hervormde gemeente, bevond zich 1 Jan. 1577 te Brussel voor de
Satisfactie van Goes en was 15 Oct. 1577 afgevaardigde van den Prins inzake de
geschillen tusschen Middelburg en den gouverneur en raden. Daarna werd hij 3 Juli
1578 benoemd tot raadpensionaris der provincie, ondertrouwde na een zes-jarigen
weduwnaarsstaat, 19 Sept. 1579, te Middelburg met S u s a n n a T a y m a n , dochter
van den van Gent afkomstigen secretaris van Gecommitteerde raden C o r n e l i s ,
en was nog in 1595 gevolmachtigde tot de vredesonderhandelingen met den koning
van Spanje. Zijne zuster J o h a n n a was gehuwd met C h a r l e s L u u x , colonel,
gouverneur van Dendermonde en na diens dood in 1598 met C h r i s t o f f e l
O b b e r h u y s e n ; eene andere zuster D o r o t h e a met den leuvenschen
hoogleeraar G e r a r d de V i l e r s , gest. in 1634. Zelf liet R. zijn dochter
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J a n n e k e n , geprocreëerd vóór zijn huwelijk, nog 7 Mei 1597 (Statennotulen)
legitimeeren. Zijn weduwe ondertrouwde weer 10 Jan. 1598 met J a c o b V a l c k e ,
thesaurier-generaal van Zeeland.
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Zie: v a n d e S p i e g e l , Hist. der satisfactie van Goes (ald. 1777) 97, 99, 182,
230; Zelandia ill. I. (Midd. 1879) 108, 272; d e S t o p p e l a a r , Invent. oud-archief
van Middelburg (ald. 1883) 115; P h i l i p s v a n M a r n i x , Godsd. en kerkel. geschr.
ed. v a n T o o r e n e n b e r g e n III ('s Grav. 1891) 200-222; K e s t e l o o , de
Stadsrek. van Middelburg IV (ald. 1892) 121 en F r u i n , Archief van prelaat en
edelen ('s Grav. 1904) reg.
de Waard

[Roels, Tobias]
ROELS (Tobias), R o e l s i u s , geb. te Antwerpen, gest. te Middelburg in 1602, zoon
van den pensionaris Willem Roels (1) en Geertruid Buysen. Hij studeerde te Leiden
(23 Aug. 1586 als T o b . R o u l s i u s ingesch.), verdedigde er exercitii gratia 1 Juli
1589 Theses de Catarrho, verwierf den titel van med. doct. (waar is niet bekend),
ondertrouwde te Middelburg 2 Nov. 1591 (getr. 24 Nov.) met C a t h a r i n a v a n
d e W a r c k e , geb. te Antwerpen, dochter van den middelburgschen pensionaris
J o h a n en D i g n a B u y s e n , en kwam 21 Dec. 1591 in dienst als stadsdokter te
Middelburg, in welke functie hij Matth. de Lobel, Fr. Nansius, Dan. Miverius, Adr.
Pieters en Joh. Dircx tot ambtgenooten heeft gehad. In de rekening van het Gasthuis
over het jaar 1601 komt hij ook als dokter van dat gesticht voor. Evenals zijn vriend,
de middelburgsche apotheker Willem Parduyn (kol. 959), stond R. in briefwisseling
met den medicus Jo. Heurnius en den plantkundige Car. Clusius: zeven brieven
van hem aan dezen en zes aan Heurnius berusten op de Univ. bibl. te Leiden, terwijl
een uitvoerige van 8 Mei 1597 gedrukt is in C a r . C l u s i i Historia rariorum
plantarum (Antw. 1601) p. CCCXV. R. liet na: C a t h e l i j k e n R., ondertr. 31 Mei
1617 met den griffier van de weeskamer A d r i a a n C a n n o y e , Willem (2) (zie
onder) en M a r i a R o e l s (ged. 17 Juli 1598, ondertr. 5 Jan. 1619 en getr. 6 Febr.
1619 met den raadpensionaris J o h a n d e B r u n e ).
Zie: N a g t g l a s , Levenberichten II (Midd. 1893) 433-4 en K e s t e l o o , De
Stadsrekeningen van Middelburg IV (Mid. 1892) 52 en V (ib. 1899) 113.
de Waard

[Roels, Willem (1)]
ROELS (Willem) (1), geb. omstr. 1550, gest. omstr. 1590, zoon van een
C h r i s t o f f e l R., was gehuwd met G e e r t r u i d B u y s e n en zal aanvankelijk
gewoond hebben te Antwerpen, waar zijn zoon Tobias (die voorgaat) is geboren.
Evenals zijn bloedverwant Christoffel (kol. 1082) kwam hij naar Zeeland en werd er
als opvolger van Jan van de Warcke in Mei 1578 pensionaris van Middelburg, in
welke functie hij wegens die stad is gedeputeerd ter Staten-Generaal en Unie van
Utrecht, waar hij de belangen van Middelburg verdedigde en verzet tegen de
overeenkomst aanteekende. Hij liet na den bovengenoemden Tobias en blijkens
de verweezingsakte d.d. 1 April 1594 W i l l e m R., oud 17 en N e e l k e n , oud 15
jaar. Zijn vrouw overleed Dec. 1598.
Zie Zelandia illustrata I (Midd. 1879) 239; d e S t o p p e l a a r , Invent. oud-archief
van Middelburg (ald. 1883), reg.; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd.
1893) 533 en K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg IV (ald. 1892) 47.
de Waard

[Roels, Mr. Willem (2)]
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ROELS (Mr. Willem) (2), R o e l s i u s , ged. te Middelburg 28 Apr. 1595, zoon van
Tobias en Catharina van de Warcke (zie boven), ondertr. te te Middelburg 14 Dec.
1623 (getr. 12 Jan 1624) met E l i s a b e t h , dochter van M a r c u s d e l a P a l m a
en M a r i a G e l e i j n s d e V r o e , werd in Aug. 1625 president van den Raad van
Vlaanderen, en was raad te Middelburg in 1626, 1627, 1630-1639, schepen 1628,
29, 1638, 1640 en 1641 en thesaurier
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1638. Hij wordt geroemd als een kundig en tevens invloedrijk man. Uit zijn huwelijk
(zijn vrouw leefde nog in 1665) sproot Mr. W i l l e m R., omstr. 1639 leerling der lat.
school te Middelburg, gehuwd te Bruinisse 3 Aug. 1661 met M a g d a l e n a d e
J o n g e (ged. te Zierikzee 8 Juli 1632), dochter van Anthonie en Catharina Hoffer
(kol. 648), superintendent van de leenen van Vlaanderen, eerst fiscaal, daarna
evenals zijn vader president van den Raad van Vlaanderen. In briefvorm schreef
hij aan Johan van Reede een gedrukt Tractaat van de complainte (Midd. 1664). Hij
is begraven te Middelburg 24 Juni 1666, nalatende een zoon W i l l e m , gehuwd
met M a r i a L o p s e ; zijn weduwe hertrouwde te Bruinisse 6 Dec. 1672 met Mr.
Cornelis de Baudoux.
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Genealogie gesl. de Jonge in Heraldieke bibl.
('s Grav. 1879) overdruk p. 38; Nederl. Leeuw III (1885) 13, 21, 22, 28; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 534; v a n d e r B a a n , Kerkhist. besch.
gem. Bruinisse (Zzee 1890) 38 en K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg V (ald.
1898) 63; VI (1900) 29; VIII (1902) 168; IX (1902) 100.
de Waard

[Roest, Petrus]
ROEST (Petrus), geb. te Nijmegen 1 Nov. 1562, Jezuïet geworden 5 Apr. 1586,
gest. te Keulen 27 Apr. 1642. Hij studeerde te Keulen aan het Driekronen-gymnasium
en werd 4 Maart 1583 plechtig tot Magister philosophiae bevorderd. Priester gewijd
28 Apr. 1589, onderwees hij eerst de wijsbegeerte te Würzburg, waar hij in 1602
den doctorstitel in de theologie verwierf. Daarna hield hij tot op hoogen leeftijd
godgeleerde voordrachten te Würzburg, Mainz, Molsheim en Keulen, zoowel op
katheder als kansel. Als controvers-prediker verwierf hij zich grooten naam; eveneens
als apologetisch schrijver. Bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest der Reformatie
schreef hij zijn Pseudoivbilaevm, dat mede aanleiding werd tot zijn voornaamste
werk, waarin hij de rechtmatigheid der vereering van Maria te Loreto handhaafde
tegen den straatsburger professor Matthias Bernegger. Was hij soms heftig in zijn
wetenschappelijk optreden, in den omgang toonde hij zich eenvoudig en vriendelijk.
Zijn werken, getuigend van scherpzinnigheid en vurigen ijver in het verdedigen
der hem dierbare waarheid, staan vermeld bij H a r t z h e i m , Bibliotheca Coloniensis
en beter bij S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus VIII, 9. Zie nog: A.
R u l a n d , Series et vitae Professorum S.S. Theologiae qui Wirceburgi .... docuerunt
34.
van Miert

[Roever, Mr. Nicolaas de]
ROEVER (Mr. Nicolaas d e ), zoon van A n d r i e s en A.M.L.E. K l u y t e n a a r , te
Amsterdam geboren 3 December 1850, aldaar overl. 11 Maart 1893. Aanvankelijk
bestemd voor het notarisambt was hij van 1867 tot 1869 werkzaam op het kantoor
van den notaris Schouten. Doch, aangetrokken tot de academische studie, liet hij
zich als student in de rechten aan het Athenaeum inschrijven en deed in 1872 zijn
admissie-examen met goeden uitslag. Na zijn doctoraal examen in 1877, werd hij
benoemd tot adjunct-archivaris aan het amsterdamsch archief en promoveerde het
volgend jaar summa cum laude op een proefschrift over de Geschiedenis van de
Amsterdamsche Weeskamer. Na het overlijden van Dr. Scheltema in 1885, volgde
hij dezen als gemeente-archivaris op. Reeds vóór die benoeming - Dr. S. was tevens
provinciaal archivaris - had hij ruimschoots gelegenheid zich zelfstandig te wijden
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de voorloopige regeling van het Weeskamerarchief
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en de uitbreiding van de Gildearchieven. Een krachtigen steun in alles wat hij noodig
achtte voor het archief en zijn verzamelingen, vond hij in den burgemeester mr. G.
van Tienhoven, die zijn ijver en toewijding wist te waardeeren. Zoo kon hij als
archivaris belangrijke uitbreiding geven aan den historisch-topographischen atlas
en vooral aan de bibliotheek over oud en nieuw Amsterdam, beide collecties onder
Scheltema wel reeds begonnen, doch onder de Roever bijkans vertienvoudigd. Ook
de verzameling van historie-penningen, in 1885 door de collectie Heineken reeds
aanzienlijk vermeerderd, breidde hij belangrijk uit. Behalve in meerdere ambtelijke
rapporten over historische toelichtingen betreffende aanhangige geschillen, omtrent
stedelijke rechten en verplichtingen, heeft de R. als archivaris in meer engeren zin
zich vooral beijverd in het achterhalen en onder zijn beheer brengen van stedelijke
archieven, elders geborgen. Reeds als adjunct-archivaris drong hij aan op de
aanvaarding door de stad van het Schepenenarchief, het rechterlijk archief vóór
1811. Doch ten stadhuize ontbrak daartoe de noodige plaats, zelfs nog toen in 1888
het historisch museum der stad, waarvan hij in dit jaar een uitvoerigen catalogus
bewerkte, voor het grootste deel naar het Rijksmuseum was overgebracht, werd de
noodzakelijke ruimte niet verkregen. Doch weldra werd hem het uitzicht gegeven
op een nieuw depot; het oude Waaggebouw op de Nieuwmarkt werd door hem,
schoon hij er zich de gebreken niet van ontveinsde, dankbaar aanvaard. Het
rechterlijke archief en meerdere andere elders opgeborgen archieven werden nu,
in 1891 onder zijn direct beheer in één depot vereenigd. Wat het eigenlijk werk van
regeling en organiseering van archieven betreft, enkele kleinere archieven heeft de
R. geordend en ook andere zijn onder zijn toezicht in een geordenden staat gebracht.
Hoewel hij daarbij de eischen van reconstructie toepaste, was het herkomst-beginsel
van archiefregeling in zijn tijd nog te weinig erkend om het in zijn consequentiën
door te voeren. Tot het publiceeren van eenigen wetenschappelijken inventaris, ook
tot de voorbereiding daarvan, heeft zijn arbeid niet geleid. Wat hem echter bijzonder
onderscheidde, was zijn onvermoeid dagelijks aanteekenen uit registers en stukken
van wat hem belangrijk scheen. Buitengewoon omvangrijk is de massa notities, die
hij naliet, en het is moeilijk te bepalen over welk historisch onderwerp aangaande
Amsterdam hij niet meer of minder heeft opgeteekend zoowel uit de archieven onder
zijn beheer, als ook uit de notariëele archieven. In deze archieven was hij gedurende
de tachtiger jaren veel werkzaam met zijn vriend Bredius; beiden verzamelden daar
de bouwstoffen voor de kennis van Rembrandts leven, die zij voor het tijdschrift
Oud- Holland bewerkten, het maandschrift, dat de Roever in 1883 met A d r . d e
V r i e s had opgericht en na diens dood met B r e d i u s redigeerde. Vooral op het
gebied van handel en nijverheid gaf het notariëel-archief aan de R. gelegenheid tot
het aanteekenen van tallooze bijzonderheden, waarvan de meeste na zijn dood
door anderen zijn bewerkt. Met wat hij vond, wist hij ook anderen op te wekken tot
verder onderzoek en tot publiceeren van eenig historisch geschrift. Onder meer
herinner ik bij voorkeur aan het belangrijk werk van J.J. Reesse, over den
amsterdamschen suikerhandel, dat op de R's instigatie werd ondernomen.
Belangrijk veel heeft de R. zelf gepubliceerd. Zijn oudste opstellen schreef hij in
Eigen Haard onder den schuilnaam P h i l a r c h a i o s , verder in de Dietsche Warande
en in den Navorscher, alsmede in
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de Nederlandsche kunstbode en in het Archief van Nederlandsche
kunstgeschiedenis. Uitsluitend amsterdamsche historie, over de gilden,
topographische bijzonderheden, het maatschappelijk leven en gebeurtenissen,
bevatten zijn wekelijksche bijdragen in de ‘Groene Amsterdammer’ onder den titel
van Amsterdamsche verscheidenheden, die gedeeltelijk later in vier bundels - de
laatste verscheen na zijn dood - onder den titel: Uit onze oude Amstelstad,
vermeerderd en omgewerkt verschenen bij S.L. van Looy. Vele boekaankondigingen
van zijn hand vonden een plaats in verschillende dagbladen, in de Spectator en in
de Gids. Het Vaderland had hem korten tijd als medewerker over amsterdamsche
zaken van den dag. In zijn tijdschrift Oud- Holland vinden wij in hoofdzaak
onderwerpen over kunstgeschiedenis door hem behandeld; onder de latere bijdragen
daarin verdienen vooral die over Renselaerswijk en de koloniale vestiging in N.
Nederland te worden genoemd, door hem uit het familiearchief van Renselaer Bowier
bewerkt. In 1888 gaf hij het Amsterdamsche Jaarboekje uit, dat echter slechts tot
1891 zijn bestaan kon handhaven. Overigens zijn slechts enkele afzonderlijke
uitgaven van zijn hand te vermelden. Met zijn vriend d e V r i e s bewerkte hij den
belangrijken Katalogus van de tentoonstelling, in 1879 gehouden, van
kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd; het Album
Academicum van Amsterdam in 1882; in hetzelfde jaar gaf hij met C h .M. D o z y
een handboek uit over het aanleggen en onderhouden van verzamelingen, als van
zegels, munten en handschriften. In 1891 verscheen Van Vrijen en Trouwen, een
onderwerp, waarover hij in dien tijd ook enkele lezingen hier en daar had gehouden.
Hij had ook toenmaals het schrijven ondernomen van Het leven onzer voorouders,
waarvan echter slechts enkele afleveringen van zijn hand verschenen. Met W.P.
v a n S t o c k u m organiseerde hij de uitgave van het belangrijke werk Amsterdam
in de 17e eeuw, waarin hij zelf het deel over Handel en Nijverheid zou bewerken.
Doch ook hierin werd hij door den dood belet. Zijn laatste publicatie was een
strijdschrift tegen Victor de Stuers over het ‘Schijnconcours voor 't Rijksmuseum’.
De R. nam krachtig deel aan de oprichting van de Vereeniging van archivarissen,
waarvan hij eerst penningmeester, daarna voorzitter was. Ook de vereeniging
Rembrandt, waarvan hij secretaris was, telt hem onder haar oprichters.
Zijn 43-jarig leven werd plotseling in den nacht van 11 Maart 1893 afgesneden.
Vele zijner vrienden en vereerders huldigden zijn nagedachtenis door het plaatsen
van een gedenksteen in het gebouw van het Oud-archief, die de herinnering bewaart
aan zijn werkzaam leven, steeds vervuld van toewijding aan de historie van zijn
geboortestad. De R. was sedert 1882 gehuwd met J o h a n n a L o u i s e v a n d e r
G o e s , die hem nog geen jaar vóór zijn overlijden ontviel. Hij liet twee dochters na
en een zoon, die hem slechts drie jaren overleefde.
Zijn portret werd geëtst en gelithographeerd door Jan Veth.
Zie: C h .M. D o z y in Ned. Archievenblad 1893; A. B r e d i u s in Oud- Holland
1893; D.C. M e i j e r Jr.: voorrede van het 4e deel van Uit onze oude Amstelstad;
J o h . W. S t e p h a n i k in het Tijdschrift voor penningkunde 1893; A.A.
V o r s t e r m a n v. O y e n in het Ned. Familieblad 1893 en mijn levensbericht in de
Levensber. Letterk. 1893.
Veder

[Roggendorff, Willem vrijheer van]
ROGGENDORFF (Willem vrijheer v a n ) (R o g e n d o r f f , R o g g h e n d o r f f ,
Rogen-
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d o r p , ja zelfs R o g g h e n b o r c h bij Petrus Thaborita), geb. 1481, gest. in Aug.
1541, was de tweede zoon van den oostenrijkschen edelman C a s p a r v.R. en
M a r g a r e t h a v. W i l d h a u s , ook W i l t h a u s s . Evenals zijn vader diende ook
Willem het Habsburgsche huis. Op 13-jarigen leeftijd werd laatstgenoemde edelknaap
van aartshertog Philips den Schoone, in 1503 zijn raad en kamerheer van diens
echtgenoot Johanna van Arragon. Na den dood van dien vorst (1506) ging hij met
een keizerlijk gezantschap naar Hendrik VII van Engeland en diende diens opvolger
nog in verschillende gezantschappen en ook te velde, zoowel in Italië, Spanje als
in Frankrijk, ginds o.a. in Maximiliaans oorlog tegen Venetië (1508), hier onder Karel
tegen de Mooren en de legers van Frans I.
Voor Nederland speelt zijne hoofdrol in Friesland, waar hij in 1517 Floris van
Egmond, heer van IJselstein, als stadhouder opvolgde. Niet met groote
ingenomenheid, want, ondanks het 21 Sept. van dat jaar gesloten verdrag met Karel
v. Gelre, waarbij deze voor 100000 kronen zijne aanspraken op Friesland ten
behoeve van Karel V opgaf, bleek de taak, waarvoor zijn voorganger door gebrek
aan middelen te kort was geschoten, voor diens minder krachtigen opvolger zeker
te zwaar. De Gelderschen immers, meester van eene sterke positie, behielden een
grooten aanhang in dat gewest. Dit ondervonden op meerdere plaatsen de boden
aan den lijve, die hij rondzond met brieven tot onderwerping. En reeds verlieten
hem Floris van Egmond, die hem 11 Nov. op een landdag te Leeuwarden
geïnstalleerd had en graaf Felix van Werdenberg, bastaardzoon van Oostenrijk,
gunsteling van de landvoogdes en anderen, die hem te genoet waren getrokken.
Misschien Hendrik van Nassau nog niet definitief, want van hem wordt verteld, dat
hij met Egmond en Willem van Roggendorff, als deskundigen op dit gebied, den
prijs bepaalden bij de overdracht van het artilleriepark van George v. Saksen in
1519. Het intusschen 17 Maart 1518 voor één jaar hernieuwde verdrag schonk R.
voorloopig rust. Dat hij die tot ontwikkeling van het hem toevertrouwd gewest
besteedde, blijkt slechts weinig, afgezien van de trouwens reeds vóór hem
voorbereide verleening aan Leeuwarden van een octrooi tot aflossing van
grondpachten, voor die stad van groote beteekenis.
Integendeel, hij begaf zich naar Brabant, het bevel overlatend aan zijn broeder
W o l f g a n g . In een in 't Charterboek van Vriesland opgenomen stuk van 27 Juli
1520 vermaant Karel V beide vrijheeren vroegere aanhangers van dien vorst weer
in genade aan te nemen. Een tijd te voren was vrijheer Willem soms in Friesland
(en dan meest te Franeker of te Leeuwarden), dan weer daarbuiten. Daden van
inbreuk op het bestand en weerwraak hebben intusschen van geldersche zoowel
als van oostenrijksche zijde plaats gehad en, als 17 Maart 1519 de wapenstilstand
ten einde loopt, hebben de Gelderschen, bovendien door den franschen koning
opgezet, dan ook weinig neiging dien te verlengen. Daarom begaf R., ter verkrijging
van hulp, zich naar Holland, in verband ook met zijne benoeming, tegelijk met Jan
van Wassenaar, tot opperbevelhebber der keizerlijke troepen in Holland (Maart
1519). Dringend gevaar bestond immers ook voor dat gewest van de zijde der
Gelderschen, die in Friesland inmiddels noordwaarts voortrukten. Doch ook in
Holland kreeg men, bij de toenmalige slapheid der regeering, niet veel gedaan.
Alleen de ver reikende voorslagen van Maarten van Rossum (1518-19) en
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Christoffel van Meurs in 1520 wendden Douwema en andere Friezen van de
Gelderschen af, waarop het bovenbedoeld stuk 27 Juli, niet zonder succes, door
de regeering werd uitgevaardigd.
Niet lang bleef Roggendorff meer op zijn post in Friesland. Afwezig was hij ook,
toen Karel V tot keizer gekroond werd, terwijl hij daarna o.a. in Brabant vertoefde.
Reeds te voren had R. gedacht aan neerlegging der onwillig op zich genomen taak
en reeds vroeger was hem gebleken, dat George (niet Maarten, gelijk Dirks meent)
Schenck v. Toutenburg, die hem, om zijne kennis van en betrekking tot die
noordelijke streken, voor het stadhouderschap geschikt voorkwam, geneigd was
om hem op te volgen. Reeds 24 Maart 1521 had die opvolging plaats.
Toch ontmoeten we Willem van Roggendorff, zelfs nog in datzelfde jaar, nogmaals
in Friesland, doch nu als opperbevelhebber van het leger van den utrechtschen
bisschop Philips van Bourgondië. Ditmaal was hij fortuinlijk. Van de Kuinder trok hij
n.l. naar de Lemmer, waar hij de Gelderschen onder hun stadhouder overviel, op
de vlucht sloeg en die streek en Doniawerstal brandend en blakend doortrok. Kort
daarop is hij naar Holland en later naar het Bourgondische Hof teruggekeerd. In
dienst van den Keizer heeft hij zich nog meermalen onderscheiden o.a. ook nog
tegen de Turken voor Weenen en in Hongarije, waar hij eene gevaarlijke wonde
bekwam, die in 1541 de oorzaak van zijn dood geworden is, welke plaats had te
Somerein op het eiland Schütt.
Voor zijne wapenfeiten in Spanje tegen de Mooren en tegen de Franschen, was
hij benoemd tot ridder van Calatrava en stadhouder van Catalonië en Roussillon.
Zijne beeltenis ziet men op een penning, bewaard in het Kon. Penningkabinet,
een andere in K o e h l e r , Hist. Münzbelustigungen XVIII, 118. Zie ook v a n
S o m e r e n no. 4569*.
Zie over hem, behalve de oude kroniekschrijvers en de latere schrijvers over dien
tijd (o.a. A r e n d , Alg. Gesch. des Vaderl. II, 3, 576) en het Charterb. v. Vriesl. met
M a r t e n a 's Landboek, de artikelen in enkele duitsche en oostenrijksche
adelsboeken, vooral dat van W u r z b a c h met de daar (XXVI 271-272) genoemde
literatuur.
Verder: Correspondance de Marg. d'Autriche avec ses amis in het 3de deel van
de Gedenkstukken van L.Ph.C. v a n d e n B e r g h (Leiden 1847), passim; I.A.
N i j h o f f , Gedenkw. VI, 2 CI.
Doch vóór alles: W. E e k h o f f , Beschr. v. Friesland (Leeuw. 1851) 493; J. D i r k s ,
Nieuwe Bijdragen tot de Penningkunde van Friesland in: Vrije Fries VIII, 189-204
en de daar genoemde literatuur, vooral J o h . D. K ö h l e r , Historische
Münzbelustigung, XVIII (Nurnberg 1746); J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag en
Friesche Vrijheid (Gron. 1907) 80, 116; A. H e n n e , Histoire du règne de Charles
V en Belgique III 345 en de daar genoemde lit.
Vgl. nog Nijhoff's Bijdr. Vad. Gesch. N.R. I 57-64.
Kooperberg

[Rolandus, Jacobus]
ROLANDUS (Jacobus), R o l a n d i , R u l a n d u s , R o e l a n d s z ., R o e l a n d t s ,
geb. 1562 te Delft, gest. te Leiden in 1632. 12 Jan. 1583 liet hij zich aan de academie
te Genève, en 15 Nov. 1585 aan die te Heidelberg als student inschrijven; bij
eerstgenoemde inschrijving wordt hij Oryssopolitanus (d.i. Delftenaar) genoemd.
1587 werd hij predikant en, naar het lijkt, ook zelfs superintendent te Wisloch
(misschien Weisbach?) en Germersheim of Beutersheim bij Frankenthal. In Jan.
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den overleden Pieter Jansz. te doen worden was begonnen, en daartoe ook de
bemiddeling had ingeroepen van Hieronymus Commelinus, den boekdrukker te
Heidelberg. Hij ontving daar een traktement van 500 carolusgulden met vrije woning,
terwijl hem tevens bij overkomst zijn verhuiskosten waren vergoed. Naar het schijnt
voelde hij er zich echter maar weinig thuis. Althans na eenige jaren liep te
Frankenthal het gerucht, dat hij de lucht niet verdragen kon, eigenlijk te zwak was
om in zulke kerkgebouwen, als Delft had, te kunnen preeken (hij leed aan
‘vreesachtigheid’ en had dus waarschijnlijk veel last van zijn zenuwen) en bovendien
veel moeite had om aan het nederlandsche leven te wennen. Meende men daaruit
in 1598 te mogen opmaken, dat een beroep op hem allicht geen ongunstig resultaat
zou hebben, men bleek zich daarin niet te hebben vergist, want waarlijk kwam in
Aug. van dat jaar Rolandus naar de Palts over. Langer dan tot 1603 is hij daar echter
niet gebleven. Was sedert zijn gezondheid beter geworden, of was men indertijd te
Frankenthal toch niet geheel juist ingelicht geweest: in allen gevalle in het genoemde
jaar zag hij er niet meer tegen op zelfs een beroep naar Amsterdam aan te nemen.
Niettegenstaande hij tot zijn dood aan die kerk in de hoofdstad verbonden is
gebleven, heeft hij er toch lang niet al dien tijd dienst gedaan. De dordtsche Synode
van 1618/19 toch (van welke vergadering hij ook assessor is geweest) wees ook
Rolandus aan voor de Bijbelvertaling, waartoe ze het besluit nam, en met name
voor die van de boeken van het Nieuwe Testament; later ook voor de revisie van
het Oude. In verband met zijn aannemen daarvan rezen eerst eenige moeilijkheden:
burgemeesteren van Amsterdam wilden dat hij te Leiden een kamer huurde en het
overzettingswerk deed, maar tegelijk zich hier aan zijn ambt bleef wijden; de Synode
verlangde zijn ontslag en verhuizing en de kerkeraad wilde hem alleen laten gaan
mits men een ander in zijn plaats had. Ten slotte kreeg de Synode haar zin: hij werd
niet alleen van zijn gewonen ambtelijken dienst vrijgesteld, maar verlegde ook zijn
woonplaats naar Leiden. 9 Oct. 1627 werd hij honoris causa daar toen ook aan de
universiteit ingeschreven.
R o g g e beweert, dat hij ook nog verbonden is geweest aan de kerk van
Antwerpen. En dat is ook zoo; maar niet in 1566, want toen was hij eerst vier jaar
oud. Vermoedelijk ook niet door werkelijken dienst; immers zijn verbintenis luidde
dat hij ‘bij reductie der stad’ haar beroep zou volgen. Niet onmogelijk heeft hij geheel
of gedeeltelijk op hare kosten gestudeerd, en toen moeten beloven, werd ze ooit
weer uit Parma's macht tot de zijde der Staten teruggebracht, in de eerste plaats
desverlangd aan haar zijn krachten te wijden.
Geschriften zijn van hem niet bekend. Alleen gaf hij een elegie: In Micromosmon
doctiss. viri D. Joannis Moermanni Belgae, poetae laureati, geplaatst in het werkje
van dien dichter: De Cleyne wereld, rhetoryckelijk wtghestelt (Antw. 1584)
Rolandus is eerst gehuwd geweest met M a r i a D o i s i . Uit dat huwelijk werden
te Frankenthal twee kinderen gedoopt, n.l. D a n i e l (21 Dec. 1600; 9 Oct. 1627 als
theologisch candidaat honoris gratia ingeschreven te Leiden; later predikant te
Buiksloot en Nieuwendam (1628-1634) en van 1634 tot zijn dood in 1660 te
Oud-Beijerland) en M a r i a (16 Jan. 1603). Later hertrouwde hij met B a r b a r a d e
W e e r d t . Naar 't schijnt liet de verhouding tusschen deze en de kinderen uit het
eerste huwelijk vrij wat te wenschen over. Althans toen er sprake was van de
verhuizing
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van haar man naar Leiden, wilde ze wel meegaan, maar zonder die kinderen; en
ze stond daarbij zóó op haar stuk, dat ze inderdaad niet slechts haar man alleen
heeft laten vertrekken, maar tot aan zijn dood toe weigerachtig is gebleven hem te
volgen. Wellicht zijn ook nog kinderen van Rolandus geweest: J o h a n n e s en
R o l a n d u s , die respectievelijk 15 Mrt 1628 en 14 Aug. 1645, als medisch en als
juridisch student te Leiden ingeschreven zijn. En T i m o t h e u s , die in 1620 predikant
te Ouderkerk werd, tot 1649 toen hij naar St. Michielsgestel vertrok, waar hij tot
1652 heeft gestaan. Walaeus noemde Rolandus Sr. een man van groot oordeel,
maar langzaam. Er bestaat van hem, in het Rijksmuseum, een door C. van der Voort
geschilderd portret, en daarnaar een gravure door W.J. Delff. Een zoon van den
genoemden Daniël: J a c o b u s R o l a n d u s stond van 1654-1662 te Rijsoord en
Stevelshoek, en van 1662 tot zijn dood in 1686 te Dordrecht. Tweemaal is hij gehuwd
geweest, eerst met A g n e t a C o l v i u s , daarna met E v e r d i n a v a n W e z e l .
Hij was een ijverig beoefenaar der poëzie. Tevens beslist contra-remonstrant.
Zie: Pfälzisches Memorabile XIV (Westheim 1886) 210; Handelingen en
Mededeelingen van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde 1865, 200;
H.Q. J a n s s e n en J.H. v a n D a l e , Bijdragen tot de Oudheidkunde en
Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen V, 291 vv.; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta I en II, registers in voce; A. v a n d e n V e l d e n , Registres de
l' Eglise Réformée Neérlandaise de Frankenthal I (Brux. 1911) op de genoemde
data; G.J. V o s A z n ., Amstels kerkelijk leven (Amst. 1903) 64, 177, 325, 326, 352,
394; J. d e W a l , Nederlanders, studenten te Heidelberg no. 961; E.W. M o e s ,
Iconographia Batava II (Amst. 1905) no. 6485; H. B r u g m a n s , Verslag van een
onderzoek in Engeland naar archivalia ('s Grav. 1895) 364; Archief der Nederlandsch
Hervormde Gemeente te Delft afd. 1 Cd, nrs. 46 (4 brieven) en 52; N. H i n l o p e n ,
Geschiedenis van de overzettinge des Bijbels (Leiden 1777), 105 vv, 109; J. H a n i a ,
Wernerus Helmichius (Utr. 1895), 80 noot 4.
van Schelven

[Romaeus, Nicolaus]
ROMAEUS (Nicolaus), geb. 1 Nov. 1563 te Brugge, Jezuïet te Trier in 1589, priester
te Luik in 1594, gest. 20 Dec. 1632 te Brugge. Te Parijs studeerde hij de logica,
voltooide te Würzburg de wijsbegeerte, en volgde te Bourges en te Poitiers een
leergang in het recht. Na zijn priesterwijding was hij gedurende 14 jaren te Luik, te
St. Omer, te 's Hertogenbosch, Yperen en Antwerpen in het onderwijs werkzaam.
Hij was rector van het Jezuïetencollege te Maastricht (1610-1613) en kan gelden
als een der stichters der noord-nederlandsche Jezuïetenmissie, omdat hij een
zevental jaren te Alkmaar, Hoorn, Middelburg en Rotterdam werkzaam was. Te
Rotterdam verving hij pater Viering en had er te kampen met de lauwheid der
katholieken en het verraad van valsche broeders. In den kerstnacht van 1613 drong
de baljuw, tijdens de H. Mis, de zaal binnen, maar R. wist, door spoedig zijn
miskleeren af te werpen, aan de vervolging te ontkomen. Om tegen dergelijke
invallen gewapend te zijn, bedacht hij nu verschillende maatregelen, als het
aanstellen van vertrouwde wijkmeesters, die hem, omtrent de betrouwbaarheid van
personen inlichtten, het invoeren van toegangsbewijzen, in den vorm van
gestempelde looden balletjes, zoodat sindsdien betrekkelijk veilig de
godsdienstoefeningen plaats grepen. In 1614 was R. wegens steenlijden
genoodzaakte naar de zuidelijke Nederlanden weer te keeren.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1091
Zie: A.H.L. H e n s e n , Het R.-Katholieke Rotterdam in Rotterdam in den loop der
eeuwen (1906), 66.
Derks

[Rombach, Karel Anton]
ROMBACH (Karel Anton), geb. 24 Mei 1812 te Molenaarsgraaf, overl. 24 Apr. 1891
te Rotterdam, zoon van J a n F r e d e r i k C o r n e l i s R. en J o h a n n a M a g t i l d a
Siebregt.
Zijne academische opleiding genoot hij te Utrecht, waar hij van 1829-1833 de
functie van hortulanus der Veeartsenijschool waarnam, terwijl hij van 12 Oct. 1830
tot 25 Jan. 1833 als vrijwillig jager bij de utr. studenten-compagnie diende, en deel
nam aan den Tiendaagschen veldtocht. In 1832 werd hij als candidaat in de
geneeskunde gedetacheerd in Zuilen tijdens de cholera-epidemie en in 1833 was
hij werkzaam als assistent in het cholerahospitaal te Utrecht. 18 Dec. 1833
promoveerde hij tot medicinae Doctor op eene dissertatie: De embryonis nutritione
ante placentam formatam, (Ultraject. 1833); 19 Dec. 1833 tot art. obstetr. Doctor en
30 Oct. 1834 tot chirurgiae Doctor. 1 Jan. 1834 werd hij te Hellevoetsluis, waar hij
zich intusschen gevestigd had, benoemd tot gemeentelijk genees- en verloskundige,
uit welke betrekking hij, 1 Aug. 1865, op zijn verzoek op de meest eervolle wijze
ontslagen werd. In 1847 benoemd tot lid van de provinc. geneesk. commissie
resideerende te Dordrecht, trad hij op als examinator in de heel- en verloskunde en
later in de histologie en algemeene pathologie, tot 1865 bleef hij als zoodanig
werkzaam. Ook in dit jaar legde hij de praktijk, waaraan hij zich te Hellevoetsluis
met groote ambitie gewijd had, neer en verhuisde naar Leiden. Van 1865 tot 1875
was hij lid of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad van Zuid-Holland.
Bovendien gaf hij als bestuurslid van de Kweekschool voor Zeevaart, als lid van de
commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs en van nog verschillende
vereenigingen op sociaal gebied in Leiden veel van zijn werkkracht aan de belangen
dier instellingen. Van Nov. 1865 tot Jun. 1869 was hij lid van de Provinciale Staten
voor Zuid-Holland en behartigde hij de belangen van het eiland Voorne en Putten,
waarmede hij door zijn langdurig verblijf in Hellevoetsluis goed bekend was, door
verbetering te brengen in de verhouding en het bestuur der waterschappen, terwijl
hij in de zittingen van 1868 en 1869 het toestaan van eene subsidie voor het Genoots.
t. bevord. d. Koepokinenting te Rotterdam en een verhooging der bestaande subsidie
voor de doofstommenschool aldaar door zijn woord bevorderde.
In Juni 1869 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het
district Brielle, trad hij het meest op den voorgrond bij de behandeling van medische
zaken, nl.: besmettelijke veeziekten (zitting 1869-70), wet besmettelijke ziekten
(72-73), tarief justitie-kosten, geneeskundige examens (73-74), wet hondsdolheid
(74-75), wijziging der wet hooger-onderwijs (75-76), opleiding van vroedvrouwen,
aanvulling van de wet betreffende de uitoefening der geneeskunst (78-79), geneesk.
dienst bij de landmacht (79-80), lijkverbranding (81-82) vaccinatie (80-84); maar
ook onderwerpen van anderen aard trokken zijne aandacht, bijv.
waterschapsbelangen en verbeteringen der waterwegen (69-70, 75-76, 80-83),
gasmeter-ijk (69-70, 73-74, 77-78, 82-83), afschaffing v.d. lijfstraffen b.d. marine
(74-75, 79-80). In 1871 was hij ter wille van zijn kamerlidmaatschap, dat tot 1884
duurde, naar 's Gravenhage verhuisd, en in 1887 vestigde hij zich te Rotterdam,
waar hij zijn laatste levensjaren in welverdiende rust doorbracht.
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Hij was gehuwd met M a r i a A n n a d e R o u v i l l e , die vóór hem overleed.
Bibliographie: Beschrijving der epidemie van tusschenpoozende koortsen in de
herfst van 1824 te Hellevoetsluis waargenomen, in Prakt. Tijds. v.d. Geneesk. verz.
d.A. M o l l e n C. v a n E l d i k , XIV, 97; Iets over het gebruik van de sulph. quinini
in de anderdaagsche koorts, Ibid. XVI, 349; Waarneming van een door de Huntersche
operatie genezen aneurysma art. poplit., Ibid. XX, 230; Over tusschenpoozende
koortsen en hare gevolgen in Archief voor geneesk. van I.P. H e y e , III, 285;
Waarneming van een fibreus gezwel aan het zachte verhemelte in Boerhaave, Tijds.
v. genees-, heel-, verlos- en artsenijmengk. N.S.V (1846) 145; Waarneming eener
roodvonk epidemie te Hellevoetsluis in het jaar 1846 in Ned. Lancet 2de Ser. II,
229; Iets over de in het jaar 1846 geheerscht hebbende koortsen, Ibid. 605; Overzicht
eener epidemie van kinderpokken, welke in het jaar 1848 te Hellevoetsluis geheerscht
heeft, Ibid. VI, 397; Bakersboekje, of aanwijzing wat een baker moet weten en
kunnen doen (Utr. 1849); Eenige statistieke opgaven uit de jaarlijksche verloskundige
verslagen der provinciale commissie van Zuid-Holland ressort Dordrecht, in Ned.
Tijds. v. Geneesk 1859, 296; Proeve eener vergelijking van onze kennis der
tusschenpoozende koortsen met die van de vorige eeuw, Ibid. 1860, 201; Iets over
het ontwerp van wet, regelende het geneeskundig staatstoezicht, Ibid. 1864, 64;
De wetten regelende het geneesk. staatstoezicht enz. in Vragen en opmerkingen,
1866, I, 1; Proeve eener vergelijking van onze kennis der breuken (herniologie) met
die van de vorige eeuw, Ibid. 1868, II, 25; Uit het Utrechtsch Academieleven, in de
Gids, Febr. 1879.
Simon Thomas

[Rombouts, Jan]
ROMBOUTS (Jan), zoon van P i e t e r en A n n a V e r h e u l , ged. te Dordrecht 14
Mei 1733, overl. aldaar 20 Jan. 1805, was een kunstverzamelaar en
liefhebber-schilder en teekenaar. Zijn kunstverzameling kwam in het bezit van zijn
zoon en na diens dood in 1850 in dat van den heer L. Dupper Wzn., die ze met
verschillende meesterwerken verrijkte en legateerde aan het Rijk.
van Dalen

[Rombouts, Dr. Rombout]
ROMBOUTS (Dr. Rombout), overl. te 's Hertogenbosch op of kort vóór 10 Febr.
1644, zoon van dr. H e r m a n R o m b o u t s en van C h r i s t i n a P e l g r i m ,
medicinae dochter en raad der stad 's Hertogenbosch, stichtte bij codicil van 18
Dec. 1642 vier beurzen ten behoeve van studenten in de medicijnen aan de
hoogeschool te Leuven.
Zie: v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905), IV, 375.
Aug. Sassen

[Römer, Rudolf Cornelis Hendrik]
RÖMER (Rudolf Cornelis Hendrik), zoon van M a t t h i a s J o h a n n e s R ö m e r
en J o h a n n a J a c o b a B u y s , geb. te Oudewater 11 Dec. 1816, gest. te Deil
30 Oct. 1886. Na voorbereidend onderwijs te hebben genoten te Geertruidenberg
en te Utrecht, werd hij hier in 1834 ingeschreven als student in de theologie. Hij
ontwikkelde zich hier door grondige historische en letterkundige studiën, steeds in
verband met zijn theologische opleiding. 12 Juni 1840 promoveerde hij onder
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Royaards met een Specimen historicotheologicum de Gustavo I rerum sacrarum in
Suecia saeculo XVI instauratore, waarvoor meerendeels zweedsche bronnen waren
gebruikt. Intusschen was hij door den collator beroepen tot predikant te Deil en
Enspijk, welk ambt hij 9 Aug. 1840 aanvaardde. Sedert is hij daar gevestigd gebleven.
Hoewel hij zijn ambtswerk met groote toewijding nakwam, had hij in de kleine
gemeente genoeg vrijen tijd om zich aan wetenschappelijke studiën te wijden. In
allerlei periodieken (o.a. Zeeuwsche
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Volksalmanak, Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, Kerkhistorisch Archief) vindt
men artikelen van zijn hand, vooral over nederlandsche kerkgeschiedenis. De kroon
op dat alles werd gezet, toen de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een
prijsvraag uitschreef naar Een geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen
in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland, met aanwijzing van den
tijd, waarin zij werden gesticht, de orden, waartoe zij behoorden, en den invloed,
welken zij op den burgerlijken, zedelijken en godsdienstigen toestand dier gewesten
hebben gehad’.
Römer zond een antwoord in, dat in de vergadering van 17 Juni 1852 met goud
werd bekroond; het is daarna uitgegeven onder den titel Geschiedkundig overzicht
van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen Holland en Zeeland
(Nieuwe Reeks van Werken van de Maatschappij der Ned. Lett. VIII; 1, 2 (Leiden
1854: 2 dln.). Dit boek, geput uit een zeer groot materiaal van gedrukte en ongedrukte
stukken, is het standaardwerk over dit onderwerp gebleven; al is het bij voortgezette
studie in de onderdeelen verouderd en vooral onvolledig, het zal nog lang de
grondslag voor verder onderzoek blijven. Sedert was Römers naam als kerkhistoricus
gevestigd. Groot werk heeft hij daarna echter niet meer geleverd; maar stellig was
het van beteekenis, dat hij jaren lang in den Tijdspiegel alles wat op kerkhistorisch
gebied verscheen, aankondigde. Hij was als liberaal predikant en theoloog een man
van beteekenis in de kerk; in tal van kerkelijke colleges en besturen had hij dan ook
zitting.
Hij was in 1840 gehuwd met D e b o r a H e n r i c a T h e o d o r a v a n
O o s t e r z e e , geb. te Zonnemaire 9 Jan. 1820, gest. te Deil 24 Sept. 1858.
Zie: v a n S l e e in Levensb. Lett., 1888, 1 vlg. (met bibliographie).
Brugmans

[Rommel, Balduinus]
ROMMEL (Balduinus), geb. te Brugge in 1589, Jezuïet in 1608, gest. 21 Juli 1649
te 's Gravenhage. In 1623 kwam hij naar 's Gravenhage, ter vervanging van pater
Tack. Maar de katholieken waren zoo bevreesd voor boete, dat aanvankelijk geen
hunner hem in zijn woning durfde opnemen. Daarna ontfermde zich een der
notabelen over hem, maar met zulk een belemmering van zijn priesterlijke
bedieningen, dat bijna geen katholiek van diens tegenwoordigheid in de stad afwist.
Na eenige jaren echter werd zijn vrijheid grooter en stonden hen een 50-tal huizen
open, waar hij de godsdienstoefeningen kon leiden. Ook bezocht hij de dorpen
Wassenaar en Voorburg en dat met zooveel ijver, dat hij in acht dagen wel
vijftienmaal gepreekt had. Veel had hij te lijden van de lastertaal, waarmee
afgunstigen zijn goeden naam trachtten neer te halen, en van de pogingen om hem
gevangen te nemen, maar hij behield onder dat alles zijn opgeruimdheid, zoodat
het onder zijn gemeentenaren tot een gevleugeld woord werd: ‘alle saecken wel,
zegt heer Boudewijn’. Een bezoek bij zieken, die in hooge mate vervuild waren,
werd hem de aanleiding tot zijn dood.
Zie: Archief Bisdom Utrecht VI, 232; P.G. B o n g a e r t s , De St. Theresiakerk ('s
Gravenhage 1866), 14, 20.
Derks

[Romond, Mr. Jan van]
ROMOND (Mr. Jan v a n ), zoon van G e r r i t v a n R o m o n d en van diens tweede
vrouw E v a H a a k , geboren te Enkhuizen 16 Aug. 1746, overleden in het
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Heerenlogement op den Haarlemmerdijk te Amsterdam 11 Maart 1809; getrouwd
te Dordrecht 1 Augustus 1768 met C a t a r i n a S e m e y n s . Hij studeerde te Leiden,
promoveerde ald. op dissertatie de Jure Thesauri inventi, 24 April 1767. Te Enkhuizen
was hij
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luitenant Schutterij, Vendel C, schepen, gasthuisvoogd, raad in de Vroedschap,
president burgemeester, dijkgraaf van Dregterland, collecteur van 's lands middelen
te water. In zijn boedel bevond zich, door erving uit het geslacht Semeyns, het
slagzwaard van Bossu, door dezen overgegeven 12 Oct. 1573 aan den Enkhuizer
kapitein ter zee Jacob Simonszn. Trijntgen en thans op het Gemeentehuis te
Enkhuizen. In 1796 was hij een der vier commissarissen, benoemd door den Raad
van Enkhuizen, om verklaring en eed van de burgers af te nemen, in zake de
gedwongen geldleening van 1795. Zijn dochter E v a C l a s i n a huwde Arnold
Adriaan Buyskes (I kol. 527).
de Vries van Doesburgh

[Rondhout, Ouke]
RONDHOUT (Ouke), geb. te Enkhuizen, overl. te Alkmaar 17 Nov. 1818, ruim 54
jaren oud. Hij kwam te Alkmaar 28 Maart 1789 in het schildersgild en werd 31 Juli
1798 chercher (accijns-beambte) aan den boom, den ingang der stadshaven. Van
de schilderachtige omgeving zijner aan een hooge brug gelegen woning heeft hij
eenige punten op doek gebracht, ook in het Stedelijk Museum vertegenwoordigd,
juist van teekening en goed van toon, het geboomte minder gelukkig; ook van eenige
stadspoorten heeft hij vrij goede aquarellen vervaardigd.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 28.
Bruinvis

[Roon, Adriana van]
ROON (Adriana v a n ), R h o o n , R o e y e n , ook O e m , was volgens Batav. illustr.
1037, 1073, 1313, de dochter van D i r c k O e m T i e l m a n s z o o n , schepen te
Dordrecht (overl. 1480) en diens tweede echtgenoote W i l h e l m i n a v a n R o o n
P i e t e r s d o c h t e r . Gedurende 30 jaar bestuurde zij als abdis op zeer loffelijke
wijze de cistercienserabdij Leeuwenhorst, waar zij na een langdurige ziekte overl.
Vrijdagnacht 14 Juni 1527. Onder de abdis Eustachia van Brakel (kol. 165) was zij
canterse, voorzangster. Na den dood der abdis Gijsb. van Vianen, 1497, volgde zij
als abdis van Leeuwenhorst op. Slechts S.v. L e e u w e n , Batav. illustr. noemt haar
Oem. De lijsten der abdissen Rhijnl. oudh. 636, Hist. ep. Ultraj. 519, ook haar
kapelaan Dirk Spangert in zijn naamlijst der nonnen, noemen haar Roon, van Rhoon.
1505 na den dood van den rentmeester J. de Water ontstond een geschil tusschen
Leeuwenhorst en het St. Annaklooster te Schiedam, dat door de abdis in der minne
geschikt werd. Zij kocht ook dat jaar verschillende grafelijke domeingoederen,
waarvan de opbrengst moest dienen, om te voorzien in de kosten van den oorlog
tegen Karel van Egmond. 1512 kreeg zij verlof van den abt van Oudekamp O. Cist.,
om goederen te bezwaren of te vervreemden en in geval van noodzakelijkheid het
klooster te verlaten. Hetzelfde jaar gaf de kapelaan van Leeuwenhorst, Dirk van
e

Spangert, zijne hofstede ter Duin aan de abdij om voor deze inkomsten de 31
conventuale te kunnen aannemen. Sinds 1280 was door de ordensoversten van
Cîteaux het getal naar evenredigheid der inkomsten van Leeuwenhorst op 30
bepaald. 1525 gaf de abdis eenig abdijland in erfpacht aan het gasthuis te Noordwijk.
In de protestantsche kerk te Rhoon ligt nog heden haar grafzerk waarop haar
portret. Het Necroloog van Mariendaal vermeldt ‘XVII kal. Jul.: Obiit. Adriana Roeyen
abbatissa in Leeuwenhorst’.
Zie: R ö m e r , Overzigt 206, 295, 301; M a t t h a e u s , Fund. et fata eccles. 452.
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Fruytier

[Rooy, Evert Willem de]
ROOY (Evert Willem d e ), zoon van W i l l e m d e R o o y en G e r a r d i n a
V o o r t h u y s , geb. te Zwolle 3 Juni 1816, gest. te 's Gravenhage 9 Maart 1866. Hij
genoot te Arnhem lager en gym-
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nasiaal onderwijs, maar trad, voordat hij deze studiën beeindigd had, in militairen
dienst; toen hij daarin minder goed slaagde, vroeg hij ontslag en werd hij benoemd
tot ambtenaar bij het bureau der hypotheken, kort daarna als zoodanig bij 's Rijks
Entrepôt te Amsterdam. Vandaar ging hij onder den minister van Bosse over als
adjunctcommies naar het ministerie van financiën, waar hij later tot commies werd
bevorderd. Hij wijdde al zijn vrijen tijd aan de studie der staathuishoudkunde en der
handelsgeschiedenis. In beide gaf hij een boek uit, dat werd gewaardeerd. Het
eerste was de Geschiedenis der staathuishoudkunde in Europa, van de vroegste
tijden tot heden (Amsterdam, 1851, 1852, 2 dln.), dat wel verouderd is, maar in den
tijd van zijn verschijnen niet ongunstig werd ontvangen. Van meer waarde is ook
thans nog de Rooy's Geschiedenis van den Nederlandschen handel (Amst. 1854,
2 st.), waarin heel wat materiaal is verzameld, al is het niet volledig verwerkt en al
laat de compositie van het boek veel te wenschen over.
Zie: W i j n m a l e n in Levensb. Letterk., 1869, 183. vlg.
Brugmans

[Roscam, Pieter]
ROSCAM (Pieter), geb. te den Haag en overl. aldaar 19 Jan. 1801, studeerde te
Leiden in de rechten (als student ingeschreven 15 Juli 1751) en promoveerde in
1754 tot doctor in de beide rechten. Twintig jaar bleef hij als advocaat in zijn
geboorteplaats werkzaam, tot hij als opvolger van Bondam 27 Apr. 1773 hoogleeraar
in het romeinsch en hedendaagsch recht te Harderwijk werd. In 1784 werd hem
tevens het onderwijs in het publiek recht opgedragen. In 1775 en 1784 was hij rector.
Uitnemend jurist, toonde hij zich ook uitstekend leeraar, wiens lessen grooten bijval
vonden. In het politieke scherp tegenstander van zijn utrechtschen ambtgenoot
Tydeman (zie II kol. 1465) werd deze na Roscams benoeming op 29 Jan. 1787 als
professor in het burgerlijk recht te Utrecht zijn opvolger te Harderwijk. Dien post
aanvaardde hij 8 Mei d.a.v. met een rede: de Praecipuis, quae verum jurisconsultum
commendant, dotibus (Ultraj. 1787), maar reeds 1 Oct. van hetzelfde jaar werd hij,
als onwettig beroepen, daaruit ontslagen. Terwijl Tydeman naar Utrecht terugkeerde,
zag Roscam zich 21 Mrt. 1788 weder te Harderwijk als professor beroepen. Daar
trad hij in 1789 voor de derde maal als rector-magnificus op, en doceerde hij sedert
1790 ook leenrecht. Na een herhaalde benoeming in het Hof van Utrecht te hebben
afgeslagen, aanvaardde hij in 1795 den hem opgedragen post van raadsheer in het
Hof van Holland, welke tot zijn dood door hem bekleed werd. Zijn vrouw W i t i a
A b b i n g overleefde hem.
Zie: B o u m a n , Geld. Hoogeschool II, 310, 347, 493; L o n c q , Utr. Hoogeschool,
236, 238; W i j n n e e n M i e d e m a , Res. vroedschap Utrecht (Werken Hist. Gen.
II: 52) 437, 438, 439, 441, 524.
van Kuyk

[Rosendael, Amelis van]
ROSENDAEL (Amelis v a n ), geb. te Gouda 14 Sept. 1557, overl. te 's Gravenhage
14 Juni 1620, was de zoon van J a n v a n R o s e n d a e l , burgemeester van Gouda,
en A l e y d a E m e l s v a n R i j s w i j k . Hij studeerde aanvankelijk in Duitschland,
en werd 18 Apr. 1577 als A m y l i u s R o s e n t h a l H o l l a n d u s aan de universiteit
te Marburg als student ingeschreven. Vervolgens ging hij ter voltooiing zijner studiën
naar de leidsche universiteit, waar hij 19 Mei 1580 onder den naam A e m i l i u s
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Jacob, die volgt, en 8 Sept. 1583 ter verkrijging van den doctoralen graad
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in de rechten Theses de Servitutibus Praediorum ad disputandum propositae
verdedigde. Ter eere zijner promotie verscheen van de hand van J o h . E s y c h i u s
een Ode dicolos tetrastrophos L e o n h a r d o V o o c h d i o et A e m i l i o
R o s e n d a l i o , doctoratus insignibus .... donatis, welke evenals de genoemde
Theses op de leidsche universiteitsbibliotheek berust. In 1591 en volgende jaren
was hij schepen zijner geboortestad. Bij de uitbreiding van het Hof van Holland met
drie leden, werd hij 23 Dec. 1601 tot raadsheer daarin benoemd, tegelijk met Johan
Buyes en Floris van Schoterbosch, Hij zetelde in dat college tot zijn dood. Bovendien
was hij sinds 1600 hoogheemraad van Schieland.
Van Rosendael had naam als rechtsgeleerde. Zijn bloedverwant F l o r i s v a n
S c h o o n h o v e n , evenals hij uit Gouda geboortig, droeg hem zijn bundel Poemata
antehac non edita (Lugd. Bat. 1613) op. Behalve de vereerende opdracht bevindt
zich in dien bundel een hoogdravende ode aan van Rosendael.
In 1587 was hij geh. met A l e i j d a d e L a n g e (geb. in 1551 en overl. in 1613),
welke hem een dochter M a r g a r e t h a schonk, 1605 geh. met M r . A d r i a a n
C o o l . De historische handschriften, welke volgens sommigen van hem zouden
bestaan, worden door F r u i n (zie diens Verspreide Geschriften VII, 307) aan zijn
vader toegeschreven. Hij werd met groote statie en in tegenwoordigheid van prins
Maurits begraven, en rust in de Janskerk te Gouda, alwaar een grafsteen te zijner
eere werd opgericht.
Zie: J. C a e s a r , Catalogus Studiosorum scholae Marpurgensis III, 21; Geneal.
en Heraldische Bladen I (1906) 348 vlgg.; Diarium E v. B r o n c h o r s t i i 155, waar
hij R o s e n t h a l l genoemd wordt.
van Kuyk

[Rosendael, Dirk van]
ROSENDAEL (Dirk v a n ), geb. te 's Gravenhage en overl. aldaar 13 Sept. 1669,
zoon van Jacob van R., die volgt, en Cornelia van Berkhout, bekend advocaat voor
den Hove van Holland, van wien verschillende adviezen in gedrukte verzamelingen,
o.a. in de Hollandsche Consultatiën V (Rott. 1664) no. 28, Utrechtsche Consultatiën
I no. 165. Hij was gehuwd met M a g d a l e n a v a n d e r B u r c h , uit welk huwelijk
drie zoons, Jan, W i l l e m en J a c o b , allen advocaat.
Zie: Geneal. en Heraldische Bladen I (1906) 350 vlg.; Briefwisseling tusschen de
gebroeders van der Goes (Werken Hist. Gen. III: 10-11) II, 456.
van Kuyk

[Rosendael, Jacob van]
ROSENDAEL (Jacob v a n ), geb. te Gouda 23 Nov. 1559, overl. te 's Gravenhage
Nov. 1629 en begraven te Gouda, zoon van J a n v a n R o s e n d a e l en A l e y d a
E m e l s v a n R i j s w i j k . Hij werd tegelijk met zijn broeder Amelis, die voorgaat,
19 Mei 1580 te Leiden als jur. stud. ingeschreven, en verdedigde er 11 Sept. 1584
pro doctoratu: Theses de eo, quod certo loco dari oportet, waarna hij 18 Sept. 1584
door Hugo Donellus tot doctor juris werd gepromoveerd. Deze gebeurtenis werd
bezongen in een: Ode gratulatoria lectiss. candidatis R u m o l d o H o g e r b e c i o ,
J a c o b o R o s e n d a l i o , H e n r i c o W i l t i o scripta, cum eos .... Hugo Donellus
Doctores Iuris publice renuntiaret. Theses en Ode bevinden zich in de leidsche
universiteitsbibliotheek. Zich daarna als advocaat te 's Gravenhage gevestigd
hebbende, verkreeg hij een uitgebreide praktijk en den naam van bekwaam
rechtsgeleerde. F l o r e n t i u s S c h o o n h o v i u s in zijne Poemata antehac non
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edita (Lugd. Bat. 1613) noemt hem en zijn broeder Amelis: ‘patriae nostrae Goudae
duo ornamenta.’
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Uit zijn huwelijk met C o r n e l i a v a n B e r k h o u t sproot een zoon Dirk, die
voorgaat.
Zie: Geneal. en Heraldische Bladen I (1906) 349 vlg.
van Kuyk

[Rosendael, Jan van]
ROSENDAEL (Jan v a n ), geb. te 's Gravenhage als zoon van Dirk van R., die
voorgaat, en Magdalena van der Burch, overl. te Utrecht 27 Juni 1665 en begraven
in de Buurkerk aldaar. Hij studeerde te Leiden in de rechten (ingeschreven 14 Maart
1643), disputeerde in Maart 1644 de Furtis en 4 Febr. 1645 de Fideicommissimis
à liberis relictis et de duarum quartarum deductione, beide malen onder professor
Maestertius, in wiens Illustr. Materiarum prima rudimenta (Lugd. Bat. 1646) beide
disputaties zijn opgenomen (nos. 101 en 129). In 1645 verkreeg hij te Angers den
doctorstitel. In hetzelfde jaar werd hij ingeschreven als advocaat voor het Hof van
Holland; sedert 1648 was hij advocaat voor dat te Utrecht. Hij huwde met G e e r t r u i
Pietersdr. Schade van Westrum.
Zie: Geneal. en Heraldische Bladen I (1906) 354 vlg.
van Kuyk

[Ross, Johannes Theodorus]
ROSS (Johannes Theodorus), geboren te Bakel 2, en ged. 7 Dec. 1755, overleden
te Batavia 1823 of 24; zoon van J a c . H e n r ., (toen predikant te Bakel en later te
Waalre, waar hij in dienst bleef tot 1801, toen hij 24 Sept. van dat jaar noodlottig in
de Dommel verdronk) en van A n n a M a r i a S t e r k . In 1779 werd hij predikant
te Spanbroek en Opmeer; in 1786 vertrok hij naar Indië, kwam het volgende jaar
op Java en werd 9 Nov. 1788 bij de hollandsche gemeente te Batavia bevestigd. In
1808 werd hij door den gouv.-gen. Daendels bevorderd tot Prof. h.c. in de Theologie.
Met dien titel werd hem tevens een jaarlijksch inkomen van 2000 rijksdaalders boven
zijn salaris toegekend. In 1822 werd hij emeritus. Zijn weduwe woonde nog langen
tijd te Batavia.
Over de predikantenfamilie Ross zie: Boekzaal Februari 1768, 242.
Zie: C.A.L.v. T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. wrdb. v.O.I. Predikanten 366.
H.N. Ouwerling

[Rostollant, Claude]
ROSTOLLANT (Claude), geb. te Nevache (Hautes-Alpes) 22 Mei 1762, trad als
kanonnier in dienst 25 Febr. 1783. Als onderofficier bij de kanonniers van de
gesoldeerde nationale garde te Parijs, sloot hij 11 Aug. 1789 zich bij de partij der
omwenteling aan; 25 Nov. 1792 was hij kapitein. In 93 streed hij in de Ardennen.
Als waarnemend adjudant-generaal onderscheidde hij zich in de gevechten van
Philippeville, bij de inname van Thuin, Landrecies, Valenciennes en le Quesnoy. In
Juni 1795 tot adjudant-generaal (stafofficier), chef de brigade (kolonel) benoemd,
gaf hij in de gevechten aan den Rijn en bij de insluiting van Maintz opnieuw bewijzen
van zijne dapperheid en beleid. In Februari 1799 werd hij als stafofficier geplaatst
bij het hulpkorps in Holland onder generaal Brune. Ook hier plukte hij nieuwe
lauweren tijdens den veldtocht in Noord-Holland bij den aanval op de Zijpe (10
Sept.), maar vooral in den slag bij Bergen (19 Sept.), na afloop van welken hij met
drie andere kolonels op het slagveld tot brigade-generaal werd bevorderd, eene
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onderscheiding, die voor hem alleen het vereerende meebracht, omdat veertien
dagen te voren het fransche gouvernement hem reeds dien rang had toegekend,
als erkenning van zijne vroegere diensten. Den 1en vendémiaire van het jaar VIII
(23 Sept. 1799) droeg Brune hem de betrekking van chef van den generalen staf
bij het verbonden Fransch-Bataafsche leger op, ter vervanging van generaal Dar-
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denne, wiens zwakke gezondheid hem niet toeliet, dien post langer te bekleeden.
Als zoodanig voerde hij, uit naam van Brune, met den Engelschen generaal Knox,
de onderhandelingen, die tot de conventie van Alkmaar leidden (18 Oct. 1799),
volgens welke de Engelschen en Russen vóór 1 Dec. d.a.v. het grondgebied van
de Bataafsche Republiek zouden moeten ontruimd hebben.
Dezelfde betrekking van chef van den generalen staf vervulde Rostollant bij
Augereau, toen deze in 1800, aan het hoofd van een Gallo-Bataafsch troepenkorps,
aan den Mein den linker vleugel van het Donau-leger onder Moreau moest steunen.
Na verder in verschillende functiën te zijn werkzaam geweest, zoowel in Frankrijk
als in Duitschland, en, korten tijd na de troonsbestijging van Napoleon als keizer
der Franschen, met het commandeurskruis van het legioen van eer te zijn begiftigd,
was hij belast met een territoriaal commando in de zuidelijke Nederlanden (in de
24e militaire divisie), toen in 1809 de landing der Engelschen op Walcheren plaats
had, terwijl Napoleon zich te Weenen bevond. Clarke, de fransche minister van
oorlog, moest op eigen verantwoordelijkheid handelen, en benoemde eerst koning
Lodewijk, daarna maarschalk Bernadotte tot opperbevelhebber van het
Fransch-Bataafsche leger, hetwelk dien inval zou te keer gaan. Rostollant, niet
onwaarschijnlijk omdat hij reeds vroeger hier te lande in dezelfde betrekking
gefungeerd had, werd den Franschen maarschalk als chef van den staf toegevoegd
(8 Aug.), doch met Bernadotte, dien Napoleon op dat tijdstip aan het hoofd van dit
leger niet bijzonder vertrouwde, waarom hij hem door Bessières verving, werd ook
zijn stafchef na een groote maand van zijn functie ontheven, en keerde deze naar
de 24e divisie terug. Dat hij bij Napoleon evenwel als een flink bevelhebber bekend
stond, bewees zijne benoeming 9 Sept. 1812 tot ‘commandant supérieur des îles
de Goerée et Flakkee’, een commando hetwelk de Keizer voor de verdediging van
de ingelijfde hollandsche departementen van groot gewicht oordeelde.
In deze betrekking is hij, toen het volgende jaar alhier de omwenteling was
uitgebroken, bij de overrompeling van het fort Duquesne (aan den oosthoek van
Overflakkee), waar hij zich toevallig bevond, krijgsgevangen gemaakt (4 Dec.1813).
Hij werd daarop naar Woerden gevoerd; een onderzoek betreffende afpersingen,
waaraan hij zich tijdens zijn beheer zou hebben schuldig gemaakt, liep geheel te
zijnen voordeele af, en op het einde van Januari 1814 werd hem toegestaan, zich
in de stad vrij te bewegen. Toen Napoleon afstand gedaan had van den troon, doch
de fransche bevelhebbers, die enkele vestingen alhier nog bezet hielden, weigerden
aan de hun dienaangaande medegedeelde tijding geloof te hechten, werd aan
enkele krijgsgevangen fransche officieren verzocht, de waarheid daarvan te gaan
bevestigen. Zoo kwam Rostollant 9 April bij generaal Quetard, toenmaals
commandant van Naarden, die aan zijn bericht evenwel niet zooveel waarde hechtte,
dat hij meende de vesting te mogen overgeven. 23 April werd aan Rostollant, in
afwachting van zijne algeheele invrijheidstelling, toegestaan, zich voor
familie-aangelegenheden naar Brussel te begeven.
Hij ging nu over in dienst van Lodewijk XVIII en voerde te Gap het militair
commando over het departement Hautes-Alpes, toen hij 4 Maart 1815 vernam, dat
Napoleon in de golf Juan geland was. Hij maakte zich gereed om weerstand te
bieden, doch moest om de dreigende houding der bevolking hiervan afzien, en trok
zich met het garnizoen in Embrun terug. Toen de Keizer evenwel te Parijs
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de teugels van het bewind weder in handen had genomen, koos ook Rostollant met
zoovele anderen zijne zijde. Hem werd alsnu opgedragen, om onder leiding van
generaal Tarayre te Rennes in de 13e militaire divisie de nationale garde te
organiseeren. Na Waterloo bood hij zijne diensten opnieuw aan Lodewijk XVIII aan,
doch ingevolge een besluit van 1 Aug. 1815, volgens hetwelk alle officieren, die in
hun 30e dienstjaar waren, op pensioen zouden worden gesteld, ging hij 4 September
van dit jaar in het burgerlijke leven over.
Hem wordt toegeschreven het werkje over den veldtocht in Noord-Holland in
1799: Mémoires historiques sur la campagne du Général en Chef Brune en Batavie
du 5 fructidor an 7 au 9 frimaire an 8, rédigés par un officier de son état-major. (Paris
an IX), waarvan eene vertaling in het Nederlandsch bestaat onder den titel: Veldtogt
van den Generaal Brune in de Bataafsche Republiek in het jaar 1799, beschreeven
door een officier van zijn etat-major (Haarlem 1801).
Zie: Fastes de la légion d'honneur, Biographie de tous les décorés par L i e v y n s ,
V e r d o t e t B é g a t (Paris 1845) III, 529; A r t h u r C h u q u e t , Etudes d'histoire,
4e série, (Paris): Le général Rostollant en 1815; H o u s s a y e , 1815 (Paris 1906)
I, 231; H. v a n H o g e n d o r p , Brieven en Gedenkschriften ('s Gravenhage 1901)
V, 359, 361; H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken III, reg.; Historisch Gedenkboek
1813, reg.; en voorts de verschillende werken over de landing der Engelschen en
Russen in Noord-Holland, waarvan eene opgave voorkomt in De Militaire Spectator
1891, 31-38.
Koolemans Beijnen

[Rovers, Jacques Adolphe Charles]
ROVERS (Jacques Adolphe Charles), hoogleeraar te Franeker, Groningen en
Utrecht, zoon van N i c o l a a s R, med. dr. eerst te Dordrecht, later te Utrecht en
A n n a M a r i a P o m p e y r a geb. 22 Juli 1803 te Dordrecht, en overl. 5 Juli 1874
te Utrecht. Reeds op 12-jarigen leeftijd verloor hij zijn vader, welk verlies zooveel
mogelijk vergoed werd door de zorgvolle leiding van zijn oom Ph.W. van Heusde,
van 1804 tot 1839 hoogleeraar te Utrecht. In deze stad bezocht Rovers eerst de
latijnsche school, vervolgens (van 1820-26) de hoogeschool, waar van Heusde en
van Goudoever zijn voornaamste leermeesters waren. Van zijn meer dan gewonen
studielust getuigen zoowel zijn antwoorden op de in 1821 en 1822 uitgeschreven
academische prijsgaven: Quam maxime commutationem apud Graecos subiit
philosophi aauctore Socrate? en Quaenam sunt praecipue Herodoti in rebus gentium
enarrandis dotes atque virtutes? - beide met goud bekroond - als de beide
dissertaties, waarop hij 3 Juni 1824 in de letteren en 27 Apr. 1826 in de rechten
promoveerde. Eerstbedoelde diss. had tot onderwerp: de Censorum apud Romanos
auctoritate et existimatione, ex veterum rerum publicarum conditione explicanda;
de titel der tweede luidde: Commentatio juridica in Ciceronis orationem pro Q. Roscio
comoedo. Reeds kort na 't verlaten der academie werd R. eerst tot buitengewoon
en in 1827 tot gewoon hoogleeraar in de letterk. faculteit aan het athenaeum te
Franeker benoemd, welk ambt hij aanvaardde met het uitspreken eener rede: de
Critica historiae diligenter adhibenda (1827). De vakken, waarin R. te Franeker
college gaf, waren Latijn, Grieksch, Algem. Geschiedenis en Romeinsche
Antiquiteiten. Later, althans in Utrecht, onderwees hij alleen Algem. Geschiedenis
en Rom. oudheden, zijn meest geliefde vakken. In 1834, bij de overdracht der
rectorale waardigheid sprak hij de Philosophia Socratica,
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optima ad religionem Christianam via ac praeparatione. In 1843, bij de opheffing
van het athenaeum te F., werd Rovers tot hoogleeraar aan de groningsche
hoogeschool benoemd, als opvolger van prof. Lenting. Hij aanvaardde deze
betrekking met een rede: de Dubitandi prudentia, antiquitatis interpreti in primis
commendanda (1843). Hier te Groningen verbleef de volijverige man tot 1855, met
een tusschenpoos van twee jaren (1849-51), die hij tot herstel van gezondheid in
het Zuiden moest doorbrengen. Hij bezocht toen o.a. Rome en andere steden van
Italië. Dr. W. Hecker, later zijn opvolger geworden, nam onderwijl zijn colleges waar.
In 1855 werd R. hoogleeraar te Utrecht, als opvolger van zijn leermeester van
Goudoever, doch met wijziging in de vakken door dezen onderwezen. Bij de
aanvaarding van dat ambt oreerde hij de Historiologia aetati nostrae plurimi facienda
(1855). 18 jaren is R. te Utrecht werkzaam geweest, bemind door zijne leerlingen,
geacht door zijne ambtgenooten. In 1873, op 70-jarigen leeftijd, legde hij zijn
professoraat neer. Het volgend jaar stierf hij. Uitmuntend als mensch en geleerde,
had hij zich onderscheiden door uitgebreide kennis, door bijzondere liefde voor de
oudheid, door getrouwe plichtsbetrachting bovenal. Meer docent dan schrijver, heeft
hij in de 47 jaren dat hij professor was weinig in het licht gegeven; hij werkte meer
voor zijn colleges - en deze waren vele in getal - dan voor de wetenschap in wijderen
zin. Een groote mate van bescheidenheid weerhield hem bovendien, de vruchten
van eigen onderzoek in ruimeren kring bekend te maken, en zich zelf op den
voorgrond plaatsen deed hij nimmer. Niettemin bleef hij tot het laatst van zijn leven
trouw de wetenschap dienen en met de grootste belangstelling kennis nemen van
alles wat er uitkwam, zooals uit een schat van door hem nagelaten aanteekeningen
duidelijk blijkt. Behalve bovengenoemde oraties dienen als geschriften van zijne
hand nog vermeld: Memoria Heusdii (1841); Oratio de aetate nostra optimatibus
praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra (1862) en Sermo ad Karstenii,
die 7 m. Maii 1864 vita defuncti, discipulos (Utr. Stud. Alm. 1865).
Rovers was gehuwd: eerst met T i t i a J o h a n n a C l a s i n a v a n S i p p e m a
(overl. 1850) en in 1853 met C o r n e l i a C h a r l o t t e v a n H e u s d e , de oudste
dochter van zijn hoogvereerden leermeester en oom. Van zijn achttal kinderen moest
hij in een tijdsbestek van zeven jaren zeven door den dood verliezen. Alleen zijn
jongste zoon Marinus Anne Nicolaas, die volgt, overleefde hem. Met weemoed
zagen zijne vrienden hoe diep die zware verliezen zijn gezondheid schokten; gelaten
wist hij echter al die rampen te dragen. Rovers was een man van den ouden stempel,
vroom en godsdienstig bovenal.
Zijn portret in Utr. Studenten Almanak 1862. Zie ook M o e s , Icon. Bat. no. 6546.
Zie uitvoeriger de levensschets van zijn opvolger J.A. W y n n e in den Utr. Stud.
Alm. van 1875.
Zuidema

[Rovers, Marinus Anne Nicolaas]
ROVERS (Marinus Anne Nicolaas), zoon van den voorg. uit diens eerste huwelijk
met Titia Johanna Clasina van Sippema, geb. 6 Mei 1834 te Franeker, overl. 23
Juni 1898 te Utrecht. Hij studeerde aan de hoogeschool te Utrecht (ingeschr. 5 Mei
1856) en promoveerde hier 6 Dec. 1860 tot theol. Dr. op een diss. de Paulo religionis
Christianae apologeta. Het volgend jaar proponent geworden, werd hij in 1863 tot
predikant beroepen te Houtrijk en Polanen (bij Haarlem), waar hij 17 Jan. 64 zijn
intrede deed. Reeds in 67 moest hij wegens ziekte zijn ambt nederleggen, kon
echter
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in 1870 opnieuw den kansel beklimmen te Ossendrecht (bij Bergen-op-Zoom), welke
gemeente hij in 72 verwisselde met Kedichem (bij Gorinchem), vanwaar hij in 77
naar Krommenie vertrok. Slechts een jaar mocht hij deze gemeente dienen; reeds
in Nov. 78 preekte hij zijn afscheid.
Van zijn jeugd af worstelde R. met een zwakke gezondheid, die hem zwaarmoedig
stemde. Bovendien hinderden hem de knellende banden der Ned. Herv. Kerk. Reeds
als student had hij getrouwer de colleges van Opzoomer dan die van zijn eigenlijke
leermeesters Bouman, Vinke en ter Haar bezocht, zijn theol. kennis bij voorkeur
puttende uit de geschriften van Scholten, Strausz, Bauer e.a. voorstanders der in
die dagen opgekomen moderne theologie. Het verhoogde geenszins de vreugd des
rechtzinnigen vaders, dat zijn jongste zoon, de eenig overgeblevene van een achttal
kinderen, zich meer en meer bij de moderne richting aansloot, zelfs (met Réville,
A. Pierson, P.R. en P.H. Hugenholtz, Herderscheê, Maronier, van Loenen Martinet
e.a.) onder de voormannen hiervan zich schaarde.
Na het nederleggen van zijn predikambt (men zie hieromtrent zijn Gedachtenis.
Eerste en laatste toespraak gehouden te Krommenie op 16 Sept. 1877 en 3 Nov.
1878) trad Rovers bij voorkeur in godsdienstoefeningen van den Ned.
Protestantenbond op. Van 1880-84, toen hij te Haarlem metterwoon gevestigd was,
gaf hij lessen aan de godsdienstschool der Vrije gemeente te Amsterdam en ook
toen hij later te Arnhem en Utrecht woonde, nam hij gaarne de gelegenheid waar
om de ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen.
Hij was gehuwd met F r a n ç o i s e L o u i s e H i n l o p e n , die hem in 1891 door
den dood ontviel. Het huwelijk was kinderloos gebleven; daarom werd een ouderloos
meisje als kind aangenomen. Bemiddeld en menschlievend als hij was, heeft R.
met zijn aanzienlijk vermogen veel goed gedaan; tal van inrichtingen en instellingen
werden met milde hand door hem bedacht.
Van 's mans talrijke geschriften, volledig opgenoemd aan 't eind van onderstaand
levensbericht, noemen wij: De Synoptische Evangeliën, met Inleiding en
Aanteekeningen (1863); De theologie in Nederland (1863); Beroemde Amerikanen
door T h e o d . P a r k e r . Met aanteekeningen (1872); Geschiedenis der NieuwTestamentische letterkunde (1874-76); De boeken van het N. Testament (1877);
Schets van de geschiedenis van het Christendom (1884); Legenden en
Levensbeelden (1885); Apocalyptische Studiën (1888) en Levensbeelden (1893).
Verder was R. redacteur (na M a r o n i e r ) van de Bibliotheek van Moderne Theologie
en Letterkunde (1881-93) en schreef hij opstellen in het Theol. Tijdschrift (1868-95);
in de Tijdspiegel (1882-97); de Gids (jaarg. 1868 en 80); de Ned. Spect. (1877 en
81); de Hervorming; de Godgeleerde Bijdragen; Geloof en Leven (1867-92); Mannen
van Beteekenis (1877-85); Vaderl. Letteroefeningen (1870 en 76); Los en Vast
(1879); Volksalmanak van het Nut e.a. periodieken. In de Levensberichten der
Maatsch. v. Ned. Letterk. schreef hij een biografie van prof. F.W.B. van Bell (1897).
Zie: v a n L o e n e n M a r t i n e t i n e t Levensber. Letterk. 1902, 235.
Zuidema

[Roy, Joannes]
ROY (Joannes), of R o d i u s , minderbroeder, gest. 24 Sept. 1574. Hij woonde in
het klooster van Roermond, toen deze stad door 's Prinsen troepen 23 Juli 1572
werd ingenomen. De jeugdige kloosterling viel in handen der soldaten en werd
deerlijk mishandeld. Een ander krijger,
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een Brunswijker van geboorte, kreeg ten slotte medelijden, bracht hem buiten het
bereik zijner vijanden en verzorgde zijn wonden. De pater stierf twee jaar later te
Weert aan de pest.
Zie: G. H e s s e , De Martelaren van Roermond. Een bronnenstudie, in Limburgs
Jaarboek XVII (1911) 170-209 en 264-290.
Hesse

[Roijen, Berend van]
ROIJEN (Berend v a n ), burgemeester der gemeente Groningen, geb. 27 Nov. 1832
te Zwolle, waar zijn vader I.A. van Roijen (kol. 1103), destijds advoc. en notaris was;
overl. 24 Nov. 1893 in eerstgenoemde stad. Hij studeerde van 1850-55 te Gron. in
de rechten en promoveerde 16 Juni van laatstgen. jaar op Stellingen tot doctor in
het rom. en hedendaagsch recht. Zich aanvankelijk te Zwolle vestigend, als advocaat
en procureur, bekwaamde hij zich hier tevens voor het notarisambt. In 1859
verplaatste Mr. B. van Roijen zijn woonplaats naar Groningen, waar hij als advocaat
weldra een drukke praktijk kreeg. In 1866 werd hij er tot secretaris van curatoren
der hoogeschool benoemd (als opvolger van Mr. J.H. Geertsema), in 67 tot lid van
den gemeenteraad gekozen, in 69 tot wethouder en ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, terwijl hij zich in 72 tot burgemeester der gemeente benoemd zag. Acht jaren
heeft hij dit ambt bekleed en in dien tijd veel voor de welvaart en den bloei van
Groningen gedaan. Vooral voor het onderwijs en in 't belang van handel, nijverheid
en verkeer was v.R. ijverig werkzaam. In 1880 tot notaris te Gron. benoemd, bleef
hij ook na dit jaar nog zitting houden in den gemeenteraad. Voorts was hij sedert
1870 lid der Provinciale Staten van Gron. en sedert 1882 lid der Eerste Kamer
Stat.-Gen. Vóór 1886 rechter-plaatsvervanger bij de arrondiss. rechtbank te Gron.,
werd hij in dit jaar tot lid dier rechtbank benoemd. Al deze betrekkingen, zoomede
die van curator der gron. hoogeschool, heeft hij met groote toewijding tot zijn dood
vervuld. Om zijn degelijk en streng karakter, zijn helder oordeel en uitgebreide
kennis, werd hij algemeen geacht. In de politiek was hij een warm voorstander van
de in zijn tijd op den voorgrond getreden liberale beginselen. Van zijn geschriften
noemen wij: De burgemeester en zijne werkzaamheden in algemeenen dienst, door
een oud-burgemeester (1882).
Mr. B.v. Roijen was gehuwd met M a r i a J o s i n a J o h a n n a v a n d e r
H a g e n d e G e e p , die hem vier kinderen schonk en 5 Januari 1907 overleed.
Zijn portret in 's Rijks Prentenkabinet.
Zie: Gron. Volksalm. 1895, 140; Ned. Patriciaat 1912, 347 met portret.
Zuidema

[Roijen, Henricus van]
ROIJEN (Henricus v a n ), 10 Dec. 1760 te Noordwijk a. Zee geb. en 16 Juli 1844
te 's Gravenhage overl.; zoon van A b r a h a m v.R., predik. te Noordwijk a. Zee. Hij
bezocht de latijnsche school te Leiden en studeerde hier vervolgens in de letteren,
onder Valckenaer en Ruhnkenius. Als student sloot hij een nauwe vriendschap met
J.H. van der Palm, waarvan 13 Sept. 1832 door beiden het 50-jarig bestaan werd
gevierd. Na voltooide studie, werd v.R. rector der latijnsche scholen te Vlissingen,
waar hij in 1791 eershalve van de regeering dier stad den titel ‘Lector Historiarum
et Linguae Graecae’ ontving. Ten gevolge van veranderde tijdsomstandigheden,
betrad hij in 1795 de staatkundige loopbaan en werd, na de herstelling, door koning
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Willem I tot staatsraad in gewonen dienst benoemd, welke betrekking hij tot kort
vóór zijn dood bekleedde.
Van R. beoefende met goed gevolg de oude letteren, inzonderheid de latijnsche
poëzie, waarin meer leden van zijn geslacht hebben uitgemunt.
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Doch ook de nederlandsche letteren verwaarloosde hij niet, zooals blijkt uit zijn
gedichten: Feestzang voor den 19den Dec. 1799, bij het plechtig vieren van den
aftocht des vijands en het geheel verlaten van den Bataafschen grond door de
Engelsch-Russische legerbenden (1799); De tachtigjarige verjaring van mijn Vader
(1810); Gouden bruiloft (van neef L o k e ; 1819), en Bij de ter aarde bestelling van
Joh. Kappeyne van de Coppello op Eikenduinen, 2 Mei 1833. In 't Latijn schreef hij
o.a. een gedicht ter eere van De Ruiter, dat in 1792 het licht zag, met een navolging
in nederduitsche dichtmaat door J o h . H o u t m a n T h z . Ook werkte hij aan een
nieuwe uitgaaf van S u l p i c i u s S e v e r u s , die echter onvoltooid gebleven is.
V.R. was lid van verscheiden geleerde genootschappen, curator van de latijnsche
school te 's Gravenhage (die mede voor zijn toedoen tot een gymnasium werd
uitgebreid), lid van de plaatselijke schoolcommissie in laatstgenoemde stad enz.
Ook bekleedde hij een tijdlang de betrekking van administrateur der posterijen. In
het Nederl. Jaarb. hiervoor (jaarg. 1850) vindt men zijn portret.
Hij was gehuwd met A n n a M a r i a L o n y s s e n .
Zijn portret bestaat in steendruk door F. Waanders.
Zie: Levensber. Letterk. 1845, 8, en C. B a x , Prolusio Scholastica habita die II
Sept. MDCCCXLIV, qua .... et memoriam coluit viri amplissimi Henrici van Roijen.
Zuidema

[Roijen, Isaäc Antoni van]
ROIJEN (Isaäc Antoni v a n ), commiss. des Konings in de prov. Groningen, werd
28 Mrt. 1800 te Vledder geb., waar zijn vader Mr. S t e p h a n u s J a c o b u s v a n
R o i j e n , burgemeester en notaris was, en overl. 14 Jan. 1868 te Zwolle. Zijn moeder
heette G r i e t j e n D r i j b e r .
Na van 1817-23 te Groningen gestudeerd te hebben en aldaar op een diss. de
Pactis tot jur. utr. Dr. gepromoveerd te zijn, werd hij in 1824 secretaris der stad
Meppel, in 1826 advocaat en notaris te Zwolle, waar hij zich tot 1853 in een drukke
praktijk verheugen mocht. Tevens was hij hier van 1842-53 lid van den gemeenteraad
en sedert 1845 lid van de Provinciale Staten v. Overijsel, terwijl hij van 50-53 door
laatstgenoemd college afgevaardigd werd naar de Eerste Kamer der Stat.-Generaal.
Veelzijdig werkzaam, behoorde Mr. I.A.v. Roijen met Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis
e.a. tot de oprichters van de Overijselsche Vereeniging tot ontwikkeling van
provinciale welvaart, waarvan hij jaren lang een ijverig bestuurslid was. Ook riep hij
met Sloet de landhuishoudkundige congressen in het leven en bevorderde hij het
graven van het Zwolsche Diep (1845-48) en 't aanleggen van vele andere werken
van algemeen nut. In 1853 tot commissaris des Konings in de prov. Groningen
benoemd, heeft v.R. ook hier door 't aanleggen van wegen en kanalen, door de
behartiging van 't lager onderwijs en anderszins bijgedragen tot verhooging van de
welvaart in dat gewest. 14 jaren heeft hij dit hooge ambt bekleed. Ook als curator
der gron. hoogeschool was v.R. algemeen geacht. Naar aller oordeel muntte hij uit
door grondige kennis, door een helder verstand, een onafhankelijk karakter, door
groote toewijding en groote werkkracht. Voorts werd hij aangemerkt als een der
baanbrekers van de liberale beginselen, die zich in 't midden der 19de eeuw zoo
krachtig in 't noorden van ons land deden gelden.
Mr. I.A.v.R. was gehuwd, sedert 8 Sept. 1825 met A n n a G e s i n a E n g e l e n ,
die hem
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zeven kinderen schonk en 18 April 1842 overleed. Een zoon gaat voor (kol. 1102).
Zijn portret is in 's Rijks Prentenkabinet.
Zie: Het leven en werken van Mr. I.A.v. Roijen (1879; niet in den handel), en voor
de genealogie der familie v.R. Nederl. Patriciaat 1912, 342 vv.
Zuidema

[Ruitenschild, Adam Ritske]
RUITENSCHILD (Adam Ritske), eenige zoon van den volg., geb. 11 April 1831 te
Zutfen, overl. 8 Febr. 1902 te Utrecht, waar hij sinds 1876 predikant was, nadat hij
sinds 1856 te Oegstgeest had gestaan. In Sept. 1855 was hij te Leiden gepromoveerd
op eene dissertatie de Literarum sacrarum exemplo ad illud quod prodest
accomodate docendi, per saeculorum decursum saepius neglecto, tamen summopere
observando. Hij sprak meermalen op vaderlandsche gedenkdagen de feestrede uit,
o.a. bij de onthulling van het standbeeld van graaf Jan van Nassau, op 15 Oct. 1883,
en schreef een werk over De graven onzer vorsten.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h P e t r o n e l l a L e o n a r d a G e r l i n g s .
Zie: B. v a n M e e r in Levensb. Letterk. 1902, 258.
Herderscheê

[Ruitenschild, Gerrit]
RUITENSCHILD (Gerrit), geb. 15 Mei 1801 te Leeuwarden, overl. 7 Dec. 1877 te
's Gravenhage. Hij studeerde te Franeker en vervolgens te Leiden, waar hij in 1823
bekroond werd voor zijn antwoord op de prijsvraag der theol. fac. en in 1825
promoveerde op een zeer geprezen Specimen in locum 1 Petr. I: 3-12.
Op 7 Mei 1826 werd hij predikant te Voorhout, twee jaren later te Zutphen, en na
weder zes jaren te 's Gravenhage. In beide steden was hij aan de gevangenis
verbonden. Koning Willem III stelde hem tot hofprediker aan; als zoodanig hield hij
de lijkrede op de ouders van Z.M., uitgegeven met de daarna gehouden Kerkrede.
Gedurende 43 jaren is hij in de hofstad werkzaam geweest, ook geruimen tijd als
secretaris van de commissie van de Prot. kerken in Ned. O.I. en bestuurder van het
Haagsch Genootschap.
Hij was gehuwd met H e l e n a C h r i s t i n a B r u i n , dochter van den leidschen
wethouder; een jaar vóór hem heengegaan.
Zie: A.R. R u i t e n s c h i l d in Levensb. Letterk. 1878, 3.
Herderscheê

[Ruiters, Dierick]
RUITERS (Dierick), (ook Dierick R u y t e r , Dirck d e R u i t e r enz.) hoogst bekwaam
en kundig zeeman uit het begin der 17de eeuw, verm. van Vlissingen of Middelburg
geboortig; bevoer de kusten van West-Afrika en van Zuid-Amerika, legde zijn
wetenschap vast in een verdienstelijk geschrift: Toortse der Zee-Vaert (Vlissinghen,
Marten Abrahamsen van der Nolck, 1623). Hij nam deel aan de vermeestering van
S. Salvador, onder Wouter Willekens en Piet Hein in 1624 en voerde als
commandeur, in 1630, bevel over een smaldeel in de West-Indië. Hij vestigde zich
daarna te Middelburg en gaf een zeevaartkundig werkje uit: De Platte ofte
Pleyn-Schael verclaert (Middelburgh, 1631). De beschrijvende gedeelten der Toortse
zijn in 1913 opnieuw uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging in Deel VI harer
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uitgaven (bewerking van onderget.) Nadere bijzonderheden omtrent den persoon
en zijn werk zie aldaar.
L'Honoré Naber

[Rumphius, George Everhard]
RUMPHIUS (George Everhard), geb. tusschen 15 Mei en 7 Juli 1628 te Hanau,
overl. 15 Juni 1702 op Ambon, was de zoon van een welgesteld bouwmeester in
Hanau en bezocht aldaar het gymnasium. Door zijn neiging tot avonturen gedreven,
liet hij zich door graaf Ludwig von Solms-Greifenstein overhalen dienst te nemen
bij het venetiaansche leger; in werkelijkheid waren de door graaf Solms
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gewonnen soldaten bestemd voor de nederlandsche West-Indische Compagnie.
Echter werd de ‘Swarte Raef’, het schip, waarop Rumphius zich met een aantal
lotgenooten op Texel had ingescheept, met bestemming voor Brazilië, door de
Portugeezen genomen en alle soldaten in portugeeschen krijgsdienst gebracht. Zoo
kwam ook R. in Portugal terecht, waar hij zooveel wonderlijke verhalen hoorde over
de weelderige flora van Oost-Indië, dat de lust bij hem ontstond, al die wonderen
zelf te zien en te kunnen bestudeeren. In 1649 keerde hij uit Portugal naar Hanau
terug, om daar eenige jaren te blijven en dan in het eind van 1652 dienst te nemen
bij de Oost-Indische Compagnie. Op tweeden Kerstdag 1652 met het jacht ‘Muyden’
van Texel vertrokken, kwam hij in Juni 1653 veilig in Java's hoofdstad aan, om nog
in hetzelfde jaar, vermoedelijk 8 Nov., vandaar naar zijn toekomstige verblijfplaats,
het eiland Ambon, te gaan. Al spoedig werd hij uit den milit. dienst in den civielen
overgeplaatst, reeds in 1657 benoemd tot onderkoopman, en in 1672 tot koopman.
Kort na zijn aankomst op Ambon schijnt Rumphius begonnen te zijn met een
systematisch onderzoek van flora en fauna der Molukken, met de beschrijving en
afbeelding van alles, wat op Ambon groeide en leefde, terwijl daarenboven de
aardrijkskundige gesteldheid, de grondvoortbrengselen en de geschiedenis van dit
eiland zeer nauwkeurig door hem bestudeerd werden. De hooge regeering zag deze
werkzaamheid met genoegen; in het begin werd het oogluikend toegelaten, later
werd hem door invloed van Maetsuyker vanuit Batavia alle mogelijke hulp verleend.
Nadat in het begin van 1669 Rumphius' vertrek naar Batavia, om zijn onderhanden
zijnde geschriften te voltooien, bepaald was, maar dit door een samenloop van
omstandigheden voortdurend uitgesteld werd, trof hem in Mei 1670 het ongeluk,
zijn gezichtsvermogen te verliezen, schrikkelijke ramp voor den natuuronderzoeker,
die alles zelf wilde zien en zelf bestudeeren, en nu gedwongen werd, dat ‘met
geleende oogen en handen’ te doen. Toch bleef hij met volharding werkzaam aan
zijn studiën, en werden door de Compagnie, ook weer door Maetsuykers
medewerking, van hem geen andere plichten verlangd, dan die hij nog gemakkelijk
vervullen kon: hij bleef zitting houden bijv. in den Raad van Justitie en des
Gouverneurs, omdat zijn heldere en zaakkundige adviezen de Compagnie nog
steeds goed te stade kwamen. Vier jaar later 17 Febr. 1764 trof hem een nieuwe
ramp: bij een hevige aardbeving behoorden Rumphius' vrouw en jongste dochter
tot de slachtoffers. Ook deze gebeurtenis was niet bij machte zijn energie te breken;
nog steeds bleef hij aan het werk, zoowel wetenschappelijk, als in dienst der
Compagnie; tot zijn dood toe was hij een harer trouwste dienaren.
Zijn voornaamste werk was het Ambonsch Kruidboek, Herbarium Amboinense,
waaraan hij reeds 1655 begon te werken en dat door hem met hulp van een paar
klerken en teekenaars en zijn zoon P a u l u s A u g u s t u s R., vrijwel geheel voltooid
was, toen door een hevigen brand, die de stad Ambon op 11 Jan. 1687 bijna geheel
verwoestte, alle bij dat werk behoorende teekeningen vernietigd werden. Het
handschrift zelf werd grootendeels gered. Met ongebroken doorzettingsvermogen
ging Rumphius weer aan den arbeid, om zijn Kruidboek opnieuw van teekeningen
te voorzien, zoodat het handschrift der eerste zes boeken reeds in 1692 naar het
vaderland kon gezonden worden. Maar ook dit zou zijn bestemming niet bereiken:
het schip ‘Waterland’ waarmee het vervoerd werd, werd onderweg door de Fran-
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schen in den grond geboord. Gelukkig echter had de gouverneur-generaal Camphuys
alvorens het te verzenden, een afschrift laten maken, zoodat dit nu opnieuw
gecopiëerd kon worden. Dit afschrift kwam met het oorspronkelijke der boeken 7-12
behouden in 1696 in het bezit der Heeren Zeventienen, die de uitgave ervan echter
niet raadzaam achtten, en in wier archieven het tot 1736 bewaard bleef, toen de
amsterdamsche hoogleeraar J o h a n n e s B u r m a n vergunning kreeg, het met
aanteekeningen uit te geven. Het verscheen dan ook 1741-1750 in 6 deelen folio
bij een consortium van 8 uitgevers, waarna in 1755 het zgn. Auctuarium volgde. De
handschriften bevinden zich in de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden.
Op dierkundig en geologisch gebied van belang is zijn Amboinsche Rariteitkamer,
door hem bewerkt in de jaren 1660-1699 en in 1701 gezonden aan zijn vriend Dr.
d'A c q u e t , burgemeester van Delft, die de uitgave van dit werk toevertrouwde aan
den amsterdamschen uitgever François Halma. De deskundige leiding van deze
uitgave berustte bij den liefhebber-verzamelaar S i m o n S c h i j n v o e t , door wien
hier en daar aanteekeningen aan het werk toegevoegd zijn. Deze Rariteitkamer
was meer een boek bestemd voor de toentertijd zeer talrijke liefhebbers van
schelpenverzamelingen, het bevat dan ook grootendeels beschrijvingen en
waarnemingen over de zoo bij uitstek interessante molluskenfauna der Molukken;
verder een overzicht over de mineralogische voortbrengselen dier eilanden. Een
ander werk op dierkundig gebied: Het Amboinsche Dierboek, bestaande uit 3 boeken:
Van Land-, Lugt- en Zeegedierte is als handschrift verloren gegaan en nooit
uitgegeven, behalve misschien door Ds. V a l e n t i j n , die voor het 3e deel van zijn
Oud- en Nieuw-Oost-Indiën zeer waarschijnlijk een ruim gebruik gemaakt heeft van
Rumphius' handschrift en aanteekeningen, zonder dat hij het noodig achtte, daarbij
den naam van zijn ‘Zwager en Boezem-vriend’ te noemen.
Rumphius' veelzijdigheid blijkt nog uit de beide andere werken, die hij schreef:
een Ambonsche Landbeschrijving en een Ambonsche Historie. Ook het
oorspronkelijke handschrift der Landbeschrijving, waarvan gelukkig afschriften
bestonden, verbrandde in 1687; later werd het werk herhaaldelijk gecopiëerd, maar
tot een uitgave kwam het niet, en behoeft het niet meer te komen, want zoowel
Landbeschrijving als Historie zijn door V a l e n t i j n gebruikt en misbruikt.
Hoewel ver verwijderd van eenig centrum van wetenschap, woonde Rumphius
op Ambon toch niet geïsoleerd; hij stond in briefwisseling met tal van geleerden,
zoowel in Indië als in Europa: d e J a g e r , t e n R h i j n e , C a m p h u y s , C l e i j e r ,
M e n t z e l e e.a. Een van hem afkomstige verzameling schelpen en ‘rariteiten’ is
in het bezit geweest van den toenmaligen Groothertog van Toskane, Cosimo III de
Medici, en bevindt zich thans grootendeels in het Staatsmuseum te Weenen. In
1681 werd hij met den bijnaam P l i n i u s I n d i c u s lid van de Academia Naturae
Curiosorum, in wier Ephemerides een aantal zijner brieven door M e n t z e l
gepubliceerd zijn, terwijl ook M.B. V a l e n t i n i in zijn Natur- und Mineraliën-Kammer
brieven van Rumphius opgenomen heeft.
Dat ook tegenwoordig de vereering voor Rumphius als wetenschappelijk man
groot is, blijkt uit de algemeene instemming, die de door het Koloniaal Museum in
1902 georganiseerde Rumphius-herdenking gevonden heeft, en bovenal uit de
eendrachtige samenwerking van een aan-
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tal hollandsche en duitsche geleerden om een Rumphius-gedenkboek tot stand te
brengen.
Zijn portret is door J. de Later naar P.A. Rumphius gegraveerd.
Zie: A.W.E.Th. H e n s c h e l , Vita G.E. Rumphii, Plinii Indici (Breslau 1833); P.A.
L e u p e in Verh. K.A.W. Amst. XII (1871) 3e stuk; Rumphius-gedenkboek, uitgegeven
door het Koloniaal Museum te Haarlem 1902, waarin keurige Rumphius-bibliographie.
Sirks

[Rungius, Johannes Conradus]
RUNGIUS (Johannes Conradus), of R u n g e , geb. 22 Jan. 1686 te Cappel in het
graafschap Lippe, overl. 17 Juni 1723. Na het voorbereidend onderwijs genoten te
hebben op het gymnasium te Bremen, trok Rungius in 1703 naar de leidsche
hoogeschool. Bij het verlaten daarvan in 1710, werd hij al aanstonds benoemd tot
conrector aan de apostolische of latijnsche school te Nijmegen, waarna hij, 27 Juni
1714, het professoraat in de letteren te Harderwijk aanvaarde. Hij deed daar zijn
inaugureele oratie de Prudentia et artibus Romanorum in constituenda domi forisque
Reip. Vier jaren later, als rector magnificus aftredend, hield hij als weerslag daarop
een rede de Romanorum luxuria et corruptissimis moribus, quibus et libertatem et
amplissimum imperium corruperunt et pessumdederunt (Hard. 1711 en 1718 in druk
verschenen). 18 Sept. 1721 verwisselde hij Harderwijk met Franeker, doch reeds
weinige maanden later hoorde men den grooten T i b . H e m s t e r h u i s een lijkrede
houden op dezen jeugdigen, zooveel belovenden geleerde. Voor den roem van
Rungius' nagedachtenis is het te betreuren dat deze redevoering nimmer gedrukt
is.
Zijn portret is in het Stadhuis te Franeker.
Zie: B o u m a n , Gesch. d. Geld. Hoogesch. II, 69, 71, waar de door Rungius
uitgegeven werken en biografische bronnen worden opgegeven.
van Schevichaven

[Ruscheblatt, Joannes]
RUSCHEBLATT (Joannes), geb. 5 Dec. 1819 te Amsterdam, Jezuïet in 1838, gest.
7 Aug. 1872 te Amsterdam. In 1850 werd hij geplaatst in het pas door de Jezuïeten
geopende college te Sittard. Na een kortstondig verblijf te Maastricht en te 's
Gravenhage, werd hij tot pastoor te Amsterdam in (1859-1872) aan ‘De Krijtberg’
benoemd. Hij belastte zich met de zorg voor het zoogenaamde ‘Roode Dorp’, won
door zijn talent als kanselredenaar de meer ontwikkelden en door zijn liefdadigheid
de behoeftigen. Medestuurder der ‘Vereeniging van Weldadigheid’ bracht hij daarin
nieuwen ijver, vooral tot de oprichting van armenscholen. Veel bracht hij bij tot
bevordering van de godsvrucht tot het amsterdamsche Sacrament van Mirakel,
zooals vooral bleek in 1871.
Zijn lithographisch portret staat in den Piusalmanak voor 1876.
Zie: H.J. A l l a r d , De St. Franciscus- Xaveriuskerk te Amsterdam (Amsterdam
1904), 166-169.
Derks

[Rutten, Johannes]
RUTTEN (Johannes), geb. te Dordrecht 31 Juli 1809, overl. ald. 6 Oct. 1884. Als
bekwaam teekenaar heeft hij nagenoeg alles wat Dordrecht aan oude gebouwen
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en merkwaardigheden bezat, door zijn teekenstift voor vergetelheid bewaard. In de
collectie Dordracum Illustratum, van Mr. S. van Gijn te Dordrecht, bevinden zich
meer dan 700 teekeningen van zijn hand, en ook de Atlas der gemeente Dordrecht
bezit een aanzienlijk getal. Zijn portret komt voor in Dordracum Illustratum.
Zie: de inleiding op gen. werk.
van Dalen

[Ruysch, Frederik, (1)]
RUYSCH (Frederik), (1) geb. te Utrecht en overl. aldaar 8 Febr. 1677, zoon van
Hugo Ruysch, (kol. 1109), en Lucia van Egmont, was raad, schepen, hoofd-officier
en burgemeester van
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Utrecht, gedeputeerde ter Staten-Generaal en raad ter Admiraliteit van Zeeland.
Door koop werd hij heer van den Engh in Utrecht. Uit zijn huwelijk met M a r i a v a n
d e r M u e l e n sproten verschillende dochters en een zoon H u g o A n d r e a s ,
heer van den Engh, ongehuwd overl. 6 Oct. 1666. Deze was kommandeur van
Ingen, waarvan het beheer op zijn naam gevoerd werd door zijn vader.
Zie: Geneal. en Heraldische Bladen III (1908) 477 v.
van Kuyk

[Ruysch, Frederik (2)]
RUYSCH (Frederik) (2) geb. 's Gravenhage 28 Maart 1638, overl. Amsterdam 22
Febr. 1731, zoon van H e n d r i k en A n n a v a n B e r c h e m , bezocht de lat.
school te 's Gravenhage en werd daarna apothekersleerling bij Uythoorn. 17 Juni
1661 werd hij opgenomen in het apothekersgilde, nadat hij in den Haag reeds een
apotheek geopend had. Van den Haag uit volgde hij te Leiden de lessen in de
geneeskunde, waar hij 28 Juli 1664 promoveerde op een dissertatie: de Pleuritide.
Direct daarna kon hij zich wijden aan de bestrijding der pestepidemie in den Haag,
terwijl hij zich tevens met grooten ijver op de studie der anatomie toelegde. In 1665
verscheen als resultaat dezer studiën zijn: Dilucidatio Valvularum in vasis lymphaticis.
Hierdoor en door het daarop volgend twistgeschrijf met Bilsius werd de aandacht
op hem gevestigd en werd hij 29 Dec. 1666 benoemd tot praelector der anatomie
te Amsterdam als opvolger van S. Deyman, terwijl 6 Febr. 1668 de benoeming
volgde tot examinateur der vroedvrouwen. Na den dood van H. van Roonhuysen
in 1672 werd R. stadsvroevâer, hij verbeterde het onderwijs in vele opzichten,
verscherpte de eischen voor het examen van vroedvrouw en was de oorzaak, dat
in 1703 een keur ingesteld werd, de uitoefening der verloskundige praktijk in haar
geheel regelende. Na nog op 22 Juli 1679 tot gerechtelijk geneeskundige benoemd
te zijn, kreeg hij, toen de Hortus Botanicus in de Plantaadje voltooid was, op 24
Maart 1685 den titel van prof. botaniae te Amsterdam. Sinds 1692 werd hij in het
botanisch onderwijs bijgestaan door Pieter Hotton en vanaf 1700 door C. Commelijn;
in het anat. onderwijs eerst door Joan Sermes sinds 1724, terwijl 27 Aug. 1727
Guiljelmus Röell zijn werk grootendeels overnam.
Ruysch is vooral bekend door zijn ontdekkingen op anatomisch gebied en door
zijn anatomische praeparaten. Zijn methode van opspuiting der bloedvaten was
gebaseerd op de methode van Swammerdam. Met groote werkkracht werd een
museum van anat. praep. verzameld, dat een europeesche vermaardheid verkreeg
en in 1717 voor ƒ 30.000 verkocht aan Czaar Peter, waarna in 10 jaar tijds een
tweede collectie vervaardigd werd, na zijn dood voor ƒ 20.000 aan den koning van
Polen verkocht. Met F r a n s K i g g e l a a r beschreef hij den Hortus botanicus te
Amsterdam; verschillende anat. verhandelingen en de beschrijving van zijn museum
zagen het licht, en de strijd op anat. gebied met G. Bidloo, J.J. Rau, R. Vieussens,
H. Boerhave en anderen was oorzaak van menig kleiner geschrift. Zijn verdiensten
werden gehuldigd door zijn benoeming in 1705 tot lid der Academia Caesarea
Leopoldo-Carolina naturae Curiosorum, in 1720 van de Royal Society te Londen
en in 1727 van de academie te Parijs. Gehuwd 4 Dec. 1661 met M a r i a P o s t ,
dochter van P e t r u s P o s t , had hij een zoon H e n d r i k en verschillende dochters,
waarvan R a c h e l een bekende schilderes werd.
Geschilderd is zijn portret door A. Backer in 1670, door I. van Neck in 1683, door
S. Wande-
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laar en 2 maal door J. Pool. Gravures bestaan van hem door J. Pool in 1694 fol.,
o

o

en in 1702 in 4 . met zijn wapen; hetzelfde verkleind in 8 ., hetzelfde zwarte kunst
o

o

door P. Schenck 4 ., hetz. door S.E. Kraus in 8 ., naar S. Wandelaar met een vers
van D. Hoogstraten in 4 staten.
Hij schreef: Disputatio medica inauguralis de Pleuritide (L.B. 1664); Dilucidatio
valvularum in vasis lymphaticis et lacteis (H.C. 1665, L.B. 1687, Amsterdam 1720
en 1732); Observationum anatomico-chirurgicarum centuria (Amsterdam 1691,
1721, 1737); Museum anatomicum Ruyschianum (Amsterdam 1691, 1721, 1737);
Responsio ad Godefridi Bidloi libellum quem Vindicias inscripsit (Amsterdam 1698,
1721); Thesaurus anatomicus (10 dln. 1701-1715); Thesaurus animalium primus
(Amsterdam 1728); Adversariorum anatomico-medico-chirurgicarum decas prima
(Amsterdam 1717 en 1729); decas secunda (1720); decas tertia (1728); Opusculum
anatomicum de fabrica glandularum in corpore humano, (L.B. 1772, Amsterdam
1733); Curae posteriores seu thesaurus anatomicus omnium praecedentium maximus
(Amsterdam 1733); Tractatio anatomica de musculo in fundo uteri (Amsterdam
1723); Over de baarmoeder- of de ronde spier van de lijfmoeder, vertaald door A.
L a m b r e c h t s (Amsterdam 1726, 1731); Vervolg der ontleedkundige Verhandeling
(Amsterdam 1728); Curae renovatae seu thesaurus anatomicus post curas
posteriores novus (Amsterdam 1728); Verhandeling van de Spieren (Amsterdam
1728); Alle de ontleed- genees- en heelkundige werken van F r . R u y s c h , vert.
door Y.G. A r l e b o u t (Amsterdam 1744); Horti medici Amstelodamensis rariorum
descriptio a F r e d . R u y s c h e t F r a n ç . K i g g e l a r i o (Amsterdam 1697);
Epistolae anatomicae problematicae (Amsterdam 1696-1701, 14 st.).
Zie: H a l l e r , Bibliotheca Anatomica I, 529; II, 121, e.v.; Eloge door F o n t e n e l l e
in: Histoire de l'académie 1731; I.F. S c h r e i b e r , Hist. vitae et merit. Fr. Ruysch,
vóór de Opera omnia (Amsterdam 1752); v o n S t a c h l i n , Levensbeschrijving van
nederl. mannen en vrouwen II, 79-93; E n g e l b e r t s G e r r i t s II, 391;
W a g e n a a r , Amst. III, 241; Navorscher V (1855) 306; XXVIII (1878) 362; B a n g a ,
Geschiedenis der geneesk. (1868) i.v.; H a e s e r , Geschichte der Medicin (1881)
295; I s e n s e e , Geschied. der geneesk., vert. door A l i C o h e n (1843) 403 e.v.;
P o r t a l III, 260; v a n L e n n e p , Memorabilia 140; B u r g g r a e v e , Histoire de
l'anatomie (1880) 259; U f f e n b a c h , Reisen III (1753) 640; A. T i t s i n g h , Diana
(1750); H y r t l , Handbuch der pract. Zergliederungskunst (1860) 590; P a u l u s
P i j l , Afscheid aan Dr. F. Ruysch (Amsterdam 1677); S c h e l t e m a , Csaar Peter
de Groote; d e z ., Rusland en de Nederlanden; Het leven van F. Ruysch, door L.L.
v a n M e u r s in Alg. Magaz. van historiekunde III, 447; S u r i n g a r in Tijdschrift
voor geneeskunde 1866, 2e afd., 19; P. S c h e l t e m a , Het leven van Fr. Ruysch
(1886).
de Lint

[Ruysch, Hugo]
RUYSCH (Hugo), geb. te Utrecht als zoon van Petrus Ruysch, die volgt, en Paschina
de Loechere, overl. te Utrecht in 1613 (Navorscher XVI (1866) 169 stelt zijn sterfjaar
op 1615). Hij studeerde aan de universiteit te Douai in de rechten en verwierf den
graad van doctor in de beide rechten. Bevriend met den bekenden Utrechter van
Buchell, schreef hij hem van uit Douai 29 Juli 1585 een brief, bewaard in de
utrechtsche universiteitsbibliotheek (Catalogus Cod. M.S. II, 119). Te Utrecht
teruggekeerd,
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werd hij raad en schepen der stad. In Maart 1593 werd hij raad ter Admiraliteit. Na
den dood zijns vaders, volgde hij hem in Juli 1595 als raad in het Hof van Utrecht
op. In 1597 werd hij als raadsheer-commissaris belast met de zoogenaamde kleine
rol. In 1610 maakte hij deel uit van een gezantschap namens Utrecht naar de
Staten-Generaal en den Stadhouder aangaande de alteratie.
In Febr. 1596 was hij gehuwd met L u c i a v a n E g m o n t v a n M e e r e s t e i n
(overl. in 1602). Bij deze had hij een zoon Frederik (1), die voorgaat.
Zie, behalve de genealogieën bij zijn vader genoemd, ook: Diarium van A. v a n
B u c h e l l , 114, 117, 332, 344, 348, 391, 394, 413, 447; F r . D u s s e l d o r p i i
Annales (uitg. R. F r u i n ) 334; D o d t , Archief IV (1844) reg.; v a n d e W a t e r ,
Utr. Placaatboek II, 1054.
van Kuyk

[Ruysch, Johannes]
RUYSCH (Johannes), zoon van J o h a n n e s R u y s c h v a n P i j l s w e e r t en
C a t h a r i n a v a n d e r B o r c h , overl. te Utrecht 27 Aug. 1545, was licentiaat in
de beide rechten, werd 4 Juli 1523 toegelaten tot een prebende in het kapittel van
St. Pieter en 24 Maart 1540 tot een prebende in het Domkapittel, 11 Jan. 1543 tot
het supplementum prebendae. Zijn grafschrift noemt hem J o a n n e s R u e s .
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Bijdr. t.d. gesch. der Utr.
ridderhofsteden en heerlijkheden II ('s-Grav. 1912) 165; Bijdr. en Med. Hist. Gen.
XXVII (1906) 176; wellicht is hij de in 1532 te Orleans ingeschreven J o h . R u y s c h
(Album Stud. Aurelian. Natio Germ., 14).
van Kuyk

[Ruysch, Petrus]
RUYSCH (Petrus), zoon van H u g o R u y s c h v a n W a y e s t e i n en J o s i n a
P i e c k v a n I s e n d e r e n , overl. te Utrecht 16 Apr. 1595 en begraven in de
Buurkerk aldaar. Hij was tal van jaren in de utrechtsche vroedschap en herhaalde
malen burgemeester der stad, o.a. in den leycesterschen tijd. In Oct. 1581 werd hij
raad in den Hove van Utrecht. Daarin zetelde hij tot zijn dood, waarna zijn plaats
werd ingenomen door zijn zoon Hugo, die voorgaat, geboren uit zijn huwelijk met
P a s q u i n a of P a s c h i n a d e L o e c h e r e (L o u c h e r ), welke in 1603 overleed.
Zijn familie behoort tot de aanzienlijkste utrechtsche geslachten, wel te onderscheiden
van de hollandsche familie Ruysch. Behalve Wayestein (tot 1696), behoorde van
1376 tot 1612 aan het geslacht ook de heerlijkheid Pijlsweert en tot 1632
Oud-Broeckhuysen; in de 17e eeuw ook de heerlijkheid den Engh. In het
rijksarchiefdepot te Utrecht bevindt zich een genealogie in hs.; verder een genealogie
in De Navorscher XXIX (1879) 521 v.v.
Zie: Kroniek Hist. Gen. XXI (1865) register; Diarium van A. v a n B u c h e l l ,
register; v a n d e W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1053.
van Kuyk

[Ruyskensvelt, Antonius]
RUYSKENSVELT (Antonius), dominicaan, overleden 19 Nov. 1601. Geboortig van
Gent, trad hij aldaar in 1560 in het klooster. Zijne studiën bekroonde hij met het
doctoraat. Als vurig prediker en onvermoeid ijveraar voor den voorvaderlijken
godsdienst, versterkte hij in de dagen der ‘beroerten’, zoowel te Gent, te Brussel
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als op andere plaatsen de katholieken in den strijd tegen de overheersching der
calvinisten. Zijne benoeming tot inquisiteur verdubbelde zijn ijver. Te Brussel
verwekte zijn verblijf in 1581 eene geweldige opschudding, daar de calvinisten den
onversaagden kampvechter, die met zijn geloofsgenooten van elders in
verstandhouding stond,
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uit de stad wilden bannen, de katholieken daarentegen zich niet gewillig van een
hunner machtigste partijhoofden lieten ontrooven. Beide partijen grepen naar de
wapenen, en burgerbloed zou gestroomd hebben, had de bevelhebber van het
garnizoen zich niet verklaard voor de calvinisten en daardoor den katholieken schrik
aangejaagd. 21 April 1581 moest p. Ruyskensvelt, en met hem de dominicanen,
carmelieten en vele andere geestelijken, als rustverstoorder de stad ruimen. Hij
zwierf nu in ballingschap rond zonder de belangen des Konings, welke toen ook de
belangen van den godsdienst waren, uit het oog te verliezen. Vandaar waren de
Staatschen op hunne hoede tegen de geheime werkzaamheid van dezen kloosterling.
Zoodra de stad Gent weder tot de gehoorzaamheid aan de Kerk en den Koning was
teruggebracht, en de verdreven religieusen in hunne kloosters waren wedergekeerd,
werd Ruyskensvelt tot prior der kloosters gekozen. Hij bekleedde dit ambt van
1585-1590 en van 1595-1601, toen hij tot provinciaal der Nederduitsche provincie
gekozen werd. Deze waardigheid bezat hij slechts tien maanden.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 82; Charterboek van Vriesland IV,
257.
G.A. Meijer

[Ruyt, Jacobus de]
RUYT (Jacobus d e ), geb. te Amsterdam 1771, overl. te Alkmaar 27 Sept. 1848,
zoon van M a t t h i j s d.R. en R o s a S w a r t . Hij was leerling van den bloemschilder
Glashorst, kwam in 1789 te Alkmaar wonen en trad daar 11 Aug. van het volgende
jaar als behangselschilder in het gilde. Hij schilderde bloemen, later ook
landschappen en gaf onderricht in het teekenen. Het schijnt hem weinig voordeel
verschaft te hebben, want 10 Mei 1802 werd hem het verkoopen van koffie, thee
en chocolade toegestaan, en in Maart 1812 eindigde hij zijne zaak als
kamerbehanger en verver en verkocht hij vloerkleeden, karpetten en papierbehangsel
uit. In 1832 zijn uitgegeven 4 steendrukplaten, gezichten op Alkmaar vóór de
veranderingen door het aanleggen van het Groot Noordhollandsch Kanaal
veroorzaakt, verkleind naar teekeningen van d.R., welke zich thans in de stedelijke
Prentverzameling bevinden. Hij huwde 20 Juli 1794 met eene weduwe, M a r i j t j e
H a r m e y e r , overl. Febr. 1799, en 8 Dec. van dat jaar met M a r i j t j e V e e n ,
overl. 8 Dec. 1851. Hun laatste levensjaren sleten man en vrouw bij 2 dochters, die
een naaischool hielden.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar (1905), 28; Oud- Holland
XXVII (1909), 121.
Bruinvis

[Rijcke, Petrus]
RIJCKE (Petrus), d e R y k e , R y c k i u s . Groot voorstander van de Reformatie,
een vroom en geleerd man, wiens naam in de geschiedenis der Reformatie met
eere genoemd wordt. Van groote verdiensten op het terrein van kerk en staat, daar
hij in kerkelijke en staatkundige betrekkingen de Gereformeerde kerk te Gent, de
Geref. kerken onder het kruis en in Duitschland verstrooid, de stad Vlissingen, de
provincie Zeeland, ja zijn gansche vaderland krachtig gediend heeft. Geboren uit
een oud, aanzienlijk geslacht te Gent, heeft hij aldaar als advocaat de rechtspraktijk
uitgeoefend, terwijl hij als ‘een der voornaemste ouderlingen’ de kerk te Gent heeft
gediend. Om zijn uitnemenden ijver voor de bevordering der Reformatie noemt de
‘Gentsche Geusen Kronyk-schrijver’ hem ‘Advokaet van de Geusche quade zaeke,
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en Opperhooft van de Consistorianten’. In 1565 wijdde zijn vriend en stadgenoot
Lucas de Heere,
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schilder en dichter, hem in zijn Hof en Boomgaert der Poësiën (Gent 1565) een
sonnet over den strijd tusschen vleesch en geest. 2 Sept. 1566 protesteerde hij,
door den magistraat van Gent daarover ondervraagd, tegen de beeldstormerij en
verklaarde, dat zij buiten weten en tegen den wil van het calvinistisch consistorie
had plaats gehad. Toen de graaf van Egmond, landvoogd van Vlaanderen, 8 Sept.
1566 te Gent was gekomen ‘om het Accoord, met de vereenigde Edelen gesloten,
aldaer ten uitvoer te brengen, en een byzonder verdrag te maeken met de ketters’
werd o.a. Mr. Pieter de Ryke als een der bijzondersten der sectarissen, door den
magistraat op het stadhuis ontboden en was hij met dezen een uur in onderhandeling
om een overeenkomst te treffen wegens de gereformeerde godsdienstoefening,
welk accoord Egmond 10 Sept. onderteekende. 13 Sept. vertrok hij als deputaat
van de predikanten naar Egmond te Oudenaarde, om eenige ophelderingen of
uitbreiding van dit verdrag te verkrijgen. 26 Sept. had hij weer een samenkomst met
den graaf te Gent, en op 16 Oct. liet hij het accoord door de Gereformeerden
onderteekenen, volgens hetwelk ‘die van de nieuwe Religie’ hun predikaties zouden
houden buiten de stad Gent. Hierop koos het consistorie de Rycke in de commissie
van twaalf personen ‘voor de oprichting van de Protestantsche kerk’.
Doch nu begonnen de moeilijkheden. Margaretha van Parma stond bij missive
van 4 Dec. de prediking toe, mits er niet getrouwd en gedoopt werd, wat het
consistorie weigerde. De magistraat gelastte 3 Febr. 1567 de opheffing van het
consistorie en verbood de uitoefening van den geref. eeredienst, waarop weer een
onderhoud van de Rycke c.s. met Egmond op 7 Febr. plaats had. Nadat in het laatst
van Maart de magistraat den geref. godsdienst geheel had doen ophouden, en op
11 April door den President en den Raad van Vlaanderen aan alle advocaten en
procureurs de eed van trouw aan den koning en aan de oude religie was opgelegd,
blijkt de Rycke Gent te hebben verlaten. Althans 18 April 1567 was hij reeds vandaar
vertrokken, daar op dien dag zijne goederen op last van het Hof werden
geïnventarieerd. Zijne belijdenis van de waarheid en de broederlijke gemeenschap,
die hij onderhield met de predikanten der kruiskerken in de Zuidelijke Nederlanden,
inzonderheid met Franciscus Junius, wiens gevangenneming hij wist te voorkomen,
waren oorzaak, dat hij werd ingedaagd en op 15 Juli 1567 bij verstek voor 50 jaren
‘gebannen op halsstraffe’ met verbeurdverklaring van al zijne goederen. Hij begaf
zich metterwoon naar Wezel, alwaar hij in 1568 als lid van eene der
vluchtelingengemeenten het Convent heeft bijgewoond, welks artikelen hij
onderteekende. In 1571 was hij nog te Wezel woonachtig. De emdensche Synode
van 1571 benoemde hem in de wezelsche commissie, tot welke vacante gemeenten,
zich moesten wenden ter verkrijging van een dienaar, en eveneens in de wezelsche
commissie in zake de beschrijving van de geschiedenis der Reformatie. Onzeker
is, of hij de Synode te Emden heeft bijgewoond. Zijn naam komt niet voor onder de
onderteekenaars der acta. Bij prins Willem I, wiens vertrouwd medewerker hij was,
stond de Rycke in hooge achting. In 1570 was hij werkzaam als een van 's Prinsen
commissarissen, die in de waalsche en vlaamsche vluchtelingenkerken te Keulen,
Wezel, Duisburg en omliggende plaatsen belast waren met de regeling van een
maandelijksche collecte van penningen ten behoeve van de krijgskas.
Toen 's Prinsen volk 7 Sept. 1572 Oudenaarde
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had ingenomen, werd de Rycke door den Prins er heen gezonden om den Grooten
Raad aldaar te bewegen tot het afleggen van den eed van trouw aan den Koning
en aan den Prins van Oranje als zijn stadhouder. Zijn welsprekende rede had echter
niet het gewenschte succes. De overheid, opgestookt door de geestelijken, bleef
weigerachtig, waarop het krijgsvolk op wreede wijze de stad verliet. Nadat door het
overgaan van Bergen in Henegouwen 's Prinsen zaken in Vlaanderen en Brabant
verliepen, zoodat de Rycke daar geen dienst meer kon doen, keerde hij naar Zeeland
en Holland terug. De mislukking in 1573 van den aanslag op den Diemerdijk tot
ontzet van Haarlem, waarvan de Noord-Hollanders den overste Sonoy de schuld
gaven, had een gespannen verhouding tusschen hen doen ontstaan. Nadat de
pogingen tot verzoening van den door den Prins gezonden Charles Boisot gefaald
hadden, zond de Prins de Rycke twee malen naar het Noorderkwartier, wien het
gelukte de verdeelde gemoederen eenigermate te bevredigen. De Prins, als
stadhouder van Zeeland, erkende zijne verdiensten door hem 8 Juli 1573 aan te
stellen tot baljuw van Vlissingen, in welke betrekking hij gedurende het beleg van
Middelburg door de Zeeuwen belangrijke diensten aan de goede zaak heeft bewezen.
In 1576 hielp hij als gevolmachtigde van den Prins en van de Staten van Holland
en Zeeland de Pacificatie van Gent sluiten en onderteekende het tractaat (8 Nov.).
28 Juni 1578 werd hij, wegens de stad Vlissingen, beëedigd als lid van het college
van Gecommitteerde Raden van Zeeland. 13 Nov. 1578 werd hij met drie anderen
door Zeeland gedeputeerd om de Unie van Utrecht tot stand te helpen brengen,
welke 23 Januari 1579 werd voltooid en ook door hem geteekend. 23 Juni 1580
bekleedde de Prins hem met de waardigheid van ‘Eersten Edele van Zeeland’,
welke hij tot zijn dood toe behield. In Aug. 1582, toen de Prins van Oranje met den
hertog van Anjou de magistraat te Gent veranderde, werd de Rycke tot ‘een van 's
Heeren kiezers’ verkozen. Namens de Staten van Zeeland onderteekende hij, als
president van het Hof, de tusschen de Staten en de zeeuwsche kerken gevoerde
correspondentie over de politieke approbatie van de zeeuwsche kerkenordening
der provinciale middelburgsche Synode van 1 Febr. 1591, welke approbatie 13 Nov.
1591 verleend werd. Hij overleed in Febr. 1596. Zijn portret komt voor in Zelandia
Illustrata. Volgens sommige berichten zou van zijne hand verschenen zijn het
geschrift in Titulum de Appellationibus, 's G r a v e z a n d e teekent aan, dat hij
verscheiden volwassen kinderen heeft gehad, zooals blijkt uit het ‘Middelburgsche
Register der Hervormde Ledematen’.
Tweemalen blijkt hij gehuwd geweest te zijn, de eerste maal met eene v a n d e
L u s s c h a e r t van Aalst, stiefdochter van F r a n ç o i s H u e r i b l o c k , die hem
een zeer groot vermogen aanbracht, en na in Nov. 1568 voor den Raad van
beroerten gedaagd te zijn, eveneens verbannen werd - 29 Mei 1579 is te Middelburg
een kind ged. van Mr. Pieter de Rijcke en J o s s y n e H u e r b l o c q - de tweede
maal ondertr. hij te Middelb. 9 Sept. 1582 (getr. 16 Sept.) met I s a b e a u v a n
d e r V a r e n t , dochter van A a r n o u t v a n d e r V a r e n t en I s a b e a u d e
B e v e r e n , uit welk laatste huwelijk hij een dochter had, A n n a d e R y c k e , welke
in den echt trad met jonkheer J a k o b W i n c k e l m a n ‘Capitein en Commandeur
der Stad en Eilande van Tholen’.
Zijn portret is gegraveerd door Houbraken naar een schilderij van een onbekende.
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Zie: J. d e J o n g : De Voorbereiding en Constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. Kerken (Gron. 1911) reg.; Lofvermeldend Levensverhael van den
Wel-Edelen Heer Mr. Pieter de Rycke, ouderling der Hervormde Kerke te Gent, en,
laestelijk Eersten Edelen van Zeelandt bij W. t e W a t e r , Historie der Hervormde
Kerke te Gent (Utrecht 1756), 271-293; J.W. t e W a t e r , Historie der hervormde
kerke en doorluchtige schoole te Gent. Aanhangsel (Utrecht 1794), 87; A. 's
G r a v e z a n d e , De Unie van Utrecht herdacht (Middelburg 1779) reg.; 's
G r a v e z a n d e , Twee honderd jarige Gedachtenis van het eerste Synode der
Nederl. kerken te Wezel (Middelb. 1769), 132 vg.; 's G r a v e z a n d e , Tweede
Eeuw-gedachtenis der Middelb. vrijheid (Middelb. 1774), 367; J.H. H e s s e l s ,
Epistulae et tractatus Reformationis historiam illustrantes (=
Ecclesiae-Londino-Batavae Archivum) (Cantabrigiae 1889) II, 434; V. F r i s . Notes
pour servir à l' Histoire des Iconoclastes et des Calvinistes à Gand de 1566 à 1568
in de Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent IX
(Gand 1909), 50, 133-136; E d . d e C o u s s e m a k e r Troubles religieux du XIVe
siècle dans la Flandre maritime 1560-1570 (Bruges 1876), reg.; F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen (Midd. 1893) II, 514.
de Jong

[Rijckwaert, Arnold]
RIJCKWAERT (Arnold), of H u e r i b l o c (naar zijn moeder), geb. 28 Nov. 1655 te
Oostende, Jezuïet 3 Oct. 1674, priester 27 Mei 1684, gest. 11 Jan. 1722 te
Antwerpen. Vóór 1697 was hij hoofdzakelijk te Middelburg en omstreken als
zendeling werkzaam. In 1697 ondernam hij, op last van zijn oversten, een
onderzoekingsreis over land naar Perzië. Door Holland vertrok hij, over Hamburg
en Dantzig, door Polen, Rusland en Tartarije en kwam behouden te Ispahan aan.
Hier onderzocht hij naar de mogelijkheid, of hij over land China kon bereiken. Maar
toen hem de uitgestrekte woestijnen en de groote afstand te bezwaarlijk leken, ging
hij scheep en stevende door de Perzische golf naar Goa, waar hij vier jaar verbleef.
Vandaar keerde hij over Perzië naar Palestina, en vandaar over Frankrijk naar de
zuidelijke Nederlanden weder. In 1703 bevond hij zich als zendeling te 's Gravenhage
en zag er achtereenvolgens, door de verbanningsdecreten der Staten van Holland,
al zijn medebroeders verdwijnen. 16 Febr. 1708 was het zijn beurt op het Binnenhof
te verschijnen, waar hem aangekondigd werd, dat hij binnen 3 maanden de statie
in de Nobelstraat had te verlaten, tenzij voor dien tijd de eendracht tusschen de
katholieken en de jansenisten hersteld zou zijn. R. kwam nu in 1711 te Zwolle, en
wist reeds in 1712 de Jezuïetenkerk open te stellen, die sinds 1707, op bevel der
Staten, gesloten was. Wegens toenemende zwakte vertrok hij in 1720 naar
Antwerpen.
Zie: Archief Bisd. Utrecht IV, 121; VII, 72-74; VIII, 99; P.G. B o n g a e r t s , De St.
Theresiakerk ('s Gravenhage, 1866) 69.
Derks

[Rijcwart, Carolus]
RIJCWART (Carolus), gezegd T h e o p h i l u s , R y c k a r t , R y c w a e r t ,
Rijcwaerd, Ryckewaert, Ryckwardt, Rycwaerts, Rickwaert,
R y c q u e w a e r t , geb. te Nieukerke of Neuf-Eglise in Belle ambacht in Vlaanderen,
heeft als vermaard prediker en man van groote geleerdheid en invloed met kracht
de Reformatie bevorderd. Van 5 Oct. 1566 tot in het begin van Febr. 1567 vinden
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wij hem te Iperen als predikant (Chef des ministres) vermeld, waar hij onder de
afvalligen des geloofs eene eerste plaats innam. Op 5 Oct. 1566 verscheen hij,
vergezeld door vijf burgers der stad, de aanzienlijksten en opperhoof-
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den der hervormden, voor den stedelijken magistraat en ‘deed eed als minister en
predikant van die der nieuwe religie binnen deselve stede’. Slechts vier maanden
was hij te Iperen voor de Reformatie werkzaam. Hij verkeerde er zelfs in
levensgevaar, want op 15 December ontstond er een allergevaarlijkst oproer, doordat
er op hem, als predikant der sectarissen, geschoten was. Hij verliet de stad, nadat
de godsdienstoefening der Hervormden weer verboden was, proces tegen hem
aanhangig was gemaakt en de magistraat hem onderscheiden malen tevergeefs
voor zich gedaagd had. Op 7 Febr. 1567 werd hij ‘bij hallegebod’ ingedaagd en
eindelijk, daar hij niet verscheen op 8 Aug. 1567, bij vonnis van schepenen bij verstek
veroordeeld in den ban van 50 jaren uit den lande van Vlaanderen, op de galge, en
al zijn goederen verbeurd verklaard, wegens de collecte van penningen, instelling
van consistorie, administratie van den doop, alles tegen het verbod van de
landvoogdes. Van Iperen week hij uit naar Norwich in Engeland, waar hij reeds op
4 Juli 1567 voorkomt als predikant bij de hollandsche vluchtelingengemeente, en
Anthonius Algoet en Isbrandus Balkius (I kol. 227) tot ambtgenooten had. Met Algoet
woonde hij in 1568 het Convent te Wezel bij, welks artikelen Moded bij procuratie
uit beider naam onderteekende. Wegens de kerkelijke twisten te Norwich werd hij
met zijne beide collega's in Sept. 1571 afgezet bij vonnis van 16 Sept., onderteekend
door den aartsbisschop en de bisschoppen van Londen, Winchester en Norwich.
Van 5 Maart 1574 tot 24 Mei 1577 komt hij voor als predikant der hollandsche
gemeente te Thetford. In 1575 werd hij door den kerkeraad van Rotterdam om zijne
gaven als predikant begeerd bij schrijven van 4 Jan. aan den kerkeraad der holl.
gemeente te Londen. Van Thetford beroepen, kwam hij omstreeks Aug. 1577 als
predikant te Leiden. Als deputaat van de classis van Leiden was hij tegenwoordig
op de Nationale Synode van Dordrecht in Juni 1578, wier acta hij onderteekende.
Aangaande het verzoek van den kerkeraad van Brugge aan de syode om een
predikant, dd. 19 Mei 1578, besloot de Synode Rycwaert voor den tijd van een
maand aan Brugge te leenen, met welk besluit de kerkeraad en de magistraat van
Leiden accoord gingen, blijkens schrijven aan de Synode d.d. 6 en 7 Juni. Omstreeks
Aug. 1578 is hij weer naar Iperen vertrokken, waar hij op 6 Mei 1583 nog als
predikant wordt vermeld. De westvlaandersche Classe te Iperen van 21 Oct. 1578
koos hem tot haren voorzitter. Waarschijnlijk is hij te Iperen, voordat de stad in 1584
aan Parma overging, overleden. Hij noemde zich zelven ook Theophilus of
onderteekende Theophilus D.L. (Doctor Legum? of Divinitatis Licentiatus?).
Twee malen is hij gehuwd geweest, eerst met M a r i e G o d t s c h a l c k , die met
hem uit Iperen verbannen werd; daarna is hij op 25 Mei 1574 in de hollandsche kerk
te Londen gehuwd met L o w i j s e k e n C a r b o n i e r s van B e v e r e .
De Chronyc Historie der Nederlandischer Oorlogen, Troublen ende Oproeren,
etc., tot desen jaren 1580, Gedruct tot Noortwitz na de copie van Basel Anno 1579
heeft een voorrede van zijn hand d.d. 2 Dec. 1579. Eveneens schreef hij de voorrede
in de fransche uitgave van 1582. Daar de hollandsche uitgave eene vertaling is van
een in 't Hoogduitsch geschreven historisch werk van A d a m H e n r i c i p e t r i , te
Bazel, heeft Rijcwart blijkbaar dit werk ook in het Hollandsch en Fransch vertaald
en beide malen van een voorrede voorzien.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1116
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles naar J. Buys en door Cr. de Passe.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911) reg.; W.J.C. M o e n s , The Marriage, Baptismal,
and Burial registers, 1571 to 1874 of the Dutch reformed church, Austin Friars
London (Lymington 1884), XXIII, 97, 131.
de Jong

[Rijser, Joannes]
RIJSER (Joannes), geb. 3 Nov. 1572 te Amsterdam, Jezuïet 25 Maart 1594, priester
1601, gest. 16 Maart 1650 te Antwerpen. Bij het geusworden van Amsterdam in
1578 werd de familie Rijser, die herhaaldelijk op de lijst der magistraatspersonen
voorkomt, verbannen. Zijn moeder vestigde zich waarschijnlijk te Emmerik. Na zijn
latijnsche studiën te Emmerik en te Douai voltrokken te hebben, trad hij in de societeit
van Jezus. Na zijn priesterwijding trad in hij de zuidelijke Nederlanden als predikant
op en sprak zoo meesleepend, dat Philips Willem van Oranje, de broeder van prins
Maurits, verklaarde, zelden zulk een voortreffelijk redenaar gehoord te hebben. In
1612 werd hij naar de noordelijke Nederlanden gezonden ter vervanging der
overleden paters Duyst en de Leeuw. Bijna veertig jaren was hij in de voornaamste
steden, van waar uit hij verre tochten over het platteland ondernam, werkzaam. Het
verslag zijner wederwaardigheden is een belangrijke bijdrage tot de kennis der
toestanden, in die jaren onder de katholieken bestaande. Amsterdam, waar hij aan
verschillende vervolgingen blootstond, was R.'s eerste verblijf. Daarna koos hij
Utrecht als middelpunt van het terrein zijner werkzaamheid. In 1616 ondernam hij
een verkenningstocht door het Gooiland en verder en vond onder de katholieken
een schrikbarende onwetendheid omtrent hun geloofskennis. In Gelderland vond
hij bijna alle inwoners getrouw gebleven aan het roomsche geloof, ofschoon zij 's
zondags bij den protestantschen predikant, bij gebreke aan een roomschen priester,
ter kerke gingen. Ook te Utrecht werd R. niet met rust gelaten. Eenmaal verborg hij
zich, bij een overval, in een kist, die te klein van afmeting was, zoodat hij er bijna in
gestikt was. Toen hij in 1649 naar de zuidelijke Nederlanden werd teruggeroepen,
wilden de katholieken van Utrecht, die zijn deugd en zijn ijver waardeerden, hem
niet laten vertrekken, maar R. wist te gehoorzamen en overleed ruim 6 maanden
later.
Zie: H.J. A l l a r d , Een Missiereis door Noord-Nederland in de 17e Eeuw in Studien
XV: 2 (1883), 97.
Derks

[Rijswijck, Dirk van (2)]
RIJSWIJCK (Dirk v a n ) (2), [(1) zie II kol. 1254], geb. te Nijmegen in 1565, en aldaar
overl. 4 Juli 1625, zoon van D i r k en A e g i d i a C a n i s . Op 17-jarigen leeftijd trad
hij in de Jezuïeten-orde, en gold als een man van meer dan gewoon redenaarstalent
en niets ontzienden ijver en offervaardigheid. Vooral langs de oevers van Rijn en
Eems arbeidde hij aan het herstel van den katholieken godsdienst. In 1606 en 1607
bezocht hij van uit Emmerik het naburige Kleef, en slaagde er in de communie onder
twee gedaanten, die er 60 jaar bestaan had, weder af te schaffen. In 1609 vestigde
hij een Jezuïeten-residentie te Xanten. Vier jaar later kwam hij te Meppen en herwon
het voor de katholieke kerk; weldra volgden adel en volk van den omtrek. Te Goch
begon hij in 1622 een residentie en herstelde er, na een onderbreking van 80 jaren,
de openbare processie van het heilig Sacrament. Bij de verrassing dier stad door
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den gouverneur van Nijmegen, Lambert Charles, 18 Jan. 1625, werd hij met zijn
gezel uit zijn woning
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opgelicht en openlijk bespot. Een losprijs van 2000 daalders weigerde hij, als
wederrechtelijk gegrepen op onzijdig terrein, te betalen, en werd toen gevankelijk
naar Nijmegen gevoerd en in den kerker opgesloten. De tusschenkomst van vrienden
en verwanten, zelfs van Frederik Hendrik, mocht niet baten. In den Haag handhaafde
men den eisch, dien van Rijswijck als onrechtvaardig bleef afwijzen. Zes maanden
had hij in de boeien doorgebracht, toen hij ten gevolge der doorgestane ellende
bezweek, na eerst zijn vijanden vergiffenis geschonken te heben; hij werd als verwant
aan de voornaamste familiën van Nijmegen plechtig bijgezet in de St.-Stevenskerk.
Zie: C o r d a r a , Historia Societatis Jesu, Partis VI Tom. I p. 580; R e i f f e n b e r g ,
Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem 410, 585, 592; M e i j e r , Katholiek
Nijmegen, II, 22; D u h r , Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge
II: 1, p. 57, 65, 69, 72, II: 2, p. 37.
van Miert

[Rijswijck, Jacob van]
RIJSWIJCK (Jacob v a n ), broeder van Dirk (2), geb. te Nijmegen in Maart 1558,
Jezuïet geworden 23 Maart 1577, overl. te Rijnberk(?) 15 Oct. 1606. Hij onderwees
de letteren, wijsbegeerte en zedekundige godgeleerdheid, en oefende tegelijkertijd
het geestelijk dienstwerk uit in Munsterland. Nadat hij graaf Johan van Oostfriesland,
generaal in spaanschen dienst, en diens gemalin Sabina Catharina voor de kath.
kerk had gewonnen, mocht hij in 1601-1606 in het kleine graafschap Rietberg, bij
Paderborn, dat Sabina haar man als bruidschat had aangebracht, den roomschen
godsdienst grootendeels herstellen, en stond de abdis van het stift te Freckenhorst,
Elisabeth van den Bergh, krachtig bij om dit voor het oude geloof te behouden. In
denzelfden geest werkte hij te Emden aan het hof van Johan's broeder Enno, doch
met weinig gevolg. Toen Johan in 1606 deel nam aan den strijd, dien hertog Hendrik
Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel tegen zijn onwillige onderdanen te voeren had,
vergezelde hem van Rijswijck als biechtvader en aalmoezenier en wijdde zich geheel
aan de geestelijke en lichamelijke belangen der soldaten, die door ziekte werden
geteisterd, totdat de dood ook hem wegrukte.
Zie: R e i f f e n b e r g , Historia Soc. Jesu ad Rhenum infer., 428; D u h r , Geschichte
der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge II: 1, p. 23, 46, 62; II: 2, p. 301.
van Miert

[Rijswijck, Nicolaus]
RIJSWIJCK (Nicolaus), minderbroeder, gest. waarschijnlijk vóór 1659. Hij is meer
bekend als ‘d e p a e p v a n S e v e n b e r g h e n .’ In 1629 uit het klooster van 's
Hertogenbosch verdreven, vestigde hij zich te Velp (N.-B.) en zorgde daar tevens
voor de katholieken van Grave. Toen de komst van een pater capucijn (1633) zijn
aanwezigheid aldaar overbodig maakte, ging hij in Mrt. 1636 naar Maasbommel,
waar zijn broeder, de gemeente-secretaris, hem huisvestte. Van daar
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uit doorliep hij de gansche streek van Maas en Waal en bracht overal de lang
ontbeerde priesterlijke hulp. Toen ten slotte zijn persoon al te groot gevaar liep,
zocht hij op verzoek van den pastoor Valerius Hessels een schuilplaats te Megen,
dat weldra het middelpunt werd van het katholieke leven der omliggende dorpen.
Hier ook stichtte hij met andere in 1645 aangekomen medebroeders het nog
bestaande minderbroedersklooster. Biechtvader werd hij benoemd 15 Apr. 1646
van de clarissen te Boxtel en 14 Apr. 1652 van de franciscanessen te Dommelen.
In deze laatste plaats trad hij tevens als pastoor op. Reeds in Mei 1653. begaf hij
zich naar Zevenbergen, waar de verdraagzaamheid van Amalia van Solms,
prinsesweduwe van Oranje, en de godsdienstige gezindheid der ondanks
verschillende aanschrijvingen nog niet afgezette ambtenaren, vooral van den
drossaard Diderik Tholinck, de vrijheid der roomschen begunstigden en aan de
tegenpartij herhaalde klachten ontlokten. Aan den gespannen toestand werd ten
laatste een einde gemaakt door het krachtdadig optreden der Staten. Rijswijck werd
in Sept. 1654 gevat en zwaar geboeid naar den Haag gevoerd, waar hij eenigen
tijd in de Gevangenpoort opgesloten bleef en 12 Nov. door het Hof tot geldboete
en verbanning veroordeeld werd. 11 April 1655 werd hij door zijn oversten aangesteld
als biechtvader der clarissen te Mechelen.
Zie: De Godsdienstvriend, LXXXIII (1859) 184 vv.; S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's
Hertogenbosch V, 59, 964 v.; K n u t t e l , De toestand der Ned. Kath. ten tijde der
republiek I, 331 vv.; Archief Aartsbisdom Utrecht, XI (1882), 74; Taxandria X (1903)
14, 38, 137 vv. en eenige hss. in het provinciaal archief der minderbroeders te Weert.
Hesse

[Rijswijk, Johannes Wilhelmus van]
RIJSWIJK (Johannes Wilhelmus v a n ), geb. te Leeuwarden 27 Jan. 1733, gest.
aldaar 10 Juli 1806. Hij werd in Sept. 1757 priester gewijd en trad van Jan. 1759 af
op als pastoor te Oosterend. Vandaar ging hij in 1786 als pastoor naar Harlingen
In 1791 legde hij daar zijn bediening neer. In 1795 werd hij tot plaatsvervangend
representant voor Harlingen in de Staten gekozen, terwijl hij in 1796 als
vertegenwoordiger van Friesland in de nationale vergadering optrad. Hier streed hij
voor de gelijkheid der godsdiensten en voor het opheffen der staatskerk. Kort na
1795 vestigde hij zich te Leeuwarden, waar hij tot zijn dood verbleef.
Hij schreef te zamen met Lucas Ottinck een Zegezang op het 50-jarig priesterfeest
van past. Warnsteker te Irnsum.
Zijn geschilderd portret berust te Leeuwarden bij de fam. Bruinsma.
Zie: Naaml. der R.K. Geest- en Friesl. (Ms. Kanselarij Leeuwarden); De Wachter
1880, 188; N u y e n s , Gesch. des Nederl. Volks XIX, 118; Archief Aartsb. Utrecht
IV, 140.
Gasman
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S.
[Salmius, Anselmus]
SALMIUS (Anselmus), A n s e l m u s B e e r n t s z ., geboren te Utrecht als zoon van
B e r n a r d A n s e l m u s S a l m i u s , overluid te Utrecht 21 Februari 1640. Hij
studeerde te Leiden in de rechten en promoveerde aldaar 18 October 1606 onder
Swanenburg tot licentiaat. In het-
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zelfde jaar vestigde hij zich als advocaat bij het Hof van Utrecht en huwde
H e n d r i c a J a n s d r . v a n W y c k e r s l o o t h (overl. 1636). In 1607 werd hij
raad in de vroedschap, het volgende jaar schepen. Bij de bekende
magistraatsverzetting door Prins Maurits in 1618

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1119
werd hij pensionaris van Utrecht. Ook was hij een der rechters over den
landsadvocaat van Oldenbarneveldt. Wegens ziekte deed hij in 1622 afstand van
zijn post. Te zamen met zijn vrouw testeerde hij 6 Sept. 1626. Hoogst ongunstig is
het oordeel over hem in een memorie over het in 1618 gebeurde, opgesteld door
een aanhanger der partij van v. Oldenbarneveldt. Daar wordt hem verweten dat hij
zich ‘tegens sijn eer ende eet tegen sijn meesters heeft opgeworpen, sulcks dat hij
gelicentieert wesende tegens sijnen eet van getrouwicheyt hem heeft laten
gebruycken .... tot een hoofd van de mutins, ende altijt gearbeyt heeft door
complotterij den staet te renverseren’, terwijl hij zich ‘om gelts wille’ heeft laten
gebruiken om den landsadvocaat ‘mede ter doot te verwijsen’. Tot straf werd zijn
verstand gekrenkt ‘dat hij gantsch sot is’ en daarom gecasseerd.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XVII (1896) 74, 76, 77, 83; Diarium E v .
B r o n c h o r s t i i 117; Wapenheraut VI (1902) 499; Geneal. en Heraldische Bladen
III, 236-239; V, 212-213.
van Kuyk

[Sambeeck, Joannes van]
SAMBEECK (Joannes v a n ), geb. 15 Oct. 1601 te Gennep, Jezuïet 28 Sept. 1621,
priester 15 April 1634, gest. 28 Sept. 1666 te Harderwijk. Zijn vader, G e r a r d u s
v a n S a m b e e c k , was schout, zijn moeder, M a r g a r e t h a D e l g a d o , stamde
uit een adellijk spaansch geslacht. Zijn latijnsche studiën volbracht hij op het
Jezuïetencollege te Maastricht en hij kwam in 1637 naar Harderwijk, waar hij
gedurende bijna 30 jaren het zielenheil der katholieken verzorgde. Met veel geduld
wist hij de moeilijkheden te verdragen, die hem de lastige katholieken, de
haatdragende calvinisten, de overmoedige studenten der Illustre school aandeden.
Van zijn hand verscheen: Het gheestelyck Jubilee v.h. jaar 1650 ofte vreugde van
t' berouw verbeelt door t' ghesucht d. tortelduyven naar haer gayke (Antw. 1663).
Zie: Archief Bisd. Utrecht II, 454, 463; III, 74, 274; XI, 375; C. S o m m e r v o g e l ,
Bibliothèque d.l. Comp. d. Jésus (Bruxelles 1890) VII, 502.
Derks

[Sanarii, Ludovicus]
SANARII (Ludovicus), S a n a r y , S a v a r i i , S a v a r y , S e v e r y , was een afvallig
franciscaner monnik uit Brugge of Sluis, die in 1566 te Eecloo in Vlaanderen als
predikant optrad. In 1568 was hij lid van het Convent te Wezel, welks artikelen hij
onderteekende. In 1579 komt hij voor als predikant te Ertvelde, welke kerk toenmaals
tot de classis van Hulst behoorde, en in 1584 als predikant te Esklum of Eskelum
in Oost-Friesland.
Zie: J. d e J o n g , De Voorbereiding en Constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.
de Jong

[Sander, Johannes Coenraad]
SANDER (Johannes Coenraad), hoofd eener school en directeur der
Rijksnormaallessen te Schiedam, waar hij 7 Nov. 1906 overleed. Geb. 5 Jan. 1835
te Voorburg, ontving hij hier zijn opleiding bij H. Hemkes (I kol. 1067), totdat hij in
1849 op de kweekschool voor onderwijzers te Haarlem kwam, onder leiding van
Prinsen (II kol. 1133). In 1859 tot hoofdonderwijzer te Lier benoemd, werd hij dit 8
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jaar later te Schiedam, waar hij bijna 40 jaren tot heil der jeugd heeft gewerkt. Sedert
1876 was hij hier tevens directeur der Vormschool voor onderwijzers, die later
veranderd werd in een Rijksnormaalschool. Algemeen werd hij om zijn bekwaamheid
en degelijkheid geroemd.
S. schreef: De kleine Humboldt; Grepen uit de land- en volkenkunde van Noordelijk
Europa;
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Onze omgeving; Schetsen uit de Vaderl. geschiedenis en Schetsen uit het groote
boek der geschiedenis, alle bij herhaling herdrukt, evenals het met zijn vriend en
ambtgenoot J. W i j m a geschreven: Bezoek aan Nederlandsch- Indië. Met dezen
laatste schreef hij ook: Uit onze geschiedenis en Uit den oorlog van 1870-71 (2 dln.).
Voorts schreef hij, als medewerker aan de Schiedamsche Courant, tal van
hoofdartikelen e.a. stukken in dit blad.
Zie: Schied. Courant v. 8 en 11 Nov. 1906.
Zuidema

[Sanders, Antoine Jacob Willem Farncombe]
SANDERS (Antoine Jacob Willem F a r n c o m b e ), inspecteur van het lager
onderwijs in de prov. Utrecht en lid der Tweede kamer Stat.-Gen., was geb. 21 Juli
1833 te Medemblik en overl. 7 Sept. 1896 te 's Gravenhage. Zijn ouders waren
S a m u e l F.S., leeraar a.d. Kon. Milit. Acad. te Breda, en jkvr. W i l h e l m i n a
A l e t t a C o e n r a d i n a v a n B o e t z e l a e r . Zijn jeugd bracht hij meerendeels
in Engeland door, wat zijn voorliefde voor engelsche instellingen en gebruiken
verklaart, die hem heel zijn leven is bijgebleven. Na te Utrecht en elders in de rechten
gestudeerd te hebben (1850-55), vestigde hij zich in Utrecht metterwoon en liet zich
inschrijven als advocaat, zoowel bij het Hoog Militair- als bij het Provinciaal
Gerechtshof alhier. Inmiddels trad Mr. Farncombe Sanders in het huwelijk (1855)
met B e n j a m i n a A n n a F r e d e r i c a A l e x a n d r i n a barones v a n
G o l t s t e i n (geb. 17 Sept. 1826 te Utrecht en overl. 21 Febr. 1868 ald.). Bij de
invoering der wet op 't L.O. van 1857 werd hij het volgend jaar tot provinciaal
inspecteur in Utrecht benoemd, wat hij gebleven is tot 1869, toen hij in dat ambt
werd opgevolgd door Lodewijk Mulder. Het volgend jaar verliet hij Utrecht, waar hij
inmiddels van 1861 af een zeer werkzaam lid van den Gemeenteraad was geweest.
Later heeft hij er zich andermaal gevestigd, doch slechts voor kort; in Jan. 1880
verhuisde hij naar den Haag. In 1886 werd Farncombe Sanders door 't kiesdistrict
Haarlem tot lid der Tweede Kamer gekozen, waarin hij plaats nam onder de liberale
partij en zitting heeft gehouden, bijna onafgebroken, tot zijn dood. In zijn
parlementaire adviezen openbaarde hij vaak uitgebreide zakenkennis, met name
ook van engelsche constitutioneele toestanden. In zake internationaal recht,
scheepvaart, kiesrecht enz. gaf hij van alle zijden zeer gewaardeerde beschouwingen
ten beste, die dikwijls met geestige opmerkingen en anecdoten gekruid waren. In
1883 was hij lid der staatscommissie tot onderzoek naar de gewenschte
grondwetsherziening.
Van Sanders' geschriften noemen wij: Eenige bedenkingen tegen het rapport
omtrent de schoolpligtigheid, uitgebragt namens eene commissie uit de Maatsch.
tot Nut van 't Alg. enz. (1863); Een paar opmerkingen over de Adressen der
Roomsch-Katholieken en de Pauselijke onfeilbaarheid (1871); De Paus en de Staat
(Antwoord aan den heer Heynen) (1873); School, godsdienst en gezond verstand.
Bijdragen tot schoolwetherziening (1876); Effectenbelasting. Bedenkingen tegen
het aanhangig wetsontwerp (1879); Het Fransche handelstractaat en de steenkolen
(1882); Het kiesrecht en het voorstel-van Houten (1884); De Troonopvolging (1884);
Rechtsgeleerd advies in zake het kerkelijk conflict te Amsterdam (1886);
Grondwetsherziening, kiesrecht en onderwijs. Toespraak tot de kiezers in het
kiesdistrict Haarlem (1887), en Troonopvolging. Aanmerkingen op het ongevraagd
advies van W. baron van Goltstein (1887).
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Kinderen werden uit bovengenoemd huwelijk met barones v.G. niet geboren.
Zie: Utr. Dagbl. v. 8 Sept. 1896 en Het Vaderland v. 8 en 12 Sept. 1896.
Zuidema

[Sandifort, Eduard]
SANDIFORT (Eduard), zoon van G e r a r d S. en G e e r t r u i H e l e n a S n e l l e n ;
geb. 14 Nov. 1742 te Dordrecht, waar zijn vader predikant was, overl. 12 Februari
1814 te Leiden. Hij genoot gymnasiaal onderwijs in den Haag, waarheen de vader
1744 beroepen was. In 1758 werd hij student te Leiden. Reeds in zijn studietijd
trokken anatomie en heelkunde hem het meest aan, en hij onderscheidde zich zoo,
dat hij het recht kreeg om ‘met de kap’ te promoveeren. Hij liet dit na (vermoedelijk
om de onkosten daaraan verbonden), en werd gewoon gepromoveerd 19 Dec. 1763
tot Med. Doctor op een proefschrift: de Pelvi ejusque in partu dilatatione. Nu vestigde
hij zich als praktizeerend geneesheer in den Haag en gaf daar gedurende 10 jaar
o

ieder jaar 4 nummers, samen één flink 8 . deel uit van zijn Natuur- en Geneeskundige
Bibliotheek, waarin tal van werken in 't afgeloopen jaar verschenen, besproken
werden. Zoo kwam hij met tal van geleerden in briefwisseling; daardoor weer ontstond
zijn Thesaurus dissertationum, een voor de literatuur in en van die dagen belangrijk
werk. ‘Uit deze beide werken erkent men’, zegt G.C.B. S u r i n g a r , zijn
levensbeschrijver, ‘zijn veelzijdigheid, zijn uitgebreide talenkennis en zijn
onvermoeide vlijt.’ Ook roerde hij zich op 't gebied van koepokinenting en enting
tegen de veepest, zooals niet minder van Doeveren en Camper gedaan hadden,
beschreef hij de ziekte en hetgeen bij de gestorven dieren gevonden was en zond
zijn studie bij de Kon. Zweedsche Akademie in voor de Verhandelingen. S. was nl.
lid van deze Akad. Later werd dit werk ook nog afzonderlijk in 't Zweedsch uitgegeven
en in 't Duitsch vertaald. Zijn kennis van 't Zweedsch diende hem om 't beroemde
boek over kinderziekten van R o s e n v o n R o s e n s t e i n te vertalen, maar hij
gaf er zooveel aanteekeningen en bijvoegsels bij, dat zijn vertaling de voorkeur
verdiende. Aan geleerde genootschappen in het buitenland zond hij studiën in over
een geval van slagaderbarsting (1765) en over een dubbelmisgeboorte - kortom
toen hij in October 1770 tot lector in de ontleeden heelkunde te Leiden benoemd
werd, had hij reeds een zeer vruchtbare wetenschappelijke periode achter den rug
en zeer veel naam gemaakt in Europa. 30 Apr. 1771 werd hij buitengewoon
hoogleeraar in bovengenoemde vakken en 1 Febr. 1772 gewoon. 25 Mei 1772 hield
hij een intreerede de Circumspecto cadaverum examine, optimo practicae medicinae
adminiculo.
Zoo heeft hij jaren en jaren lang ijverig en degelijk gewerkt en was hij een groot
sieraad van de leidsche hoogeschool. In 1799 werd zijn zoon Gerard tot zijn prosector
et adjutor (helper) benoemd, en in 1801 tot buitengewoon hoogleeraar, om zijns
vaders taak te verlichten.
Sandifort was voornamelijk anatoom, maar dan een opgevoed in de school van
den grooten B.S. Albinus; scherp waarnemen en nauwkeurig weergeven was de
leer van Albinus, en daaraan danken we studiën als: Descriptio musculorum hominis
(1781) en Descriptio ossium hominis (1785) en 3 dln. Opuscula anatomica (1780-84).
Maar meer dan Albinus hield S. het oog gevestigd op de behoefte van de
geneeskundige praktijk, en was hij dus de man om de ziektekundige ontleedkunde
vooral voort te stuwen. Zijn studiën over de spieren en over de beenderen
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van den mensch zijn zeer terecht evenals de werken van Albinus beroemd, maar
niet minder geldt dit voor zijn Observationes anatomico-pathologicae (1777-81), zijn
Tabulae uteri puerperae (1781), zijn Exercitationes academicae (1783-85). Zijn
kennis van 't Italiaansch kwam hem te stade voor zijn studenten, ten behoeve van
wie hij de Institutiones physiologicae van C a l d a n i , hoogleeraar te Padua, vertaalde:
physiologie n.l. doceerde hij sinds den dood van Fred. B. Albinus, eerst met v.
Doeveren samen, later alleen. Er was dus een tijd, dat hij normale en ziektekundige
ontleedkunde doceerde, college (geen kliniek) gaf in heel- en verloskunde en in
physiologie.
Zijn voornaamste werk - dat nu nog een sieraad genoemd wordt voor de
boekerijen, die het bezitten - is het Museum anatomicum, dat in 1793 op verzoek
van de Curatoren der leidsche hoogeschool door Sandifort beschreven werd en
door Veelwaard en later Abr. Delfos, zijn besten leerling, geteekend. Wanneer men
weet, dat in de verzamelingen van Leiden opgenomen waren collecties van
verschillende hoogleeraren: Rau, Albinus, van Doeveren, en later Bonn, dan kan
men begrijpen, dat er van de hand van een man als S. een prachtwerk voor den
dag kwam. Dat men in die tijden van groote staatkundige onrust zoo iets aandurfde,
pleit zeer sterk voor den hollandschen durf van Curatoren, en pleit, meer dan iets
anders misschien, voor S.
Voor anthropologen zijn S.'s Observationes anatomico-pathologicae (1777-81),
maar vooral zijn Exercitationes academicae (1783-85) nog heden ten dage
belangwekkend, en verder is voor de vergelijkende anthropologie vooral deel I van
't Museum anatomicum belangrijk, waarin S. negen platen geeft met
schedelafbeeldingen van een Kalmuk, een Kazan-Tartaar, een Neger, een Rus,
Zweed, Engelschman, Franschman, Italiaan.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a J o h a n n a K i n d e e d .
Zijn door een onbekende geschilderd portret is in de leidsche Senaatskamer;
lithographie daarnaar van L. Springer.
Zie: G.C.B. S u r i n g a r , Vertegenwoordiging der pathologische anatomie door
Gualtherus van Doeveren en Eduard Sandifort, in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1868,
2e afd., 1 en de voorrede van het Museum anatomicum T. III, waar G e r a r d
S a n d i f o r t zijns vaders leven beschrijft; D a n i e l s in Biogr. Lexikon der
hervorragenden Aerzte; B l o k e n M a r t i n , De Senaatskamer der Leidsche
Universiteit (1914) 81 n.
Sasse

[Sandifort, Gerard]
SANDIFORT (Gerard), geb. 31 Jan. 1779 te Leiden, overl. aldaar 11 Mei 1848, was
de zoon van den voorg. en Catharina Johanna Kindeed. 31 Oct. 1793 ingeschreven
als student in de geneeskunde te Leiden, behoorde hij later tot de leerlingen van
Oosterdijk, Paradijs, du Pui en Brugmans. 8 Febr. 1799 werd hij aangesteld tot
prosector bij de anatomie en was als zoodanig assistent van zijn vader. 31 Jan.
1801 werd hij honoris causa bevorderd tot doctor in de geneeskunde en 2 Febr.
d.a.v. kreeg hij den titel van extra-ordinair professor, bij welke gelegenheid hij eene
rede, de Accuratioris et subtilioris anatomes studio, uitsprak. In 1805 nam hij het
geheele onderwijs in de anatomie op zich. 28 Aug. 1808 huwde hij met C h a r l o t t e
A l e x a n d r i n a E l i s a b e t h H a a c k , deze stierf 28 Apr. 1811 bij de geboorte
van eenen zoon; 25 Aug. 1815 hertrouwde hij met S u z a n n a J o h a n n a
S c h e d e , welke 1 Mrt. 1822 overleed; 21 Oct. 1825 huwde hij voor de 3de
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maal en wel met J o h a n n a C l a s i n a d e C o n i n g h , welke hem overleefde. 6
Juli 1812 werd hij bij besluit van den Grand-maître de l'Université impériale benoemd
tot gewoon hoogleeraar in de anatomie en 13 Juli tot membre du Jury médical du
departement des bouches de la Meuse. 16 Oct. 1815 bevestigde koning Willem I
hem in zijn hoogleeraarsambt. Als lid van de Provinciale Commissie van
geneeskundig toevoorzicht en onderzoek te 's Gravenhage was hij vele jaren
werkzaam en ook werd hij in verschillende geleerde genootschappen waaronder
ook buitenlandsche als lid opgenomen.
Bij het 250-jarig bestaan van de leidsche hoogeschool hield hij, 8 Febr. 1825,
eene feestrede: de Prosperis et adversis, quae huic Academiae post celebratum
diem natalis ducentesimum evenerunt, (Annal. L.B. 1824/25). 8 Febr. 1826,
aftredende als rector magnificus hield hij eene lofrede op Brugmans, getiteld, de
Sebaldo Justino Brugmansio, praeclaro naturae interprete, welke echter niet in druk
is verschenen. Aan zijnen vader heeft Sandifort zijne ontwikkeling als anatoom te
danken gehad en als hoogleeraar heeft hij in hooge mate bijgedragen tot den goeden
naam, dien het onderwijs in de anatomie aan de leidsche academie ook in het
buitenland genoot. Zijne uitgebreide kennis en de uitstekende wijze, waarop hij zijn
onderwijs gaf, maakte, dat hij door zijne leerlingen in hooge mate gewaardeerd
werd. Aan de zorgvuldige bewerking van zijn voornaamste werk op wetenschappelijk
gebied, de Tabulae anatomicae, waarvoor hij de platen zelf teekende, heeft hij den
lof te danken, dien C r u v e i l h i e r hem in de voorrede van zijne Anatomie
pathologique du corps humain (Paris 1833) brengt met de woorden: ‘J'ai pour
devanciers et modèles une foule d'auteurs recommandables. Au premier rang se
place Sandifort, dont les belles planches en apprennent plus en quelques heures
que des volumes de description et qu'on peut considérer comme le père de
l'Iconographie pathologique.’ Welk oordeel geheel overeenkomt met dat van een
ander tijdgenoot, die in de Alg. Kunst en Letterbode van April 1840, 279, bij de
beoordeeling van een werk van Blumenbach, er op wijst, hoe de verhandelingen
van Sandifort in verschillende opzichten uitmunten boven het zooevengenoemde
en zoowel voor den anatoom als voor den geneesheer bijzondere waarde bezitten.
Behalve de reeds bovengenoemde Tabulae anatomicae, situm viscerum
thoracicorum et abdominalium, ab utroque latere, ut et a posteriore parte,
depingentes. Praecedit observatio de aneurysmate iliacae internae cet. (L.B. 1801-4),
zijn de volgende verhandelingen van hem bekend. In handschrift: Dictata in
methodum secandi (1799-1801); Elenchus plantarum, quae in horto Lug.-Bat.
coluntur (L.B. 1822); Ontleedk. beschrijving en aanmerkingen over twee hoofdelooze
misgeboorten in Verhand. der eerste klasse v.h. Kon. Nederl. Inst. van K. en W. te
Amst. V 151; Ontleedk. beschr. van twee hersenlooze misgeboorten, Ibid. VI, 251;
Ontleding der spieren van de onderkaak by een Felis pardus, Ibid. VII, 261;
Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijbeen in Nieuwe Verhand.
enz. I, 153 (Vertaald in Magazin der ausl. Literatur der ges. Heilk. etc. XVI, 292);
Over de vorming en ontwikkeling der horens van zoogende dieren in het algemeen
en van die der hertenbeesten in het bijzonder, Ibid. II, 67; Bijdragen tot de ontleedk.
kennis der walvisschen (cetacea) III, 223; Beschr. v. een olifant, welks gedaante
van den gewonen afwijkt, Ibid.
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IV, 57; Beschr. v.h. werktuig tot vorming van het geluid bij de Simia seniculus, Ibid.
V, 1; Ontleedk. beschr. van een in vele deelen misvormde vrucht van zeven
maanden, Ibid. VII, 147; Beschouwing van eenige zeldzaam voorkomende
misvormingen van het hoofd van viervoetige dieren, Ibid. VIII, 155; A n d r e a e
B o n n Tabulae anatomica-chirurgicae doctrinam herniarum illustrantes (L.B. 1828);
Ontl. beschouwing van een volwassen orang-oetan van het mannelijk geslacht, in
Verhand. v.d. Natuurl. geschiedenis der Nederl. Overz. bezitt., Mammalia 29, (Leid.
1839); Tabulae craniorum diversarum nationum (Leid. 1834-42) Fasc. III.
Zijn door een onbekende geschilderd portret in de leidsche Senaatskamer;
lithographie daarnaar door L. Springer. Ook J.P. Berghaus bracht zijn portret op
steen.
Zie over hem: G.C.B. S u r i n g a r , Memoria Gerardi Sandifort (L.B. 1848); J.G.
T e W a t e r , Narrat. de rebus academiae Lugd. Batavae, seculo octavo et decimo
prosperis et adversis (L.B. 1802), 110 en 233; M. S i e g e n b e e k , Geschied. der
Leidsche hoogeschool, I 286, 325, 393 en 40; II 103, 115, 219; Galerie historique
des contemporains, ou nouvelle biographie, etc. (Brux. 1807 i.v.); A.C.P. C a l i s e n ,
Medic. Schriftstellerlexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer,
Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker, XXXII, 90; Musei, quod Lugduni
Batavorum est, descriptio III (L.B. 1827), I-XI.
Simon Thomas

[Sarcerius, Reinerus]
SARCERIUS (Reinerus), geb. 1540 op Zoelmond (graafsch. Buren), overl. te
Amersfoort 1597. Hij stond gedurende twintig jaren aan het hoofd der
Hieronymusschool te Amersfoort, tot 1586. Hij schreef: De amicitia ode tricolos
tristrophos ad Martinalia Hieronymianae scholae auditoribus praecinenda (1579);
Elegia scholastica de cruce seu adflictione perferenda (1582); Elegia scholastica
seu commendatio laboris (1591); Laus aurorae, qua juventus ad studium matutinum
invitatur (1593).
Zie: V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. Belg. 790; F o p p e n s , Bibl. Belg. 1061, C.
B u r m a n , Traj. Erud. 323.
van der Heijden

[Sasbout, Adam]
SASBOUT (Adam), minderbroeder, geb. te Delft 21 Dec. 1516 en overl. te Leuven
21 Mrt. 1553. Hij was de tweede zoon van den bekenden delftschen burgemeester
J a n S a s b o u t en van E l i s a b e t h v a n d e r B u r c h .
Hij bezocht de latijnsche school zijner geboortestad, vervolgens de
Hieronymusschool te Utrecht. Waarschijnlijk in 1534 begon hij zijn studiën aan de
universiteit van Leuven. In de paedagogie ‘Het Kasteel’ volgde hij de lessen der
wijsbegeerte en behaalde 22 Mrt. 1537 het licentiaat als vierde van de tweede linie
(Analectes pour servir à l' histoire ecclésiastique de la Belgique II, 381 ss.). Na zijn
bevordering tot doctor in de wijsbegeerte stud. hij het hebreeuwsch in het college
der ‘Dry Tonghen.’ Voor de godgeleerdheid bezocht hij voorts het pauselijk college
en verwierf zich de bijzondere hoogachting van Tilman Clercx (Ghybens) van
Geldorp, bij wiens dood (3 Oct. 1550) hij ook een lijkrede uitsprak, welke in druk
verscheen. Hij volgde de lessen van Riewert Tapper en Joannes Leonardi van der
Eycken. In Mei 1542 werd hij priester en behaalde kort daarna, wellicht in 1543, den
graad van baccalaureus in de godgeleerdheid. Tot herstel zijner gezondheid - hij
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leed reeds aan bloedspuwingen - bracht hij eenigen tijd in het vaderlijk huis door,
maar keerde zoodra mogelijk naar Leuven terug. Inmiddels werden hem de rijkste
beneficiën aangeboden. Hij weigerde en trad 17 Apr. 1544, na vele moeielijkheden
over-
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wonnen te hebben, te Leuven in de Orde der minderbroeders. Na zijn professie (19
Apr. 1545) werd hij aangesteld tot lector in de Schriftuur. Onder zijn leerlingen noemt
E s t i u s (Hist. Mart. Gorcom. (Duaci 1603) 177 s.) vooral de later als martelaars
gestorven minderbroeders Nicolaus Pieck en Daniel van Arendonck. Zijn lessen
werden ook zeer druk bezocht door de studenten der Universiteit. Grooten naam
verwierf hij zich door de preeken, welke hij geregeld hield voor professoren en
studenten. Wat ons daarvan rest, getuigt van diepe wetenschap, groote
zeggingskracht en apostolische vrijmoedigheid. Zijn vroegtijdige dood - hij telde
slechts 36 jaren - was oorzaak, dat de meeste zijner werken door anderen (C o r n .
V e r b u r c h en M i c h . V o s m e e r ) in het licht werden gegeven.
Volgens zijn levensbeschrijver M i c h a e l V o s m e e r , zusterszoon van pater
Adam en broeder van den apostolischen vicaris Sasbout Vosmeer (Vita, 54) vertaalde
hij reeds als student te Utrecht het eerste boek van H o m e r u s ' Ilias in latijnsche
verzen. G e o r g i u s v a n L a n g h v e l d t (M a c r o p e d i u s ) legde het ter perse
en voegde er een waardeerend woord van aanbeveling aan toe. De afzonderlijke
uitgave is mij onbekend. De vertaling met de aanvangswoorden: ‘Iram Musa mihi
memora’ vindt men in de Opera omnia (Colon. Birckmann 1575). Zijn overige
letterkundige producten heeft Adam zelf verbrand, wat door velen, o.a. door
C a r o l u s L i e b a e r t , deken van Yperen, werd betreurd.
D i r k s (Hist. littér. et bibl .... des Frères Mineurs .... en Belgique et dans les
Pays-bas, 88) vermeldt zijn Conciones tres super scripturam Levitici (Lovanii,
Bergaigne 1552) en Memento homo quod pulvis es (Ibid. 1553).
Na zijn dood verschenen: In Esaiam prophetam commentaria, opera et industria
C o r n e l i i V e r b u r c h i i Delphii in lucem edita, quibus praemisit tractatum de
Scripturarum sensibus (Lovanii, Bergaigne, 1556) (zie R e u s s e n s in Analectes
pour servir .... Belgique, XXII (1890) 210). (Herdruk Antverp., Steels, 1563).
In hoeverre de denk- en zienswijze van Joannes Leonardi van der Eycken van
invloed is geweest op deze tekstverklaringen, wordt verschillend beoordeeld. Vgl.
F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, I, 5; F r . L a v e , Sententia venerabilis domini
Joannis Hasselii .... super facto Nectarii, (Antv., Plantijn, 1564); M o l a n u s , Hist.
Lovaniensium (ed. d e R a m , Bruxellis 1861) 517; en de Responsio van M i c h a e l
V o s m e e r in Vita 29-44. Eveneens werd door Corn. Verburch uitgegeven: In omnes
D. Pauli et quorundam aliorum apostolorum epistolas explicatio (Lovanii, Bergaigne,
1556 en Antverpiae, Steels-Withagen, 1561).
Een oordeel over deze exegetische werken, zie: D.v. B l e i j s w i j c k , Beschr. v.
Delft, 406 v.; M o n t i j n , Gesch. der hervorming in de Ned. I (1866), 199; C o r n . a
L a p i d e , Commentaria in 4 Prophetas Majores (Antverp. 1664), 47 en Commentaria
in omnes Divi Pauli Epistolas (Antverp. 1665), 25; K n a b e n b a u e r , Commentarius
in Isaiam Prophetam (1887), 22.
Opus Homiliarum (Lovanii, Bergaigne, 1554 en 1556; Antverp. Beller, 1565, en
Lovanii, R. Velpius, 1570). Daarna onder den titel: Homiliae accurate recognitae.
Accessere Rever. P. Vita et responsio adversus aemulum, item argumenta
Homiliarum (met afzonderlijke pagineering 1-54). Tria haec nunc primum edita
curante M i c h a e l e V o s m e r o (Colon. B. Gualterus,
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1613). Deze Vita is natuurlijk de hoofdbron voor deze schets.
De homilieën (zie de beoordeeling van M o n t i j n , a.w. (1866), 202 en 209) werden
door J a n v a n B e k e n s t e y n en P i e t e r v a n U t r e c h t , minderbroeder in
het klooster van Haarlem, uit het Latijn vertaald en verschenen te Leiden bij Jan
Matthysz. in 1569; nog eens ‘tot Loeven bij Jan Maes’ in 1614, tegelijk (?) met de
‘vier wterste’ van kard. B e l l a r m i n u s .
J.M. S c h r a n t nam een gedeelte der homilie op den tweeden Zondag van de
Vasten op in zijn Oud- Neêrlandsch Rijm en Onrijm (Leiden 1851), 270 vv. Nog vindt
men enkele van Sasbouts preeken in handschrift o.a. in het Bisschoppelijk Museum
te Haarlem (zie: B. K r u i t w a g e n , Cat. der hss. en boeken v.h. Biss. Mus. (Amst.
1913) 60); in de bibliotheek v.d. Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden (zie
Catalogus, 1e ged., 20, hs. 330) en in het archief van Delft. (vgl. Nijhoff's Bijdragen,
Nieuwe Reeks, IX (1877), 324, noot 1).
Sasbouts Opera Omnia zagen het licht ‘Coloniae Jo. Birckmann, 1568’ en ‘vidua
J. Birckmanni 1575’ en 1608.
C o r n e l i u s M u s i u s vervaardigde voor Sasbout een achtregelig latijnsch
grafschrift (M o l a n u s , Hist. Lovaniensium. ed. d e R a m (Bruxelles 1861) 257).
Op verlangen van den apostolischen vicaris Sasbout Vosmeer, werd 1 Dec. 1598
het gebeente van zijn oom opgegraven en geplaatst aan den voet van het hoogaltaar
der leuvensche kloosterkerk (Vita, 22). Zijn aandenken bleef in zegening. Dit blijkt
uit de waardeerende opdracht, waarvan de bekende scripturist H e n r i c u s d e
B u k e n t o p O.F.M. zijn in 1696 uitgegeven Dictionarium voorzag, en meer nog uit
een briefwisseling tusschen Alexander Farnese en Philips II (Analectes pour servir
.... Belgique, X, 124 s.). Nog heden hangt een geschilderd portret van hem in de
leeszaal der leuvensche Alma Mater. Een gravure door Wiricx in het Vita, een
tweede, daarvan maar weinig verschillend door B. à Bolsverd’ in ‘Sermoonen’ uitg.
1614, een derde bij F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, I (Bruxellis 1739), 5.
Zijn portret door een onbekende is in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem.
Zie, behalve het Vita en de hierboven aangehaalde werken: S e d u l i u s , Historia
Seraphica (Antverp. 1613) 112, 662 et 667; A r t . a M o n a s t e r i o , Martyrologium
Franciscanum (Parisiis 1638), 609; S a n d e r u s , Chorographia sacra Brabantiae,
III (Hagae Com. 1727), 144 ss; Bijdr. Bisd. Haarlem, XX (1895), 79 v. en 184 v.v.
enz.
Hesse

[Sax, Henri Karel Jozef Hubert]
SAX (Henri Karel Jozef Hubert), geb. 16 Febr. 1825 en gest. 11 Juli 1891 te Venlo,
waar hij gemeente-ontvanger was en de algemeene achting genoot vanwege zijn
liefdadigheid. Hij deed zich kennen als een voorstander van het bijzonder, katholiek
onderwijs en ijverde zeer voor de weezen der stad. In venloschen tongval schreef
hij De Sage uit het Veen in Limburg's Jaarboek, VIII, herdrukt in Oprechte Venlosche
Almanak 1914.
Knippenberg

[Schaaf, Dominicus van der]
SCHAAF (Dominicus v a n d e r ), geb. te Franeker 1753, overl. te Ouderamstel 5
April 1831. Hij studeerde in de godgeleerdheid, werd predikant te Minnertsga, deed
zich als ijverig patriot kennen, werd in 1795 te Limmen beroepen en in 1807 emeritus,
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waarna hij te Ouderamstel ging wonen. Hij overleefde zijne vrouw A n t j e J a n s d r .
W o p k e r s z . Van hem zijn te Alkmaar uitgege-
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ven: in 1819 Dichtstuk, ter verheerlijking van den Schepper in de werken der natuur;
in 1828 (mede in dichtmaat) De voortreffelijkheid en bestemming van den Mensch;
in 1829 Verhandeling over het onderling verband, waarin alle schepselen tot elkander
staan, en het openbaar nut, het welk de eene soort aan de andere verschaft. De
beide laatste werkjes waren voorgelezen in Amstellands Nutsdepartement.
Bruinvis

[Schagen, Gillis]
SCHAGEN (Gillis), te Alkmaar geb. 24 Juni 1616, overl. 18 April 1668, zoon van
Pieter Jansz. Schagen (I kol. 1455) en Maria van Oudensteyn. Hij legde zich toe op
de schilderkunst en had daarbij tot meesters Salomon van Ravesteyn en Pieter
Verbeek. In 1636 werd hij lid van het alkmaarsche schildersgild. In het volgende
jaar deed hij een scheepstocht naar Dantzig en Elbing, daar de kunstschilders, met
name 's keizers schilder Strobel, bezoekende. Van eene ziekte genezen, keerde
hij naar het vaderland terug; maar eerlang begaf hij zich met een oorlogsschip naar
Dieppe en voorts naar Parijs en Orleans. Hij portretteerde in laatstgenoemde stad
verscheidene aanzienlijke personen en in Febr. 1639, door 's konings raad Bally
naar Parijs geroepen, diens kinderen, alsook voor genoemden heer een S. Jan bij
Christus komende, naar Michel Angelo, en voor la Toyliere een Piëtà naar Rubens
schilderende. In October scheepte hij zich in naar de vloot van Tromp, bezocht den
admiraal in Duins en woonde op een door dezen aangeboden jacht het zegevierend
gevecht tegen de overmacht van den spaanschen admiraal d'Oquendo bij. Sedert
vestigde hij zich in zijne geboortestad, waar hij 1646, 47, 51, 52, 54 en 55
fabriekmeester en in zijn sterfjaar weesmeester was. Na het sluiten van den vrede
met Spanje had hij nog een tocht naar Brabant en in 1651 naar Luik en Keulen
gedaan, beide keeren met aanzienlijke reisgenooten. Hij is 17 Febr. 1641 gehuwd
met M a r i a B o s c h , overl. 7 April 1656, waarbij hij een zoon, die hem overleefde,
en een zeer jong gestorven dochtertje heeft gehad.
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh II (Amst. 1719), 30, met portret; B r u i n v i s ,
Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 29.
Bruinvis

[Schayenburch, Pieter van]
SCHAYENBURCH (Pieter v a n ), in 1635 te Alkmaar in het schildergild gekomen,
leverde in 1656 voor ƒ 48 en wederom in 1657 voor ƒ 52 aan de
executeurs-testamentair van Johan van Nordingen Jr. een schilderij, welke beide
hem door genoemden heer bij zijn leven besteld waren. De betaling geschiedde in
beide gevallen, en ook van ƒ 36 voor het schilderen van een der wapens boven het
graf van v. Nordingen gehangen (aan Laurens van Oosthoorn werd evenveel betaald
voor het andere wapen), aan Schayenburch's vrouw C a t h a r i n a , wat aanleiding
geeft tot het vermoeden, dat het geldelijk beheer in hare handen was. De stukken,
thans in bruikleen in het Stedelijk Museum, stellen stillevens van visschen voor en
zijn zeer goed geschilderd.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 29.
Bruinvis

[Scheffer, Cornelia]
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SCHEFFER (Cornelia), geb. te Antwerpen?, in 1830, overl. te Parijs 20 Dec. 1899,
eenige dochter van A r y S c h e f f e r . De moeder, wier naam onbekend is, stierf
kort na de geboorte van het kind, dat door Scheffer met de grootste teederheid en
zorgvuldigheid werd opgevoed. Door haren vader in de kunst onderwezen, werd zij
een bekwame schilderes en beeldhouweres. Zij huwde met Dr. R e n é M a r j o l i n .
Het is aan de milde beschikkingen van dit echtpaar te danken, dat de
kunstnalatenschap van A r y S c h e f f e r , door hen met groote piëteit bewaard,
bestaande uit teekeningen, stu-
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diën, schilderijen en copieën, pleister- en marmerwerken, foto's en curiosa in het
bezit kwam der vereeniging Dordrechts Museum, en onder den naam van
Museum-Ary Scheffer in 1904 voor het publiek kon worden opengesteld.
Dr. René Marjolin vermaakte daarbij aan genoemde vereeniging een kapitaal van
200.000 frs., eerst onder den last van vruchtgebruik voor zijne weduwe, en na haar
overlijden bestemd tot fonds, uit welks renten voor de eene helft kunst moet worden
aangekocht, en voor de andere helft steun verleend aan jonge hollandsche
kunstenaars, bij voorkeur geboortig van Dordrecht. Mevr. Marjolin-Scheffer legateerde
bovendien nog een som van 10.000 frs. tot inrichting der Museumzalen.
Zie: Cat. Mus. Ary Scheffer.
van Dalen

[Scheffer, Herman]
SCHEFFER (Herman), geb. in 1600 te Munster, Jezuïet in 1617 te Trier, gest. 2
Oct. 1645 te Winoxbergen. Hij vluchtte voor de Zweden uit Duitschland naar de
Zuidelijke Nederlanden en werd in Dec. 1637 als missionaris naar Dokkum gezonden.
In Aug. 1638 werd hij bij toeval in de woning van een klopje te Leeuwarden gegrepen.
Het gerecht namelijk, op zoek naar een landlooper, klopte bij haar om inlichtingen
aan, maar het klopje raakte daardoor zoo overstuur, dat zij luidkeels: ‘Oom, oom!’
(zoo werden daar de priesters genoemd) riep en de deur dichtwierp. Maar de
gerechtsdienaars drongen binnen en grepen Sch., die bekende, dat hij priester was.
Hij werd veroordeeld tot 600 gld. boete, die hij niet bezat, en dus werd hij voorloopig
gevangen gezet op ‘Het Torentje’, maar toen het geld uitbleef, in het ‘Hondengat’
geworpen. Verschillende pogingen werden aangewend om Sch.'s vrijheid te
verkrijgen. Een smeekschrift aan het Hof van Friesland, de tusschenkomst van
Maria de Medici bij graaf Hendrik Casimir van Friesland, een voorgestelde
uitwisseling van gevangenen, niets hielp. De vroedschap liep met het plan rond, als
Sch. niet spoedig betaalde, hem te doen geeselen of met een kogel aan het been
de stadspoort uit te zetten. Ten laatste besloten twee waaghalzen, tegen een
belooning van 50 gld. Sch. te bevrijden, hetgeen in den nacht van 1 Nov. 1638
gelukte. Van 1641-1644 zette Sch. zijn werkzaamheid te Dokkum voort en verliet
daarna ons land.
Zie: Archief Bisd. Utrecht II, 452; IV, 97, 100; V, 294; W.v.d. H e i j d e n , Verhaal
van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuwarden, 1842), 150-157.
Derks

[Scheffer, Johannes Hendrikus]
SCHEFFER (Johannes Hendrikus), zoon van J a n J u r r i e S c h e f f e r en
M a r g a r e t a B a r f o u s z ., geb. te Rotterdam 19 Febr. 1832, gest. aldaar 13 Febr.
1886. Na voorbereidend onderwijs in zijn vaderstad te hebben genoten, werd hij 19
Aug. 1852 als student in de rechten te Leiden ingeschreven. Hij voltooide echter
zijn studie niet en werd in 1858 aangesteld tot ambtenaar ter gemeente-secretarie
te Rotterdam. In deze hoedanigheid werd hem weldra de ordening van het
gemeente-archief opgedragen, waaraan hij zich verder geheel heeft gewijd. Door
hem is het archief van het stadhuis overgebracht naar het gemeenlandshuis van
Schieland, waar ook het museum Boijmans werd gevestigd. Scheffer had bij dat
alles de hulp van F.D.O. Obreen, die hem als adjunct-archivaris ter zijde stond. Ook
bij zijn publicatiën had Scheffer zeer veel steun van Obreen, wat des te meer noodig
was, daar hij weinig volharding bij zijn arbeid betoonde en wel allerlei aanvatte,
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maar zonder de kracht te bezitten den aangevangen arbeid ook te voltooien. Hij
publiceerde o.a. Het geslacht van Hogendorp van de 14de eeuw tot op heden (Rott.
1867); Rotter-
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damsche Historiebladen (Rott. 1876 vlg.; plotseling gestaakt); Roterodamum
illustratum. Beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen atlas (Rott.
1868-1880, 4 st.); St. Autbertus, de bakkers en het brood te Rotterdam, 1400-1850
(Leiden 1879); Nederlandsch Familie Archief (Rott. 1878 vlg.); Algemeen
Nederlandsch Familieblad. Orgaan van de Vereeniging Het Nederlandsch Familie
Archief (Rott. 1883 en 1884).
Scheffer was 25 April 1860 gehuwd met J o h a n n a H e r k l o t s .
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw., IV, 1 vlg.; Ned. Spectator, 1886, 63 vlg.; Alg. Ned.
Fam. Blad, 1886, 56 vlg.
Brugmans

[Scheffer, Jacob Gijsbert de Hoop]
SCHEFFER (Jacob Gijsbert d e H o o p ), zoon van J o h a n n e s S c h e f f e r en
A g a t h a C a r b a s i u s , geb. te 's Gravenhage 28 Sept. 1819, gest. te Amsterdam
31 Dec. 1893. Hij verloor zijn vader reeds in 1823; voor zijn opvoeding werd toen
verder gezorgd door den halfbroeder zijner moeder, J a c o b d e H o o p , bij wien
hij in huis kwam wonen en wiens naam hij ook aan den zijnen heeft toegevoegd.
Door deze opvoeding kwam de Hoop Scheffer, wiens ouders tot de Hervormde kerk
behoorden, in de kringen der ontwikkelde amsterdamsche Doopsgezinden, wat voor
zijn verder leven beslissend is geworden. Reeds vroeg had hij belangstelling voor
en kennis van geschiedenis en letteren. Hij genoot lager onderwijs in de school van
Engelberts Gerrits en later privaatonderwijs in de klassieke talen van dr. Lutgert. In
Juni 1837 deed hij met goed gevolg admissieexamen voor het athenaeum en het
doopsgezinde seminarie. Met gemak bewoog hij zich in de studentenwereld en was
een ijverig lid der gezelschappen E.T.E.B.O.N. en N.E.K., waartoe ook Hoekstra,
Leendertz en Winkler Prins behoorden. In Juni 1838 deed hij groot-mathesis te
Leiden, in Nov. 1842 aldaar propaedeutisch, in Dec. d.a.v. candidaats, in April 1843
doctoraal, beide te Utrecht; 28 Juni d.a.v. legde hij het proponentsexamen voor
curatoren van het seminarie af. Met zijn promotie wilde het evenwel door allerlei
omstandigheden niet vlotten; hij bleef doctorandus, totdat de leidsche senaat hem
in 1870 honoris causa tot doctor promoveerde.
In Utrecht was zijn letterkundige werkzaamheid zeer op den voorgrond getreden;
de Hoop Scheffer kwam er in relatie met ten Kate, ook met Vermeulen en Tideman.
Zoo behoorde hij ook tot de stichters der ‘Vereen. tot bevordering der oude Nederl.
letterkunde’; ook was hij de redacteur van den tweeden en laatsten jaargang van
de Braga, het ‘tijdschrift heel in rijm’. Maar zijn ambtswerk bracht hem weldra op
andere banen. 3 Dec. 1843 deed hij zijn intrede als predikant bij de Doopsgezinde
gemeente te Hoorn. 6 Dec. 1846 verwisselde hij deze standplaats met Groningen,
waar hij tot den kring van Hofstede de Groot, Pareau en Muurling behoorde. Reeds
28 Oct. 1849 predikte hij afscheid aldaar en deed 11 Nov. zijn intrede te Amsterdam.
Daar heeft hij verder geleefd en gewerkt en zich gelukkig gevoeld. In 1859 werd hij
als opvolger van van Gilse benoemd tot hoogleeraar aan het doopsgezinde
seminarie; hij aanvaardde dat ambt 18 Jan. 1860 met een rede De providentia divina
Teleiobaptistas Neerlandicos ab exitio vindicante (Amst. 1860), door hem vertaald
als De Doopsgezinde broederschap in Nederland voor vervloeiing en ondergang
bewaard (Amst. 1861). Scheffer onderwees aan het seminarie de kerkgeschiedenis,
de exegese van het Oude en Nieuwe Testament en de predikkunde. In 1877, toen
het amsterdamsche athenaeum werd omgebouwd tot een universiteit, werd Scheffer
benoemd tot hoog-
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leeraar in de exegese van het Oude Testament en de oud-Christelijke letterkunde,
terwijl hij tevens aan het seminarie de geschiedenis der Doopsgez. en de predikkunde
bleef behouden. In den cursus 1884/85 was hij rector magnificus der universiteit;
na afloop van den cursus 1889/90 werd hij emeritus. Hij was 17 April 1845 gehuwd
met A n n a P e t r o n e l l a R u s s e l B o e r l a g e .
De Hoop Scheffer heeft eigenlijk altijd gewerkt en ook zeer veel gepubliceerd in
tal van tijdschriften. Zeer groot is ook het aantal onderwerpen, waarover hij heeft
geschreven. Hij stelde daarbij hooge eischen; hij was zeer nauwkeurig en grondig
in zijn arbeid; zijn historische studiën zijn modellen van een solide methode. Van
zijn letterkundige werkzaamheid in zijn studententijd is boven gesproken; ook later
bleef hij in die richting werkzaam. In hoofdzaak was echter zijn wetenschappelijk
werk aan de kerkgeschiedenis van Nederland en vooral aan die der Doopsgezinden
gewijd; in verband daarmede staat zijn redacteurschap van De Navorscher, van
1856 tot 1859, van de Doopsgezinde Bijdragen, van 1870 tot zijn dood, van de
Studiën en bijdragen op het gebied der historische theologie, van 1866 tot 1880
(met W. M o l l ), van den Volksalmanak van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
In ongeveer iederen jaargang der Doopsgezinde Bijdragen vindt men historische
studiën van zijn hand, dikwijls meer dan een. In de genoemde Studiën en bijdragen
zijn meer algemeene onderwerpen behandeld; daarin verscheen ook zijn hoofdwerk,
dat later afzonderlijk is uitgegeven, de Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland
van haar ontstaan tot 1531 (Amst. 1873); zij werd door dr. P. G e r l a c h vertaald
onder den titel Geschichte der Reformation in den Niederlanden von ihrem Beginn
bis zum Jahre 1531 (1886). Het boek was de eerste naar de bronnen bewerkte
geschiedenis van den oorsprong en de eerste ontwikkeling der hervormingsbeweging
in ons land; als zoodanig is het onmiddellijk in zijn waarde erkend en altijd heeft het
zijn beteekenis gehouden; het is alleen te betreuren, dat Scheffer zijn onderzoekingen
over de periode na 1531, de gewichtige tijd van het Anabaptisme, niet in een groot
werk heeft kunnen samenvatten.
Scheffers werk bepaalde zich niet tot de wetenschap; zijn onderwijs en zijn
kerkgenootschap vroegen veel van hem. Als docent had hij uitnemende gaven en
zijn onderwijs werd dan ook zeer gewaardeerd. In verband daarmede stond de
groote invloed, dien hij onder de Doopsgezinden uitoefende, vooral sedert
langzamerhand zoo goed als alle predikanten zijn leerlingen waren. Voor de
Doopsgezinde Societeit heeft hij zeer veel gedaan. Van 1861 tot 1889 was hij haar
secretaris en stelde hij de uitnemende Verslagen wegens den staat der Algemeene
Doopsgezinde Societeit in Holland (Amst., 1861-1889) op. In dit verband zij ook
herinnerd aan zijn Toespraak op den gedenkdag van het 200-jarig bestaan van het
weeshuis der Doopsgezinde collegianten genaamd de Oranje-appel (Amst. 1878)
en vooral aan zijn Inventaris der archiefstukken, berustende bij de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (Amst. 1883, 2 dln.), gevolgd door den
Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te
Amsterdam (Amst. 1885 2 dln.).
Zijn portret in steendruk in den Amst. Studenten- Almanak 1867.
Zie: H.C. R o g g e in Jaarb. Kon. Akad. 1894, 45 vlg., W i n k l e r P r i n s in
Levensb. Lett., 1894, 369 vlg. (met bibliographie); d e V r i e s in Eigen Haard, 1894,
25 vlg.; C r a m e r in Doopsgez. Bijdragen, 1894, 1 vlg.
Brugmans
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[Scheltinga, Gerlach]
SCHELTINGA (Gerlach), geb. te Leeuwarden 15 Apr. 1708, overl. te Leiden 9 Febr.
1765, zoon van den leeuwarder advocaat E k o S c h e l t i n g a , werd in 1724 student
te Franeker. Zijn leermeesters waren Heineccius, Jacob Voorda en Wieling. Onder
den laatste verdedigde hij in 1730 een Dissertatio de Emancipationibus, waarna hij
korten tijd aan de leidsche hoogeschool doorbracht (ingeschreven 7 Sept. 1730)
om 5 Juni 1731 op het tweede gedeelte der zooeven genoemde dissertatie onder
Wieling tot doctor in de beide rechten te promoveeren. Reeds vóór zijne promotie
was hij als hoogleeraar te Deventer beroepen, vanwaar hij in 1738 overging naar
Leiden. Hier bleef hij tot zijn dood met roem werkzaam en bekleedde hij in 1745 en
1761 het rectoraat. Zijn intreerede was een Oratio pro Jurisconsultis et Jurisprudentia.
Zijn onderwijs omvatte romeinsch recht, waarbij hij de Pandecten behandelde aan
de hand van v a n E c k 's Principia, maar, zooals hij in zijn tweede rectorale rede
uiteenzette, al achtte hij voor den jurist het romeinsch recht noodzakelijk, hij
oordeelde het niet voldoende. Vandaar dat hij ook het hollandsch recht doceerde,
waarbij de Inleidinge van d e G r o o t als handleiding dienst deed. In dit opzicht
drukte hij de voetsporen van Johannes Voet. Een dictaat over dat college van 1752
werd aangekocht door het Friesch Genootschap (auctie Nijhoff 3 Nov. 1856). Zijne,
waarschijnlijk eigenhandige, dictaten over de Groot berusten in de groningsche
universiteits-bibliotheek. Zijn bedoelde rectorale rede heeft tot titel: de Jure Civili
Romano, J Ctis non sufficiente quidem, sed tamen necessario. In 1746 sprak hij als
aftredend rector over C i c e r o 's de Officiis. Aanteekeningen van zijn hand op de
commentaren van T h a l e l a e u s en anderen vindt men in het 3e en 5e deel van
M e e r m a n 's Thesaurus.
Zijn door Karel de Moor, den jonge, geschilderd portret is in de leidsche
Senaatskamer.
Zie: U.A. E v e r t s z ., Gerlach Scheltinga als voorstander v.d. beoefening van het
Oud- Holl. Regt, in N. Bijdr. Regtsg. en Wetg. VIII-IX (1859) 795 v.; B o e l e s ,
Frieslands Hoogeschool II, 426; S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool II, T. en
B. 193 v.; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae Jureconsultis, ann. 365 v.; H.
B r u g m a n s , Cat. Cod. Manuscriptorum Bibl. Gron. (Gron. 1898) no. 338.
van Kuyk

[Scheltinga, Johannes van]
SCHELTINGA (Johannes v a n ), zoon van D i r k v.S. en T r i j n v a n T i a r a , gest.
1654. Hij liet zich 13 Aug. 1611 tegelijk met zijn broeder L i v i u s en zijn lateren
ambtgenoot Matthijs van Vierssen als student te Heidelberg inschrijven (T o e p k e ,
Matrikel der Univ. Heidelberg II, 255). 20 Mei 1615 liet hij zich als advocaat voor
het friesche Hof beëedigen; 15 Maart 1628 werd hij tot procureur-generaal bij het
Hof benoemd en 11 Mrt. 1637 tot raadsheer in het Hof als opvolger van Johannes
Saeckma. In 1653 droeg hij dit ambt over op zijn zoon D i r k , geb. uit zijn huwelijk
met F o o c k e l t j e F a a t s m a .
Zie: J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland ged. de zeventiende eeuw (Leiden
1869) 194-5.
van Kuyk

[Scheltus, Isaäc]
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SCHELTUS (Isaäc), geb. te Oudshoorn 4 April 1798, overl. te Alkmaar 31 Maart
1879, zoon van I s a ä c S. en S a r a J a c o b a H e s t e r V o s . 20 Mei 1813 trad
hij bij het 2de reg. der garde d'honneur in franschen dienst, waarop hij nog hetzelfde
jaar deelnam aan den veldtocht in Saksen. 10 December werd hij echter ontwapend
en tot 26 April van het volgende jaar als staatsgevangene aangemerkt. Naar zijn
vaderland teruggekeerd, werd hij 24 April 1815 2de luit. bij het 14de bat. inf. van
linie, als hoedanig hij den veldtocht in
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Frankrijk medemaakte. In 1823 volgde zijne bevordering tot 1en luit., in 1825 die
tot luit.-adj., zooals. de belgische opstand hem aantrof op de citadel te Luik. In
Holland teruggekomen, werd hij in 1831 kapitein, in 1834 bij het mobiele leger
geplaatst, in 1836 kapt.-adjudant, in 1838 adjudant van den gen. maj. v. Daijeren,
van 1839 tot 43 bij dezen, toenmaals prov.-commandant van Overijsel, in functie
zijnde, in laatstgenoemd jaar uit die betrekking ontslagen en bevorderd tot kapt. 1e
kl., in 1847 tot majoor, in 1853 tot luit.-kolonel en adjudant des Konings in buiteng.
dienst, in 1855 tot commandant van het reg. grenadiers en jagers en tot kolonel, in
1857 tot gen.-majoor en gouverneur der Kon. Militaire Academie, terwijl hij in 1861
gepensionneerd werd met den rang van luit.-genl. Na zijn ontslag bleef hij
aanvankelijk te Breda wonen, maar wenschte hij zich te Alkmaar, waar zijn vader
vele jaren rijks-ontvanger was geweest en de familie zijner vrouw woonde, te
vestigen; en hij deed zulks ook, maar toen was zijne echtgenoot, terwijl zij daar
logeerde, hem reeds ontvallen. Hij was 17 Januari 1828 gehuwd met M a r g a r e t h a
P e t r o n e l l a , dochter van den notaris A d r i a n u s P e t r u s d e L a n g e en
diens eerste vrouw E l i s a b e t h K i k k e r t , geb. 20 April 1806, overl. 16 Juli 1868.
Hij liet 4 zonen na.
Zie: Alkm. Courant 6 April 1879.
Bruinvis

[Schenk, Adrianus Cornelius]
SCHENK (Adrianus Cornelius), zoon van J o h a n n e s S. en H e s t e r S p r a g g e ,
11 Mrt. 1775 te Delft geb. en 17 Juli 1855 overl. Na het gewone schoolonderwijs
ontvangen te hebben, werd hij klerk op een kantoor, oefende zich in zijn vrije uren
in Fransch, Engelsch en Duitsch en was van 1795 tot 1812 op verschillende
ministerieele bureau's in den Haag werkzaam. In laatstgenoemd jaar werd hij tot
ontvanger te Charlois benoemd, uit welk ambt hij in 1835 gepensionneerd werd.
Ook in zijn later leven hield Schenk zich gaarne met letterkundige studiën bezig. In
1799 was hij in het huwelijk getreden met M a r i a V r i j d a g , die hem zes kinderen
schonk en in 1849 na een 50-jarige echtvereeniging overleed. Zijn portret, door Phil.
Velijn gegraveerd, vindt men in den Muzenalmanak van 1882. Sedert 1830 was hij
lid van de leidsche Maatsch. der Ned. Letterkunde.
Met B a r e n d N i e u w e n h u i s e n , referendaris bij 't Ministerie v. Binnenl. zaken
(overl. 1840), gaf hij uit: Keur van dichtbloemen (1798). Verder vertaalde hij in
dichtmaat Y o u n g 's Nightthoughts (1805-23; 2de dr. 1829) en leverde hij tal van
bijdragen in de eerste 12 jaargangen van bovengenoemden Muzen-almanak.
Afzonderlijk verschenen nog van zijne hand de gedichten: Bij het opsteken der
Hollandsche vlag in Nov. 1813 en De Letterkundige verdiensten van Mr. J. Meerman
(1819).
Zie: Hand. Letterk. 1857, 3 en v a n K a m p e n , Bekn. Gesch. der Ned. letteren
en wetenschappen III, 242.
Zuidema

[Schenk, George of Jurriaan]
SCHENK (George of Jurriaan), S c h e n c k , vrijheer v a n T o u t e n b u r g
(T a u t e n b u r g ), overl. 2 Febr. 1540 te Vollenhove op zijn huis aldaar, was het
derde van de zes kinderen van W i l l e m S c h . ‘d e n o u d e r e ’ en K u n i g u n d e
v o n T e t t a u . Met bisschop Frederik van Baden kwam hij in 1496 te Utrecht, wiens
kastelein en drost hij vóór 17 Nov. 1502 werd op het slot te Vollenhove; dit ambt
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heeft hij bekleed tot 21 Nov. 1521. In het kerspel van dien naam werd hij beleend
met een stuk land (16 Mei 1512 en 10 Juli 1518). Als raad van den genoemden
Bisschop komt hij 19 Aug. 1515 voor en ook bij diens opvolger, Philips v. Bourgondië,
die hem het slot met het Drost- en Rentambt van Vollenhove en het
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Ambt van Hasselt opdroeg (11 Aug. 1520), bleef hij in de gunst. In het Oversticht
en Drente werd hij een aanzienlijk grondbezitter ook door zijn huwelijk met A n n a
d e V o s v a n S t e e n w i j k , waardoor hij o.a. de heerlijkheid Batinge aan zijn
geslacht bracht.
Doch vooral in 1521 steeg zijn luister, toen hij overeenkomstig zijn wensch en op
voorspraak van Floris van Egmond e.a. benoemd werd tot opvolger van Rogendorf
(Zie kol. 1048), die hem als zoodanig reeds in 1519 had aanbevolen. Kort na zijne
komst te Leeuwarden, waar hij 24 Maart 1521 met zijne commissie verscheen, bond
hij den strijd tegen de Gelderschen onder van Meurs aan, terwijl weldra ook de kamp
in Overijsel ontbrandde. Met knechten en burgers van Leeuwarden en Franeker
versloeg hij bij Surhuizum eene vijandelijke afdeeling onder Douwe Burmania, die
gewond ontkwam. Ook Schenk werd met velen der zijnen gekwetst. Twee weken
later liet hij Workum innemen en platbranden, doch zijn volk trok af op de nadering
van v. Meurs uit Sneek en Bolsward, die daarna voorloopig zijne macht hoofdzakelijk
in Sloten concentreerde bij den langzamen afval der beide andere genoemde
plaatsen (zie art. v. Meurs kol. 849). Tegen Sloten en tegen het eveneens versterkte
Dokkum trof zijn tegenstander maatregelen van veiligheid voor het platteland, terwijl
Toutenburg, in opdracht van een keizerlijk bevel, uit Enkhuizen een aanval ondernam
op de streek van Hasselt, waar hij de schans Korfhuizen bemachtigde. 11 Mei stond
hij voor Genemuiden. Hier liet zich evenwel de friesche stadhouder verschalken
door zijn tegenstander van Marwijk (kol. 823), met wien zich de hertog van Gelre
zelf vereenigde. Schenk verloor er ongeveer 2500 man en veel buit en kon zich,
gewond, ternauwernood binnen het kort tevoren genomen Hasselt bergen; maar
door zijne nederlaag ging een goed deel van Overijsel verloren aan de Gelderschen.
De keizerlijke regeering zette er thans alles op om de onderwerping van Friesland
te voltooien. Hiermede werden Schenk en Wassenaer belast en aanvankelijk zou
ook Jan Douwema medewerken, doch deze, den stadhouder bij het hof belasterd
hebbende, kreeg ten slotte, na diens rechtvaardiging, tot zijn dood toe den kerker
te Vilvoorden tot verblijfplaats. De beide andere heeren hadden intusschen den
aanval op Workum geopend, dat met zijn versterkten toren weldra bezweek. En de
landdag te Harlingen (24 Juni 1523) verschafte de noodige middelen om den
langdurigen krijg te doen beëindigen. Door strooptochten werden de Zevenwolders
bewogen de zijde des keizers te kiezen, zelfs de Groningers reeds bedreigd, en
daartoe Noordhorn bezet, ten einde den Ommelanden schrik in te boezemen. Een
doorn in het vleesch was intusschen nog altijd het duchtig versterkte Dokkum, dat
men evenwel, na een beleg, Golstein (I kol. 953) afhandig wist te maken 27 Aug.
1523 (vgl. ook nog II kol. 392); Schenk werd hierbij licht gekwetst aan den schouder.
Daar Bolsward en Sneek reeds oostenrijksch waren, bleven alleen nog Sloten en
het huis te de Lemmer ter verovering over; ook deze is spoedig gevolgd, evenwel
niet zonder dat Schenk en Wassenaer eene wonde ontvingen, die bij den laatste
zelfs de oorzaak van zijn dra gevolgden dood is geworden (II kol. 1529). Ook
Stellingwerf werd voorgoed van stroopende, geldersche benden gezuiverd en de
stadhouder kreeg van Karel V eene geldsom voor zijne in het thans bevredigde
Friesland bewezen diensten.
Nu was Overijsel aan de beurt, waar men reeds opgetreden was tegen Steenwijk.
Daar en ook in
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Gelre zelf werd hertog Karel hevig bestreden, niet het minst door Schenk in eigen
persoon, die den Koeburg tusschen Kampen en Hattem veroverde, verder, na
Maarten van Rossum met een ontzettingsleger te hebben teruggeworpen, den
dapperen Barend van Hackfort te Hasselt bedwong en daarna Hattem nam, waar
George Sch. een zijner beide broeders, blijkbaar Ernst, verloor (al is dit moeilijk
hiermee te rijmen, dat volgens de ‘Solide enz. Demonstratie’ de drie broeders
George, Ernst en Willem 3 Mei 1533 nog voorkomen). Daarop maakten zijne troepen
zich meester van Elburg en twee sterkten, die de vaart langs den IJsel lang belet
hadden. Na eene zware beschieting moest, terzelfder tijd als Utrecht voor de
Gelderschen verloren ging, Harderwijk zwichten voor de thans vereenigde wapenen
van Schenk en Floris v. Egmond, weldra eveneens Nijenbeek en verschillende
sloten op de Veluwe. Minder gelukkig waren de veldheeren bij Tiel en Bommel, van
waaruit Brabant steeds door den vijand bedreigd was. Schenks stormaanvallen op
de eerste plaats werden afgeslagen; door ziekte gedund trokken de belegeraars
weldra af, Schenk in de richting van den IJsel, waar hij den omtrek van Zutfen
brandschatte. Doch weldra maakte het verdrag van Gorinchem (3 Oct. 1528), een
einde aan den strijd en Schenk behoorde tot de onderteekenaars, terwijl hij in dezen
tijd meermalen aan het hof van landvoogdes Margaretha vertoefde.
De overwinnaar van Overijsel trad nu als stadhouder ook van dat gewest met niet
minder voortvarendheid op dan in Friesland, ijverig wakend voor 's keizers privilegiën,
b.v. in zake van het recht van muntslag, de verdediging van de kerk van Rome,
welker tegenstanders, de Wederdoopers, hij meermalen bestreed, het laatst in
Friesland, waar hij hen bij Oldeklooster beslissend sloeg; ook uit Hasselt en
Genemuiden werden ze verdreven door Schenk, die intusschen de placcaten tegen
de ketterij met eenige mildheid deed uitvoeren. Niets gekomen is er evenwel van
een nader verbond tusschen zijne beide gewesten gelijk Karel, in den trant van de
nieuwe unie tusschen Holland en Zeeland, ook in het N. gaarne had zien ontstaan;
de Friezen stonden op hun isolement (7 Juli 1535). Wel is, het jaar daarop, een
nieuw gewest den Keizer in den schoot, gelegd n.l. het zoo lang weerbarstige
Groningen, waar ten slotte (7 Juni 1536) Schenk de huldiging der burgerij in
ontvangst nam, als diens vertegenwoordiger, dan eveneens als stadhouder ook
hier optredend. Eenige strijd met de Gelderschen, maar ook met bondgenooten van
dezen, zooals de Holsteiners, moest nog doorstaan worden, doch na de neerlaag
der laatsten bij Westerwolde en de verovering van Delftzijl, daarna ook van
Appingedam, waarbij de twee ‘zwavelstocken’ van den oorlog, Meynard Ham en
Hackfort hem gebonden moesten worden overgeleverd, was ook hier weldra het
pleit ten voordeele van Schenk beslist, die vervolgens Drente binnenrukte, aan
Selbach Koevorden ontrukte, eene bende van hertog Karel in Overijsel uiteenjoeg
en in dit gewest nog Diepenheim en Kinkhorst, niet ver van Meppel, overviel. Al
deze verliezen noopten hertog Karel tot het te Grave gesloten verdrag van afstand
van Groningen en Drente (10 Dec. 1536); hij, die ze hem voornamelijk ontrukt had,
de vrijheer van Toutenburg, kreeg (26 Aug. 1536), als loon Wedde, met Westerwolde
als heerlijkheid (Het stuk der beleening in Teg. staat der Ver. Ned. Stad en lande I,
361-362).
Van Groningen en Ommelanden is hij evenals van Friesland en Overijsel
stadhouder gebleven tot zijn dood, die 2 Febr. 1540 voorviel op het slot te Vollenhove,
naar het heet, aan de behandeling
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van eene oude, bij Genemuiden opgeloopen, wonde. In eerstgenoemde plaats is
hij met grooten luister begraven op het koor in de Groote kerk. Over zijne waarde
als stadhouder bleek reeds een en ander. Vooral Friesland heeft zijn rust aan hem
te danken en, gelijk trouwens ook zijne beide andere provinciën, met menige andere
verplichting. Overal beijverde hij zich zeer om het werk van organisatie van Karel
V te doen slagen, zoowel op het gebied van de justitie als van het bestuur in het
algemeen. Hoe hij diens vertrouwen bezat, bleek ook bij de talrijke keeren, dat hij
met moeilijke onderhandelingen werd belast, zoo o.a. nog met Christiaan II, den
onrust verwekkenden, uitgeweken koning van Denemarken, dien men hier gaarne
kwijt wilde zijn (1531). Met het Hof, waarin meer juristen zitting kregen, schijnt deze
stadhouder, die ook op dit punt van nadere instructies was voorzien, het nogal goed
te hebben kunnen vinden. Zijne zorg voor het dijkwezen bleek reeds uit het artikel
F. Grombach (I kol. 983). Eveneens waakte hij voor de tollen en hield de hand aan
de keizerlijke ordonnantiën en placcaten o.a. betreffende de munt, gelijk reeds bleek;
en tegen de ketterij. Voor de belangen van het onderwijs schijnt hij reeds een open
oog gehad te hebben. Handel en verkeer werden bevorderd en met het oog daarop
ook de aanleg van wegen. Ook bij George van Saksen in aanzien, heeft zijn werk
vooral bij keizer Karel V waardeering gevonden, door wiens toedoen hij in de
Vliesorde werd opgenomen (op de vergadering te Doornik 1531). De onderdanen
waren minder eenstemmig in hun lof van den wel als gierig beschouwden stadhouder,
doch hun oordeel wijzigde zich gaandeweg meer te zijnen gunste, en sloeg zelfs
tot lof over (vgl. nog een oordeel over zijn karakter bij L a m b e r t u s H o r t e n s i u s
VI, 212, 245. Zie aldaar nog 190, 201, 204, 205). Uit zijn eerste huwelijk n.l. dat met
de in 1526 op het door haar echtgenoot gestichte huis Toutenburg overleden, Anna
de Vos van Steenwijk, sproten M a r i a , abdis van Rijnsburg (overl. 1552),
L o d e w i j k , jong en ongehuwd in Spanje overleden en Frederik, de aartsbisschop
van Utrecht (II kol. 1280). De in 1571 ongehuwd overleden C a r e l , was de zoon
van George en diens tweede vrouw J o h a n n a v a n E g m o n d , dochter van Jan
van Egmond (3) en Magdalena van Werdenberg (kol. 333). S m i s s a e r t (Nav.
XLIII) intusschen vermeldt nog, behalve J o h a n , M a g d a l e n a , G e o r g e , E r n s t ,
gesneuveld voor Hattem (die volgens de meesten echter de broeder des stadhouders
was, al laten anderen daar Willem omkomen) en dan nog A n n a , religieuse, te
Katwijk. Zoo deze opgave al geheel nauwkeurig ware, zoo behoeven allen nog niet
voor wettige kinderen gehouden te worden; zoo was die Anna, welke gehuwd was
met J e r o e n R a t a l l e r , eene natuurlijke dochter van George en ten onrechte is
Johan een zoon uit diens tweede huwelijk genoemd, terwijl hij het ook niet is uit het
eerste. Vgl. voor de namen Magdalena en Anna ook nog de genealogische tabel
in de Nav. 1912, 438, waar ook geen andere George en Ernst genoemd worden
dan de friesche stadhouder zelf en een broeder van dien naam.
Zijn portret door G. Maeler geschilderd is in het Museum te Zwolle.
Zie: behalve de kronieken en algemeene schrijvers van dezen en later tijd, buiten
de art in Nav. 1892 en 1893 (reg.) (vooral 403-405 en de daar aangehaalde
literatuur); D.E.H. K n e s c h k e , Deutsches Adels- Lexicon VIII, 142-143, vooral de
daar opgegeven literatuur: P.C. M o l h u y s e n , Gesch. Herinneringen aan
Genemuiden in Ov. Alm. v. Oudh. en Kunst 1836, 61, 68;
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W.H. C o s t J o r d e n s , Het testament van Anna van Twickel en Balthazar Boedeker,
aldaar 1840, 215; F.A. E b b i n g e W u b b e n , Beschr. van de Havezathen in
Overijsel, aldaar 1847, 214-226; C.P.E. R o b i d é v a n d e r A a , Oud- Nederland
(Nijm. 1846) II e.v.; N i j h o f f , Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderl. VI, 2 en 3; W.
E e k h o f f , Inv. v/h. Archief der stad Leeuwarden; d e z . Gesch. v. Friesland 148-149;
d e z . Gesch. Beschr. v. Leeuwarden I, 150, 154, 316, 325; G a b b e m a , Verhaal
van Leeuwarden 345, 370, 371; L.P h .C. v a n d e n B e r g , Corresp. de Marg. d'
Autriche II, 247-249; A. H e n n e , Hist. du règne de Charles V T. IV; v. L e n n e p
e n H o f d i j k , Merkwaardige kasteelen in Nederland (Leiden 1884) II, 108-109, III
327 vlg.; W. Z u i d e m a , Willem Frederici 121; J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag
en Friesche Vrijheid; W. N a g g e , Historie van Overijssel uitg. F.A. H o e f e r in Ver.
tot beoefening v. Overijss. Regt en Gesch. (Zwolle 1908); J.G.C. J o o s t i n g , Het
huis-archief van Batinge (Leiden 1910) (zie register) en de daar (VIII) aangehaalde
studie van J.S. M a g n i n ; L.M.G. K o o p e r b e r g , Dwalende vreemdelingen in Nav.
1912, 301 vlg. en de welgedocumenteerde antwoorden daarop van J.W. d e s
T o m b e (met daar genoemde literatuur) en van J.D. W a g n e r aldaar, 434-441.
Vgl. verder nog: A.M.C. v a n A s c h v a n W i j k in Kronyk Hist. Gen. VII,
205-209, 343, 350, 354-356, 359-368 en nu ook: J.S. T h e i s s e n , De regeering
van Karel V in de Noordelijke Nederlanden in de Nederlandsche Historische
Bibliotheek van H. B r u g m a n s (Amst. 1912) Vgl. nog Nav. 1912 (reg.) en het
Charterb. v. Vriesl.
Kooperberg

[Schepper, Henri IJssel de]
SCHEPPER (Henri I J s s e l d e ), geb. 6 Jan. 1844 te Deventer, overl. 16 Maart
1909 te Driebergen, zoon van B a r t h o l d J a n I J s s e l d e S c h e p p e r en
Catharina Johanna Westerbaan.
Hij genoot het voorbereidend onderwijs te Deventer, studeerde twee jaren aan
het Polytechnikum te Hannover, waarna hij zijn studie voortzette aan de Universiteit
te Göttingen (o.a. bij Wöhler en Beilstein). Hij promoveerde daar 24 Juli 1865 op
een dissertatie Zur Kenntnis des Xylols. Door een overgangsbepaling daartoe in
staat gesteld, trad hij in Sept. 1866 op als leeraar in de scheikunde aan de H.B.S.
zijner geboortestad, welke betrekking hij 5 jaren vervulde. In dien tijd verschenen
van zijn hand de volgende vertalingen: Schets der organische scheikunde naar de
nieuwere beschouwingen, vertaald uit het hoogduitsch van F.C. R a m m e l s b e r g ;
verder Inleiding tot de qualitatieve analyse van denzelfde en Inleiding tot de
qualitatieve analyse van F. B e i l s t e i n . Ongeveer gelijktijdig met zijn benoeming
tot directeur der gasfabriek te Deventer kwam de uitnoodiging uit Amsterdam (1871),
om als mededirecteur op te treden van de kaarsenfabriek buiten de Haarlemmerpoort
te Amsterdam. Een jaar later, bij de opheffing dezer fabriek, werd hij benoemd tot
directeur der goudsche stroopfabriek, een stichting van zijn oom W e s t e r b a a n .
Deze functie verwisselde hij 1 Juli 1880 voor die van mededirecteur der N.V. de
Stearinekaarsenfabriek Gouda, waar hij A.A.G. v a n I t e r s o n opvolgde. Vermeld
moge nog worden, dat IJssel de Schepper tweemaal lid van het Hoofdbestuur der
Maatschappij van Nijverheid is geweest (1897 en 1902) en in 1903 te zamen met
de hoogleeraren G. H o o g e w e r f f en E. C o h e n een rapport heeft uitgebracht
over de oorzaken van den betrekkelijk geringen omvang van de chemische nijverheid
in Nederland en de middelen, welke aan dezen tak van industrie uitbreiding
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zouden kunnen geven (Tijdschr. der Maatsch. v. Nijverh. 1904, 469; Chem. Weekbl.
I (1904), 879).
Hij was gehuwd met E v e l i n a B u s s e m a k e r .
Zijn portret is opgenomen in Chem. Jaarb. 1906-07.
Zie verder: De Hollandsche Revue van 29 Juni 1905; Chem. Weekbl. VI (1909),
215; Tijdschr. d. Maatsch. v. Nijverh. 1909, 193; De Ingenieur XIX (1904), 368.
Jorissen

[Scheppers, Gerardus]
SCHEPPERS (Gerardus), geb. te Dingden in het Munstersche 18 Aug. 1798, overl.
te Paramaribo 27 Nov. 1863. Zijne hoogere studiën deed hij bij den pastoor te Groot
Linden, zonder nochtans bij de geestelijkheid van het district Grave te zijn ingelijfd.
Na voltooide studiën werd hij in de hollandsche zending opgenomen en na zijne
priesterwijding te Keulen 20 Aug. 1829 bestemd om als missionaris naar Suriname
te vertrekken, waar hij 1 Mrt. 1830 aankwam. Wegens herstel van gezondheid,
alsook in het belang der missie ondernam hij in Mrt. 1835 een reis naar Nederland
en keerde reeds in Dec. van hetzelfde jaar terug. Van 1838-39 bezocht hij Batavia
en was in 1840 en 41 werkzaam in Coronie en Nickerie. In 1843 werd hij provicaris,
en op 20 Sept. 1853 benoemd tot eersten apostolischen vicaris van Suriname, en
tot bisschop van Mellipotamos verheven. In Mei 1853 begaf hij zich naar Nederland
en ontving 7 Sept. in de kapel van het seminarie te Haaren de bisschoppelijke
wijding. Na de belangen der missie in Nederland behartigd, en op verlangen des
aartsbisschops het H. Vormsel te Culemburg, Schalkwijk, Beest en Tiel te hebben
toegediend, vertrok hij wederom naar Suriname, waar hij 4 Sept. 1854 aankwam.
Veel heeft hij als hoofd van de surinaamsche missie tot stand gebracht. Zijn groote
zorg was het godsdienstig leven meer en meer op te wekken en een hechten
grondslag te leggen voor een goed godsdienstig onderwijs. In 1847 richtte hij de
Broederschap op van het Onbevlekte Hart van Maria, in 1855 de Congregatie van
O.L.V., in 1856 de Broederschap van den Levenden Rozenkrans. In 1849 stelde
hij een vasten priester aan te Nickerie en bouwde er eene kerk. In 1852 droeg hij
zorg voor een nieuwe regeling van het salaris der geestelijken. In 1854 stichtte hij
een katholieke school en stelde een europeeschen onderwijzer aan. In 1856 stichtte
hij een meisjesschool, welke hij toevertrouwde aan de zorgen van de zusters
Franciscanessen van Rozendaal. Ook wist hij een subsidie van 3000 gulden voor
het katholiek onderwijs te verkrijgen. Eveneens in 1856 richtte hij een katholiek
weeshuis op voor jongens en meisjes, en in 1861 een afzonderlijk weeshuis voor
meisjes. In 1860 stichtte hij een nieuwe parochie en kerk te Paramaribo, en in 1863
een nieuw klooster voor de zusters.
Zie: Beknopte Geschied. der Kath. Missie in Suriname 202-260; Het Katholieke
Nederland 1813-1913. I, 199.
van der Heijden

[Schetz van Grobbendonck, Isabella Clara Eugenia]
SCHETZ VAN GROBBENDONCK (Isabella Clara Eugenia), dochter van den
beroemden krijgsman A n t o n , baron van Wesemaal, heer van Grobbendonck en
diens tweede echtgenoote M a r i a v a n M a l s e n , vrouwe van Tilburg, werd
gedoopt te 's Hertogenbosch in de Sint Janskerk 13 Maart 1616 en overleed als
abdis in de cistercienserabdij ter Kameren (La Cambre) bij Brussel 15 Juni 1709.
Haar vader was de broeder van Koenraad Schetz, den stamvader der tegenwoordige
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(Taxandria XV, 7, 8), was zij het zesde van elf kinderen. B u t k e n s , Trophées tant
sacres que profanes du duché de Brabant, Supplément I
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(La Haye 1736) 289, noemt haar niet onder de 8 kinderen van Anton S., die hij
opsomt in Table généalogique de la famille de Schetz. Gallia Christ. V, 74, verzekert
ten stelligst, dat zij de dochter is der bovengemelden, maar geeft geen
geboortedatum op. H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays- Bas et du comté de
Bourgogne (Gand 1865) II, 1745; L. M e e s , Gesch. der gemeente Hingene 135;
P o p l i m o n t , La Belgique Héraldique (Paris 1867) XI, 110 vermelden Isabella als
het laatste en zevende kind. G o e t s c h a l c k x , Gesch. van Grobbendonck (1897)
I, 216-218, geeft een stamlijst van 11 kinderen, waaronder de abdis het laatste is.
Karel van Grobbendonck geb. te Mechelen, in 1617 reeds Jezuïet, door
G o e t s c h a l c k x als tweede kind vermeld, kan geen broeder van Isabella geweest
zijn. Het eerste huwelijk van haar vader was kinderloos. Het tweede gesloten in
Sept. 1604 werd met kinderen gezegend, in 1606, 07, 08 enz. Een Carolus werd
eerst in 1617 geboren. Noch S o m m e r v o g e l , Bibl. de la Compagnie de Jésus
(nouv. éd.) III, 1840, noch Biographie nationale VIII, 324, weten iets van de adellijke
afkomst van den Jezuïet Karel Grobbendonck, dien zij geen Schetz noemen. Ook
Godevaart Nicolaas, eveneens Jezuïet, overl. 15 Jan. 1650 wordt door B u t k e n s
en genoemde schrijvers ten onrechte als broeder van Isabella genoemd. Hij komt
niet voor op de lijst uit het doopboek. Nécrologe des P.P. Jésuites dans les Pays-Bas
in Annalectes pour serv. à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII (1898), 37, noemt hem
enkel P. Godefridus de Grobbendonck. De jongste broeder der abdis Ignatius,
geboren tijdens het beleg van 's Hertogenbosch, werd bisschop van Namen en
daarna van Gent.
Wanneer Isabella het kloosterkleed in de abdij La Cambre aannam is niet bekend.
Zij bekleedde daar den post van bursaria (schatbewaarster) en vervolgens van
priorin. Of zij bij de keus na den dood der abdis Francisca Alsace de Boussu, 18
Feb. 1683, van hare medezusters het grootste aantal stemmen had verkregen, blijkt
niet. Evenwel ontving zij de brieven van hare benoeming door den Keizer 19 Mr.
1683 en werd 26 April daaropvolgend door den abt van Clairvaux bevestigd. Tot
aan haar dood, gedurende een rustig tijdperk, bleef zij aan het bestuur. Haar portret
als abdis in zittende houding met een gesluierden staf in de hand, is gegraveerd
door I. Berterham (Brux. 1696). Men vindt het in de twee volgende, op haar aandrang
geschreven en aan haar opgedragen werkjes: P. P e r d u y n , LXXII Instrumenten
der goede werken van den H. Benedictus (Brux. 1697); G. d e B i e , 'T
geloofsbeproevingh verthoont in de standvastige verduldigheyt van de H. Eugenia
(Antw. 1702).
Fruytier

[Schimmel, Hendrik Jan]
SCHIMMEL (Hendrik Jan), begaafd dichter en romanschrijver, verdienstelijk
tooneelhervormer bovendien, geb. 30 Juni 1823 te 's Gravenland en overl. 15 Nov.
1906 te Bussum. Hij was een van de tien kinderen uit het huwelijk van H e n d r i k
P o e r o e t S c h i m m e l , burgemeester en notaris van eerstgenoemd dorp, en
S a r a M e i j s e . Het huisgezin moest van beperkte inkomsten leven, zoodat er aan
de opvoeding der kinderen niet veel ten koste kon worden gelegd. Hendrik Jan
bezocht als extern-leerling de kostschool van Baudet te 's Gravenland, tot 1836,
toen hij bij zijn vader op 't kantoor genomen werd, om voor notaris te worden
opgeleid. Te vergeefs had Baudet den raad gegeven om den schranderen knaap
(‘scherp Heintje’ noemden ze hem op school) te laten studeeren. Burgemeester
Schimmel was geheel zakenman, ongevoelig voor letteren en kunst; reeds had hij
bij herhaling zijn
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afkeuring te kennen gegeven over de liefhebberij van Hein in verzen en romans.
Bij den dood des vaders in 1842 trok het gezin, onbemiddeld, naar Amsterdam,
waar de 19 jarige Hendrik Jan als klerk op het Agentschap der Nederl. Bank geplaatst
werd, terwijl hij zeven jaar later een betrekking bij de Nederl. Handelmaatschappij
ontving, die hij in 1863 verwisselde met het directeurschap der Amsterdamsche
Credietvereeniging. Deze laatste betrekking heeft Schimmel waargenomen tot 1878,
toen hij zich metterwoon naar Bussum begaf, om zich hier, op de door hem gestichte
villa ‘Anna's Hoeve’ (zoo geheeten naar zijn eerste vrouw), uitsluitend aan de studie
van de nederlandsche letteren en het ned. tooneel te wijden. Inmiddels had hij op
de genoemde kantoren te Amsterdam, onder hard werken voor eigen onderhoud
en voor dat van zijn moeder en zijn zusters (tot 1863), een bijzondere voorliefde
voor de studie van letteren en kunst aan den dag gelegd, zelfs gevierde drama's
en andere letterproducten het licht doen zien, wat hem in aanraking had gebracht
met mannen als van Lennep en Potgieter. Laatstgenoemde leidde hem in 1851 in
de redactie van de Gids binnen. Drie jaar later werd hij ook mederedacteur van het
letterkundig tijdschrift Nederland.
In 1865, twee jaar na den dood van zijn moeder en zijn zusters, trad Schimmel
in het huwelijk met A n n a M a r i a K a l f f (gestorven 1872), uit welk huwelijk één
zoon geboren werd. Twee jaar later hertrouwde hij met een zuster van zijn eerste
vrouw.
Altijd met lust en ijver voor de belangen van het ned. tooneel bezield, bracht
Schimmel, in samenwerking met anderen, eerst de vereeniging ‘het Tooneelverbond’
tot stand (1872); daarna ‘de Tooneelschool’ en ‘het Nederl. Tooneel’ (1879).
Van zijn zeer talrijke geschriften, meerendeels historische romans en daarnaar
bewerkte tooneelspelen, vermelden wij slechts de volgende: Twee Tudors, drama
in 5 bedrijven (1847); Joan Wouters, id. id. (1847); Gondebald, dramat. gedicht
(1848); Giovanni di Procida, drama in 5 bedrijven (1849); Oranje en Nederland,
dram. tafereel in één bedrijf (1849); Napoleon Bonaparte, eerste Consul, drama in
5 bedr. (1851); Schuld en Boete, id. id. (1852); Bonaparte en zijn tijd, roman (1853);
Sproken en vertellingen (1855); De eerste dag eens nieuwen levens, roman in 2
dln. (1855); Een Haagsche Joffer, hist. schets uit de 17de eeuw, 2 dln. (1856); Het
kind van Staat, dram. tafereel in 3 afd. (1859); Mary Hollis, roman in 2 dln. (1860);
Leidens ontzet; Gedichten voor mannenstemmen, met begeleiding van orkest (1862);
Mylady Carlisle, roman in 2 dln. (1864); Struensee, drama in 5 bedrijven (1868),
geroemd als Schimmels beste tooneelstuk; Het gezin van Baas van Ommeren,
roman in 2 dln. (1870); Herfstloover. Gedichten (1871); Aan mijn vaderland, id.
(1872); Sinjeur Semeyns, roman in 3 dln. (1875); Thorbecke-Cantate, lyrisch gedicht
bij de onthulling van het standbeeld voor Thorb. (1876); Juffrouw Bos, drama in 5
bedr. (1878); De kat van den Tower, id. id. (1880); Verzoend (1882); De vooravond
der Revolutie (1886); De Kapitein van de Lijfgarde (1888), met ‘Sinjeur Semeyns’
S.'s beste hist. roman; Innerlijk leven, een bundel poezie (1889); In de Directiekamer,
dram. schets in één bedrijf, geschreven bij de inwijding van den nieuwen
amsterdamschen schouwburg (1894); Jan Willem's levensboek (1896), ten deele
een autobiographie van den schrijver, en Het zondekind (1898). Nagenoeg
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al deze werken, meerendeels te boek gesteld in de vrije avonduren van den auteur,
werden bij herhaling herdrukt. Minstens een halve eeuw was Schimmel een der
meest populaire schrijvers van ons land. Zijn Volledige romantische werken werden
uitgegeven in 17 dln. (1847-87, nieuwe uitgave in 18 dln. 1891-96); de Volledige
dramatische werken in 3 dln. (1885).
Dat S. mederedacteur was van de Gids en van Nederland, werd reeds boven
opgemerkt; van eerstgenoemd tijdschrift gedurende de jaren 1851-57, van het
tweede in 1854-86 (met tusschenpoozen van een enkel jaar). Verder was hij
mederedacteur van Elzeviers Geillustreerd Maandschrift (1891-1903) en van Eigen
bodem (1897-1900); bovendien redacteur van den Nederl. Volksalmanak (1849-57);
ijverig medewerker voorts aan het Spiritualistisch Weekblad (1887), Het toekomstig
leven (1901-6) en aan verschillende jaarboekjes uit het midden der vorige eeuw.
Voor de talrijke bijdragen in proza en poezie van zijne hand in die verschillende
tijdschriften verwijzen wij naar de bibliografie aan 't eind van het eerstgenoemde
der onderstaande levensberichten.
Zijn portret is gelithographeerd door Jan Veth en W. Steelink.
Zie: Levensber. Letterk. 1907, 142, met uitvoerige bibliogr.; Mannen en vrouwen
van beteekenis XXXVIII (1908), 1; Gids 1906, IV, 574; Noord en Zuid 1907, 1; Eigen
Haard 1903, 412, met portr.; J a n t e n B r i n k , Onze hedendaagsche
Letterkundigen 1882 e.v., met portr.; d e z ., Gesch. Noord- Nederl. Letteren 19de
Eeuw (1888), 325, en K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. VII (1912), 527-34, 665-69, en
693-700.
Zuidema

[Schinkel, Adrianus David]
SCHINKEL (Adrianus David), zoon van A d r i a a n S c h i n k e l en J o h a n n a
M a r i a S c h r e u d e r , geb. te 's Gravenhage 17 Dec. 1784, gest. aldaar 25 April
1864. Hij werd opgeleid voor het drukkersvak, zoodat hij reeds op 20-jarigen leeftijd
deelgenoot werd in de zaak van den drukker Teecklenburgh. Deze stierf plotseling
in 1823, waarna Schinkel de zaak alleen voortzette. Tot 1845 bleef hij als drukker
werkzaam; hij deed toen de zaak over aan de gebroeders Belinfante; sedert leefde
hij alleen voor zijn studiën. Die studiën waren reeds voor jaren begonnen en strekten
zich uit, behalve over de geschiedenis van zijn eigen familie, over die van de
uitvinding van de boekdrukkunst, verder over het leven van Albrecht Dürer als
houtgraveur en schrijver, van Frans van Mieris den jonge als penningkundige en
teekenaar, vooral van Constantijn Huygens en zijn geslacht. Zijn krachtige
werkzaamheid openbaarde zich vooreerst in het aanleggen van een uitgebreide en
kostbare bibliotheek, gelijk particulieren er weinig in de negentiende eeuw hebben
o

bezeten. Die boekerij bestond uit: 1 . ruim 250 handschriften van de dertiende eeuw
af, over godgeleerdheid, kerkgeschiedenis, rechtsgeleerdheid, wijsbegeerte,
natuurkunde, krijgswezen, kunst, letterkunde, geschiedenis, heraldiek, genealogie,
numismatiek; daaronder waren kostbare geïllumineerde getijdenboeken, alba
amicorum, handschriften van Huygens, van Mieris, van Alkemade, Oudaen, Bilderdijk
o

e.a.; 2 . een groote verzameling belangrijke, voor een deel zeer zeldzame
incunabelen, gedrukt in Noord- en Zuid-Nederland, ook in Duitschland, Italië en
o

Frankrijk; 3 . een groote collectie gedrukte boeken over theologie, rechtsgeleerdheid,
geschiedenis, kunst, letterkunde en verschillende wetenschappen; daaronder waren
zeer veel boeken over vaderlandsche geschiedenis
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n ruimen zin, over schilders en graveurs, zeer veel uitgaven van dichters en
prozaschrijvers; een afzonderlijke afdeeling werd gevormd door boekdrukkunst en
o

bibliographie; 4 . ongeveer 400 autographen van vorsten, veldheeren, zeehelden,
o

staatslieden, geleerden, dichters, kunstenaars, drukkers enz.; 5 . een verzameling
portretten van beroemde mannen, waaronder Wittiana en portretten van
o

nederlandsche dichters; 6 . ongeveer duizend gouden, zilveren en bronzen munten
o

en penningen; 7 . een museum van ongeveer honderd schilderijen en ongeveer
o

tweehonderd teekeningen, waaronder van de beste meesters; 8 . een museum van
kunstvoorwerpen, waaronder van historische beteekenis; onder de rijke verzameling
bekers waren van de gezusters Visscher. De geheele verzameling is in 1864 in drie
gedeelten in den Haag verkocht, eerst de boeken en handschriften, daarna de
munten en penningen, eindelijk de schilderijen en teekeningen (vgl. de catalogi).
Schinkel heeft zelf weinig gepubliceerd, maar was steeds bereid
wetenschappelijken arbeid van anderen, waarin hij belang stelde, op uitnemende
en duurzame wijze te drukken en uit te geven. Zoo was hij met zijn vrienden
Noordziek en Abr. de Vries overtuigd van het goed recht van Laurens Jansz. Coster
en deed over dezen en zijn uitvinding heel wat het licht zien; zelf gaf hij Tweetal
bijdragen betrekkelijk de boekdrukkunst ('s Grav. 1844). Zeer veel heeft Schinkel
ook gedaan voor de geschiedenis der middelnederlandsche letterkunde door den
belangeloozen druk van de Aanteekeningen van v a n W i j n op Heelu, van
J o n c k b l o e t 's Specimen, van diens Dietsche Doctrinale enz. Van zijn uitgaven
maakte hij in den regel weelde-publicatiën, die hij aan zijn letterkundige vrienden
vereerde. Zeer gaarne deelde hij ook uit zijn groote verzamelingen een en ander in
druk mede; in den regel waren ook deze uitgaven niet in den handel; veel is zoo
door hem van en over Huygens gepubliceerd: Opgave der handschriften van
Constantijn en Christiaan Huygens, benevens die handschriften, welke tot hen
betrekkelijk zijn en vóór weinige jaren onder derzelver nakomelingen nog berustende
waren ('s Grav. 1840); Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn
Huygens, ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen ('s Grav.,
Rott. 1842); Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie,
alsmede eenige door hem vervaardigde dichtstukjes ('s Grav. 1851); Nadere
bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie. Tweede stuk ('s
Grav. 1856). Ook over de zusters Visscher publiceerde Schinkel een en ander, o.a.
Honderd Christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay .... door A n n a
R o e m e r s V i s s c h e r , uitg. naar het oorspr. handschrift ('s Grav. 1854). Onder
zijn werken verdient ten slotte te worden genoemd de door hem zelf vervaardigde
catalogus van een deel van zijn bibliotheek: Handschriften en oude drukken
(incunabelen), deel uitmakende van de kunst- en letterverzamelingen van A.D.
Schinkel ('s Grav. 1853), waartoe Campbell zijn medewerking verleende. Schinkel
was 20 Oct. 1824 gehuwd met M a r i a A n n a v a n d e r L u g t , die hem in 1837
ontviel.
Zie: N o o r d z i e k in Levensb. Lett. 1865, 24 vlg. (met bibliographie).
Brugmans

[Schleinitz, Hendrik van]
SCHLEINITZ (Hendrik v a n ), te Meiszen overl. 1518, somwijlen ten onrechte
S l e n i t z of, bij verkorting S l e n t z genoemd (gelijk ook het omgekeerde voorkomt,
zie art. Slenitz), vermoedelijk mede ten gevolge van eene overeenkomst

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1142
van naam in den latijnschen vorm ‘Slenitius’, bijgenaamd ‘de blinde’, was
hofmaarschalk van hertog George van Saksen. Als zoodanig kwam hij in Saksen
voor van 1497-1500, gelijk dat ambt tusschen 1463 en 1487 door twee leden van
zijn geslacht, n.l. Johan en Hugold bekleed is; terzelfder tijd ongeveer ontmoeten
we ook een Diederik S. als zoodanig, waarschijnlijk een broeder van Hendrik.
Kort daarop moet deze laatste naar Friesland vertrokken zijn, waar hij althans
reeds in het begin van 1501 optrad, als steun voor v. Leisnig, den stadhouder aldaar.
Bij allerlei moeilijke onderhandelingen werd Schleinitz gebruikt, zoo in 1501 en 1502
met den heer van Bergen, vertegenwoordiger van Philips v. Bourgondië, over den
verkoop van Friesland, waar toen niet van gekomen is. Ook, te zamen met v.
Taubenheim zien we hem aan het hof van Willem v. Hessen onderhandelen
betreffende Friesland. Verder in verband met de zaak van Graaf Edzard I, dien hij
en Nijkamer (zie art.) als stadhouder voor drie jaar wenschten.
In 1505 was hij betrokken bij de vooral door S. Pflug geleide onderhandelingen
met den Keizer over Groningen, welke stad daarop graaf Edzard heeft gehuldigd.
Het saksische bestuur (zie art. George), verrast door het onverwachte optreden van
den Oostfries, moest zich voor het uiterlijk, althans in dien tijd, wel schikken; het
was Schleinitz, die tezamen met den stadhouder v. Stolberg (zie art.) eene
overeenkomst aanging met den graaf betreffende de gedragslijn, door dezen in zijn
stadhoudersambt te volgen.
Ook onder Stolbergs opvolger bleef Schleinitz aan. Het laatst treffen we zijn naam
hier te lande aan bij gelegenheid van de overdracht van Friesland aan Karel V,
waarbij hij een der saksische onderhandelaars was. Daarna is hij naar zijn
geboorteland teruggekeerd, waar hij in 1516 genoemd wordt als abt van Chemnitz.
Twee jaar later is hij te Meiszen gestorven, in het huis van zijn zoon Ernst (overl.
1548), domheer te Meiszen en te Praag. Hij werd in het klooster Alten-Zelle begraven.
Verschillende zoons liet hij na. Behalve de genoemde is misschien ook nog een
broeder van hem, George; mogelijk is de gelijknamige raad van hertog Hendrik v.
Saksen een neef.
Zie, behalve de kronieken: J.D. W i a r d a , Oostfr. Gesch. (Aurich 1792) II, 165-166;
F.A. v o n L a n g e n , Herzog Albrecht der Beherzte (Leipz. 1838) 558; D a a m
F o c k e m a , Schetsen van de Friesche geschiedenis in het algemeen en wegens
het strafrecht in het bijzonder (Leeuw. 1845-46) III, 1, 351-372; D.E.H. K n e s c h k e ,
Neues Allgemeines Deutsches Adels-Lexicon VIII, 196; L. S c h w a b e , Herzog
Georg, ewiger Gubernator v. Friesland in N. Archiv für sächs. Gesch. XII (1891) 16,
25; J.L. B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia uit het tijdperk
der saksische hertogen ('s Gravenh. 1891) Nos. 116, 194, 228, 247, 272, 287, 340,
402; A.J. A n d r e a e , Heinrich, Graf zu Stolberg-Wernigerode (Kollum zonder jaartal)
17; Nav. 1893, 403, waar zijne dochter Anna genoemd wordt (overigens niet zonder
reserve).
Kooperberg

[Schlimmer, Jacobus Wilhelm]
SCHLIMMER (Jacobus Wilhelm), directeur van de landbouwkolonie ‘Nederl. Mettray’
te Gorsel, geb. 26 Nov. 1808 te Rotterdam en overl. 16 Juni 1897 op den huize
‘Landfort’, bij Gendringen. Opgeleid voor het lager onderwijs, was hij hierbij in zijn
geboorteplaats werkzaam tot 1851, in welk jaar bovengenoemde landbouwkolonie
geopend en hij tot directeur daarvan benoemd werd. Schlimmer bekleedde die
betrek-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1143
king tot 1874 en wel op zoo loffelijke wijs, dat hij meer dan eens daarvoor
onderscheidingen mocht ontvangen. Zijn paedagogische bekwaamheden, zijn
onvermoeide ijver werden alom erkend en gewaardeerd. Van een en ander getuigen
de jaarlijksche Verslagen over het onderwijs en de opvoeding op Ned. Mettray
gegeven; zie o.a. het Bericht 14 in 't Verslag over 1864.
o

Schlimmer is driemaal gehuwd geweest: 1 . met C a t h a r i n a S u s a n n a
o

P h i l i p p i n a B e r g e r te 's Gravenhage, 27 Dec. 1832; 2 . met C a r o l i n a
o

J o h a n n a F r e d e r i k a E l i s a b e t h R a h r te Wezel, 24 Mei 1841; 3 . met
E m m a C h a r l o t t a V i e b a h n , weduwe Dr. J.A. L u y k e n te Gendringen, 29
Sept. 1874. Uit het eerste huwelijk werd geb. J.G. Schlimmer (II kol. 1287); uit het
tweede huwelijk had hij 9 kinderen.
Opgave van het Centr. Bureau v. Genealogie en Heraldiek te 's Gravenhage.
Zuidema

[Schmidt, Willem Hendrik]
SCHMIDT (Willem Hendrik), geb. 12 April 1809 te Rotterdam, overl. te Delft 1 Juni
1849. Hij was in zijn jeugd leerling van G. Meijer, maar heeft zich verder hoofdzakelijk
zelf tot schilder gevormd. Bij K.B. van 28 December 1842 werd hij benoemd tot
leeraar in de teekenkunst aan de Kon. Akademie tot opleiding van ingenieurs te
Delft. Hij was genre- en portretschilder, o.a. is van hem een portret van den lateren
koning Willem III in de Prinsenkamer van de Technische Hoogeschool. Zijn
schilderijen waren in zijn tijd zeer gezien, zoodat verschillende bekroningen hem
ten deel vielen. In Februari 1849 werd hij benoemd tot lid der 4e klasse van het Kon.
Ned. Instituut. Schilderijen van hem bevinden zich in Rotterdam, Berlijn, Keulen en
München; teekeningen in Museum Teyler te Haarlem.
Zijn portret is gelithographeerd door B. Waanders.
Zie: I. v a n H a r d e r w i j k , Herinnering aan den kunstschilder Willem Hendrik
o

Schmidt ('s Gravenhage 1849, 8 .); I m m e r z e e l , III, 70-72; K r a m m , V,
1480-1481; N a g l e r , XV, 367; W u r z b a c h , II, 579-580; Delftsche Courant, 1849,
5 Juni; Utrechtsche Courant 1849, No. 68; Europa. Verzameling van in- en
uitlandsche lettervruchten, 1849, No. 7, p. 38.
Roelofs Heyrmans

[Schoen, Wilhelmus]
SCHOEN (Wilhelmus), geb. te Edam, overl. te Amsterdam 11 Dec. 1684. Hij was
baccalaureus in de godgeleerdheid, en pastoor te Ooster- en Wester-Blokkert tot
1650, in welk jaar hij pastoor werd te West-Zaandam, waar hij een nieuwe kerk
bouwde. Lastig en doordrijvend van karakter, kwam hij meermalen in geschil met
zijne parochianen, waardoor in 1667 zijne verwijdering noodzakelijk werd. In
genoemd jaar nam hij de geestelijke bediening op zich te Edam, welke hij vervulde
tot 1669, toen hij emeritus werd. Hij schreef: Weg tot de zuiverheid voor de
Hollandsche maagden (Antw. 1676). Daarin vaart hij hevig uit tegen de leeken en
vooral tegen de kerkmeesters, die in verzet komen tegen de bevelen of maatregelen
van hunnen pastoor, en bezigt daar uitdrukkingen, die alleen uit een verbitterd
gemoed kunnen voortkomen.
Zie Bijdr. Bisd. Haarl. I, 119-121; III, 10; VII, 173, 174; Arch. Aartsb. Utr. XX, 457;
Batavia Sacra II, 409; De Godsdienst Vriend. Bijdragen I, 406.
van der Heyden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

[Scholten, Johannes Henricus]
SCHOLTEN (Johannes Henricus), geb. 17 Aug. 1811 te Vleuten, waar zijn vader
W e s s e l S c h o l t e n predikant was, gest. 10 April 1885 te Leiden. Hij is de
geestelijke vader der moderne theologie geworden. Na te Harderwijk en te Delft
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zijn opleiding te hebben genoten, begaf hij zich in 1828 naar Utrecht, waar zijn oom
van Heusde naast geschiedenis en oude letteren, ook de philosophie doceerde.
Zijne studie werd onderbroken door den belgischen opstand, daar hij zich liet inlijven
bij de utrechtsche vrijwillige Jagers onder kapitein Wilhelmi. Nadat de studiën in
Nov. 1831 waren hervat, mocht Scholten in 1835 promoveeren tot doctor in de
letteren op eene dissertatie de Demostheneae eloquentiae charactere en in 1836
tot doctor in de theologie op een proefschrift getiteld: Disquisitio de Dei erga hominem
amore, principe religionis Christianae loco. Na het proponentsexamen in Gelderland
te hebben afgelegd, werd hij 4 Feb. 1837 predikant te Meerkerk. Zijn huwelijk met
mej. M.A. d e K o c k , mocht slechts één jaar duren. In 1840 werd hij Muurling's
opvolger te Franeker en aanvaardde zijn professoraat met eene rede de Vitando in
Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili, ad rem Christianam
promovendam, hodiernae theologiae munere. Op zijn Wartburg, gelijk prof. Royaards
het friesche stadje noemde, kon hij, bij gebrek aan studenten, rustig studeeren. Na
de opheffing van het Athenaeum aldaar in 1843, volgde zijne benoeming tot
buitengewoon hoogleeraar te Leiden, waar hij op 16 Sept. intrede deed, met eene
rede de Religione Christiana suae ipsa divinitatis in animo humano vindice; twee
jaren later die van gewoon hoogleeraar, welke waardigheid hij tot 1881 mocht
bekleeden. Inmiddels was hij in 1842 hertrouwd met mej. A.M.A. R a s .
Hem waren toevertrouwd de lessen in Inleiding tot het N.T. en de zgn. Theologia
naturalis, weldra ook de Dogmatiek; na 1877 (invoering nieuwe wet op het H.O.)
Wijsbegeerte van den godsdienst en Geschiedenis van de Ieer aangaande God.
Op den katheder heeft hij geprofeteerd. Ook op den kansel, waar hij meer tot het
verstand dan tot gevoel of verbeelding zich richtte, sprak hij met warme overtuiging
en innige vroomheid. In de reeks zijner geschriften komen vele leerredenen voor.
Op wetenschappelijk gebied gaf hij tal van boeken, die getuigen van zijne ernstige
bestudeering van het N.T., sinds 1864 bij het licht in Tubingen, met name door F.C.
Baur, ontstoken. Zijn standaardwerk is de Leer der Hervormde kerk in hare
grondbeginselen (waarvan vier uitgaven het licht zagen). Niet bevredigd door het
destijds heerschende bijbelsch supra-naturalisme; te Meerkerk rechtstreeks in
aanraking gekomen met het Calvinisme; onder den indruk van het historisch
onderzoek door S c h w e i z e r s Glaubenslehre, vatte hij het plan op het godsdienstig
geloof der vaderen te vertolken in overeenstemming met de behoeften van zijn tijd.
In verband met deze studie stond zijne deterministische opvatting, neergelegd in
het boek over De vrije wil (in tegenstelling met H o e k s t r a 's beschouwing van
Vrijheid). Hij werd zoo de grondlegger der moderne theologie ten onzent, welker
krachtige leider hij tot zijn dood bleef. Zijne zeer geroemde colleges te Leiden,
uitmuntend door scherpte van voorstelling, meesleepende taal en critiek, trokken
behalve theologen ook talrijke toehoorders uit andere faculteiten, zoodat zijne
denkbeelden overal geestdriftige volgers en vertolkers vonden en hij een machtige
factor is geworden in het godsdienstig Ieven ten onzent in de tweede helft der 19de
eeuw. Ook aan de vertaling van het N.T. heeft hij een werkzaam aandeel gehad;
die van de Johanneïsche geschriften was hem opgedragen. Sinds 1850 was hij
bestuurder van het Haagsch Genootschap, en daarnaast van menig
wetenschappelijke vereeniging.
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Zijn portret bestaat in lithographie door J.P. Berghaus, J.H. Hoffmeister, F. Schroeder
e.a.
Zie: A. K u e n e n in Jaarb. der Kon. Ac. van Wetensch. 1885, met bibliographie;
d e z . in Levensb. Letterk. 1886, 3; W. v a n d e r V l u g t , Levensb. Letterk. 1893,
263; d e z ., Geestel. Wetenschappen in Een halve eeuw 8; J. H e r d e r s c h e ê De
moderne godsd. riehting in Nederland 81.
Herderscheê

[Schonaeus, Cornelis]
SCHONAEUS (Cornelis), ook S c h o o n en d e S c h o o n e geheeten, rector der
latijnsche scholen te Haarlem, waar hij 23 Nov. 1611 overleed. In 1541 te Gouda
uit een aanzienlijk geslacht geboren, ontving hij hier zijn eerste opleiding en voltooide
deze aan de universiteit te Leuven. Omstreeks 1569 werd hij aan de haarlemsche
scholen verbonden, als ‘ludi magister’, terwijl in 1575 de stadsregeering hem tot
gymnasiarch of rector van de ‘groote schole’ aldaar benoemde, als opvolger van
Mr. Corn. Jacobs. In 1580 was Schonaeus lid eener commissie, door prins Willem
I benoemd, om het gymnasiaal onderwijs in Holland en Zeeland te regelen. Hij
bekleedde zijn ambt met grooten lof en gedurende zijn 35-jarig rectoraat kwam zijn
school tot grooten bloei. In de laatste jaren ondervond hij tegenwerking van kerkelijke
zijde, wat zijn gezondheid schokte. In 1610 emeritus verklaard, werd hij als rector
opgevolgd door zijn vroegeren leerling Mr. Theod. Schrevelius, en overleed het
volgend jaar op ruim 70-jarigen ouderdom. Hij was de laatste katholieke rector der
latijnsche scholen van de Spaarnestad. Algemeen was de lof, Schonaeus toegekend.
In alle kringen had hij zich zoowel om zijn geleerdheid en bekwaamheid als om zijn
beminnelijk karakter vrienden verworven. De oude letteren en wijsbegeerte vonden
in hem een degelijk beoefenaar.
Behalve een Grammatica Latinae linguae, omstr. 1580 uitgegeven, vervaardigde
Schonaeus een aantal latijnsche gedichten en inzonderheid ‘dramata scholastica’.
Als de voornaamste dezer schooldrama's noemen wij: Tobaeus (of Tobias, een
onderwerp uit de Apocriefe boeken), Nehemias (de verwoesting en wederopbouwing
van Jerusalem) en Saulus eonversus ('t verhaal van diens vervolging en bekeering),
alle omstr. 1570 verschenen en met de Naäman (een bijbelverhaal uit 2 Kon. V),
de Josephus (geschiedenis van Jozef), de Susanna (een onschuldig belasterde
vrouw), de Daniël en de Triumphus Christi tot de zoogenaamde ‘Comoediae sacrae’
behoorende. Van geheel anderen aard zijn de ‘fabulae ludicrae’, d.i. kluchten en
boerden, waartoe o.a. de Cunae (de wieg), de Vitulus (het kalf) en de Dyscoli (de
onwillige knapen) behooren.
Daar Schonaeus bij de samenstelling zijner drama's zich vooral Terentius tot
voorbeeld stelde, maar bij voorkeur zijn onderwerpen uit de gewijde geschiedenis
koos, heeft men hem den naam van T e r e n t i u s C h r i s t i a n u s toegekend,
waartegen de bescheiden dichter zelf echter verzet aanteekende. Nochtans achtte
hij den invloed der blijspelen van Terentius en Plautus, de meest geliefde
schooldichters der 15de en 16de eeuw, verderfelijk voor de jeugd en daarom koos
hij voor zijn drama's bijbelsche stof, die hij dan naar classiek model verwerkte. Zijn
stukken maakten grooten opgang, enkele ervan werden bij herhaling herdrukt en
in 't Nederlandsch en Duitsch vertaald.
S. was gehuwd en in 't bezit van kinderen.
Zie: S a x e , Onom. III, 462; H o e f f t , Parn. Lat. Belg. 62; P e e r l k a m p , de Poëtis
Lat. Neerl. 226; v a n d e r S c h a a f f , Levensschet-
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sen van de voorn. mannen van Haarlem, 55; G o n n e t , Corn. Schonaeus en eenige
zijner Haarlemsche vrienden, in Bijdr. Bisdom Haarlem 1881, 408; H o f f m a n n ,
Bekn. geschiedenis van het gymn. te Haarlem, (1889), 7; G a r r e r , Schonaeus,
Bijdr. tot de gesch. der Lat. school te Haarlem, (1889); R o g g e in Ned. Spect. 1901,
180 en W o r p , Gesch. van het drama en van het tooneel in Nederl. I, (1904), 218
e.v.
Zuidema

[Schonck, Theodorus]
SCHONCK (Theodorus), zoon van M i c h a e l , waarschijnlijk geb. te Someren,
priester te St. Oedenrode, stichtte bij testament van 24 Juni 1490 twee studiebeurzen
ten behoeve zijner bloedverwanten.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 219; v a n d e r D o e s
d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 311.
Aug. Sassen

[Schoning, Stephanus Ubeli]
SCHONING (Stephanus Ubeli), zoon van Ds. U b e l i u s Y p e i te Dokkum, die
blijkens een epitaphium, dat in het laatst der 18de eeuw nog in de kerk ald. hing, in
1589 overl. Volgens de onderteekening der formulieren op 22 Nov. 1619 was de
zoon rector van de latijnsche school te Dokkum. Hij was een der eerste studenten
der franeker hoogeschool. In het matrikel staat hij ingeschreven op 14 April 1586
als S t e p h a n u s U b e l i , Theol. Stud. Stip. Hij genoot derhalve een stipendium
van de friesche Staten. Hij was reeds in 1605 rector te Dokkum. Als deputatus synodi
uit de classis Dokkum, woonde hij de provinciale synodes bij in 1593 en in 1600 als
ouderling. Hij gaf in het licht Synonyma e M. Tullio Cicerone et aliis collecta (Leeuw.
1607); N i l i episcopi Admonitiones in latinam linguam traductae (Fran. 1608). In
1618 gaf hij bij J. Lamrinck te Fran. in het licht Een Christlicke onderwijzinge van
de spooken, welcke by daghe en nachte den menschen verschijnen, door J o h a n
v. M u n s t e r te Vortlage, en door hem uit het Hoogduitsch vertaald en opgedragen
aan de Burgemeesteren en Raden der steden van Friesland, welke hij in een
uitvoerige voorrede van 15 bladzijden de verdediging van de leer omtrent Satan op
het hart drukte. Zijn zoon was in 1628 predikant te Garijp, blijkens klokopschrift
aldaar.
Zie: V a l . A n d r e a s , Bibl. Belg. 818; F o p p e n s , Bibl. Belg. 1109, T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten v. Friesl. (Leeuw. 1888) 135, 251, 450.
Wumkes

[Schorelius, Adrianus]
SCHORELIUS (Adrianus), geb. en overl. te Schoorl, een goed latijnsch dichter,
wiens Poemata (Elegiae, Ecloga et Epigrammata) in 1566 door Plantijn te Antwerpen
werden uitgegeven in een klein boekje, tevens het gedicht van Cornelis Valerius op
den intocht van Keizer Karel V te Utrecht bevattende. Hadrianus Junius prijst zijne
verzen, die in het vierde deel der Delicia Poetarum Belgicorum herdrukt zijn, als
geestig en zoetvloeiend. Te Rome zijnde ging hij zich zeer te buiten en in het
vaderland wedergekomen sprak hij zoozeer den beker aan, dat hij lichamelijk verlamd
en geestelijk verdoofd werd. Naar zijne geboorteplaats teruggekeerd, stierf hij daar
spoedig, nog geen 30 jaren oud zijnde. Nicolaas Grudius maakte op hem een
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grafschrift, te vinden in O. A i c h e r i Theatr. Funebr. en in S w e e r t i i Athenae
Batavae.
Zie: J u n i u s Batavia (1588) 236; F o p p e n s , Bibl. Belgica (1739), 1, 20.
Bruinvis

[Schotel, Gilles Dionysius Jacobus]
SCHOTEL (Gilles Dionysius Jacobus), zoon van J o h a n n e s C h r i s t i a n u s
S c h o t e l enP e t r o n e l l a E l i s a b e t h v a n S t e e n b e r g e n ,geb.teDordrecht
9 April 1807, gest. te Leiden 9 Dec. 1892. Na de latijnsche school in zijn
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vaderstad te hebben bezocht, werd hij 14 Sept. 1826 als student in de theologie te
Leiden ingeschreven. In 1829 beantwoordde hij een prijsvraag met een Commentatio
de meritis Baltazaris Huydecoperi in linguam literasque Belgicas (L.B. 1831). 3 Aug.
1831 deed hij zijn proponents-examen. Maar een beroep kreeg hij niet spoedig,
daar er destijds overvloed van proponenten was en Schotel om zijn ernstige
kortzichtigheid niet gewild was. Hij vestigde zich dus te Dordrecht en ging studeeren
in de geschiedenis van zijn vaderstad, waarvan hij de kerkelijke en wereldlijke
archieven grondig onderzocht. Eerst in 1835 werd hij beroepen te Lage Zwaluwe,
waar hij 8 Maart zijn intrede deed. 15 April 1841 deed hij zijn intrede te Chaam,
Alphen en Baarle-Nassau. In Juni 1846 werd hij beroepen naar Tilburg, waar hij
zestien jaren heeft gearbeid. In het voorjaar van 1862 nam hij zijn ontslag als
predikant; hij vestigde zich te Leiden om de leiding van van der Aa's Biographisch
Woordenboek na den dood van van Harderwijk op zich te nemen; voor een groot
deel heeft hij persoonlijk dat omvangrijke werk voltooid; honderden biographieën
heeft hij daarvoor geschreven.
In 1877 gevoelde hij zich afgeleefd en wilde na de voltooiing van het Biographisch
Woordenboek de pen voor goed neerleggen; hij verkocht toen zijn bibliotheek met
al zijn aanteekeningen en curiosa. Hij verhuisde naar Dordrecht, van daar in April
naar Oegstgeest, kort daarna naar Leiden, waar hij is gestorven. Hij was in 1835
gehuwd met C a t h a r i n a L e o n o r a J o h a n n a d e L e e u w , die hem 3 April
1877 te Leiden ontviel.
Schotel heeft ontzaglijk veel geschreven, allereerst in verschillende tijdschriften,
daarnaast ook veel afzonderlijk uitgegeven. Allereerst moeten worden genoemd de
studiën over de drie steden, waar hij lang heeft gewoond, Dordrecht, Tilburg en
Leiden: Kerkelijk Dordrecht (Dordrecht, Utrecht 1838, 2 dln.); Beschrijving van
Dordrecht (Dordrecht 1841; met J. S m i t s J z n .); De illustre school te Dordrecht
(Utrecht 1857); Dordrecht met het wapen van der Mijle (Dordrecht 1858); Een
keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de Groote Kerk te Dordrecht (Amst.
1858); Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordrecht (Dordrecht
1869); Dordrecht vóór de Hervorming (Harderwijk 1871); Twee wandelingen door
Dordrecht (Sliedrecht 1879); Tilburgsche avondstonden (Amst. 1850); De burght te
Leiden (Leiden 1865); De bibliotheek der Leidsche hoogeschool (Leiden 1866); Een
studentenoproer in 1594 (Leiden 1867); Een standbeeld voor P.A. van der Werff
(Leiden 1873); Het edele driemanschap; Dousa, Van der Werff, Van Hout (Haarl.
1874); De academie te Leiden (Haarl. 1875, 2 dln.). Daarnaast trok de
kerkgeschiedenis van Nederland den predikant natuurlijk aan. De middeleeuwsche
kerkgeschiedenis verrijkte hij met De abdij van Rijnsburg ('s Hertogenbosch 1851),
de latere met zijn Geschiedenis van den Heidelbergschen catechismus (Amst. 1863)
en vooral met De openbare eeredienst der Nederlandsch Hervormde Kerk (Haarl.
1870, 2 dln.; 2e dr. door H.C. R o g g e , Leiden 1906); verder publiceerde hij De
Psalmen (Harderwijk 1871). Op de grens der kerkgeschiedenis staan zijn Bijdragen
tot de geschiedenis der wereldlijke en geestelijke kleeding ('s Grav. 1857, 2 dln).
Natuurlijk wijdde Schotel zijn aandacht aan de staatkundige geschiedenis van
Nederland, hoewel zijn kracht eigenlijk op ander terrein lag. Een van zijn oudere
werken was zijn Floris I en II van Pallant (Arnhem 1846). Van niet minder gewicht
was de uitgave van de Brieven van Maria van Reigersbergh (Middelb. 1857), die
hij met V o l l e n h o v e ondernam,
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thans echter vervangen door de uitgave van R o g g e (Leiden 1902). In denzelfden
tijd brengt hij ons De Winterkoning en zijn gezin (Tiel 1859). Een prachtwerk was
het Journal of the extraordinary Embassy of His Excellence the Earl of Portland in
France.... with the life of the Earl and illustrations bij Ch. Rochussen. Printed for the
London exhibition (The Hague 1851). Uit verschillende van deze publicatiën blijkt
reeds, dat het persoonlijke in de geschiedenis zijn aandacht vooral trok. Schotel
heeft dan ook zeer veel biographieën geschreven, niet alleen voor het Biographisch
Woordenboek. Hij begon al vroeg met het Leven en gedrukte werken van Cornelis
van Alkemade en P. van der Schelling, met wapens en facsimilés (Breda 1833);
eenige jaren daarna verscheen zijn Catalogus der handschriften en oudheden van
C. van Alkemade en P. van der Schelling (Amst. 1841). Het was begrijpelijk, dat
Schotel zich tot deze achttiendeeeuwsche verzamelaars en navorschers
aangetrokken gevoelde; in zijn geest had hij zeer veel, dat met de hunne
overeenstemde. Een biographie op kerkelijk gebied was zijn Jean Diodati ('s Grav.
1844). Natuurlijk moet hier ook worden genoemd zijn veel gebruikte
levensgeschiedenis van Anna Maria van Schurman ('s Hertogenbosch 1853). Ook
zijn tijdgenooten heeft hij zeer dikwijls beschreven, o.a. in de Levensberichten van
de Maatsch. der Ned. Letterkunde. Afzonderlijk gaf hij een biographie van den door
hem hoog vereerden volksdichter in zijn Tollens en zijn tijd (Tiel 1860). Dan beschreef
hij nog het leven van zijn vader en zijn broeder, beide bekende schilders, in het
Leven van den zeeschilder J.C. Schotel (Haarl. 1840; 2e dr. Dordr. z.j.) en het Leven
van den zeeschilder P.J. Schotel (Utrecht 1866).
Maar Schotels werkzaamheid betrof vooral het maatschappelijk leven van ons
volk in den ruimsten zin, vooral van den uiterlijken kant bezien. Hier moeten in het
algemeen worden genoemd zijn bundels Geschied-, letter- en oudheidkundige
uitspanningen, met afb. v.h. slot Develstein (Dordrecht 1840), gevolgd door zijn
Geschied- en letterkundige avondstonden (Dordrecht 1841). In dit verband moeten
ook zijn bijdragen tot de geschiedenis der nederlandsche letterkunde worden bezien,
zoo zijn Geschiedenis der rederijkers in Nederland (Amst. 1862, 2 dln.; 2e verm.
dr. Rott. 1871) en zijn Vaderlandsche Volksboeken (Haarl. 1873, 2 dln). Het
volksleven in allerlei schakeering is door hem beschreven in een reeks
monographieën, waarin, hetzij plaatselijke, hetzij thematisch bepaalde onderdeelen
worden behandeld. Een voorbeeld van het eerste was zijn Zaanlandsche zeden en
gebruiken (Haarl. 1874); van het tweede gaf hij verschillende stalen, zoo in zijn
Oude zeden en gewoonten (Dordrecht 1859), zijn Letterkundige geschiedenis van
de tabak, koffie en thee ('s Grav. 1868), herdr. onder den titel: Letterkundige bijdragen
tot de Letterkundige geschiedenis van den tabak (Kuilenburg 1878); De Hollandsche
keuken, kelder enz. (Leiden, 1871). Maar vooral moeten hier worden vermeld de
twee hoofdwerken van Schotel, waarin hij zeer veel van zijn vroegere studiën
samenvatte en die ook zeer veel zijn gelezen en gebruikt: Oud- Hollands Huisgezin
(Haarl. 1867, 2 dln.) en Het maatschappelijk leven onzer vaderen (Haarl. 1868, 2
dln., beide herdr. door R o g g e , Leiden 1904 en 1905). Deze boeken geven den
maatstaf en de grenzen van Schotels talent zeer duidelijk aan. Hij was in zijn
wetenschappelijk werk, gelijk in het algemeen in zijn geestelijk bestaan, nog een
achttiende-eeuwer; zelfs de titels van zijn werken herinneren aan dien tijd, toen zeer
veel stof werd verzameld en uitgegeven, maar weinig werd door-
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gewerkt, toen men van de geschiedenis vooral het uitwendige, het opvallende, het
afwijkende, het persoonlijke zag en het geheel als een verzameling van zeer
wetenswaardige curiositeiten beschouwde. Dezen indruk verkrijgt men ook van
Schotel; hij was een verzamelaar, een navorscher van belangwekkende kleinigheden;
zijn wetenschap was niet veel meer dan veelweterij. Hij wist zeer veel en wist dat
ook goed en aardig te pas te brengen; hij heeft ook zeer veel verzameld, waarvan
anderen een nuttig gebruik hebben kunnen maken. Maar het ontbrak hem aan de
kracht om zich te beperken, aan den anderen kant aan doorzettingsvermogen om
een bepaald onderdeel naar alle zijden te onderzoeken, ten slotte aan historischen
zin om belangrijk en onbelangrijk te kunnen onderscheiden. Ook aan zijn
nauwkeurigheid wordt met recht getwijfeld; de vorm van zijn publicatiën laat, hoe
populair zij ook dikwijls zijn gesteld, toch in den regel te wenschen over. Maar als
verzamelaar, als navorscher, als voorwerker heeft hij nog altijd beteekenis. Hij was
doctor in de letteren honoris causa der leidsche universiteit (1873).
Zie: R o g g e in Eigen Haard, 1887, 176 vlg; Leeskabinet, 1890, III, 97 vlg.; d u
R i e u in Levensb. Letterk. 1893, 188 vlg. (met bibliographie).
Brugmans

[Schoten, Paul van]
SCHOTEN (Paul v a n ), schilder van het zoogenaamde ‘Nijmeegsche Raadsel’, een
schilderstuk, dat in de voorzaal van het nijmeegsche raadhuis hangt. Het werd door
hem in 1619 aan de stad aangeboden, in erkentenis waarvoor hij 6 Aug. v.d.j. het
burgerschap gratis ontving. Naar dit werk te oordeelen kan van Schoten niet meer
dan een kladschilder geweest zijn. Zooals bekend is, heeft dit Raadsel geen
betrekking op Nijmegen. Hetzelfde onderwerp (door huwelijken uiterst ingewikkelde
familie-verhoudingen) komt in minstens een dozijn verschillende gecostumeerde
familiegroepen, met verschillende rijmpjes, in olieverf of in gravure op andere
plaatsen voor.
van Schevichaven

[Schouten, Jacques of Jacobus]
SCHOUTEN (Jacques of Jacobus), S c h o u t e n s of S c o u t e n u s , geb. te
Middelburg 25 Dec. 1588, gest. te 's Heerarendskerke Mrt. 1655, zoon van
N i c o l a a s S c h . en A g a t h a P i e t e r s werd 16 Apr. 1608 te Leiden
ingeschreven als stud. litt. (tegelijk met zijn 18 Nov. 1583 te Middelburg gedoopten
broeder P i e t e r als stud. in de medicijnen). Vertrokken in gezelschap van zijn
vriend Is. Beeckman in 1612 naar Saumur, beleefde hij met dezen en Jac. Bourgeois
een ware roovershistorie tusschen Orleans en Fontainebleau; zelf gaande studeeren
te Montauban (waar zijn naam echter in het album niet is aangetroffen) zond hij
vandaar aan eerstgenoemde meteorologische waarnemingen vanaf aanvang 1613
tot 24 Sept. 1613. Peremptoir geexamineerd door God. Udemans, werd hij proponent
bij de classis van Schouwen, als zoodanig beroepen als predikant te Noordgouwe
en Kerkwerve (geappr. door de classis 25 Febr. 1615) en er 12 Apr. 1615 door zijn
voorganger Nic. van Heyst bevestigd. Dat hij zonder ouders en voogden is, getuigt
zijn broeder C o r n e l i s S c h ., als hij 28 Mei 1615 te Middelburg ondertrouwt (getr.
24 Juni) met de zuster van zijn vriend, J a n n e k e n B e e c k m a n . Beroepen naar
's Heerarendskerke (geappr. door de classis van Z.-Beveland 1 Juli 1619), werd hij
17 Juli te Noordgouwe ontslagen en predikte 11 Aug. zijn afscheid. Een beroep
naar Kapelle en Bieselinge, 1 Juli 1630 op hem uitgebracht, afslaande, bleef hij te
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hertrouwde hij met
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J o s y n t j e v a n d e r S t e e . Verzoek om emeritaat deed hij 25 Oct. 1654, doch
overleed weldra. Kinderen uit het eerste huwelijk, J a c o b u s en N i c o l a a s ,
stierven betrekkelijk jong; zijne weduwe hertrouwde Dec. 1655 te 's Heerarendskerke
met C o r n e l i s B r a e n j e n d i j c k , j.g. van Goes.
Zie: v a n d e r B a a n , Kerkel. gesch. van de gem. te 's Heerarendskerke en
Baarsdorp (Goes 1867); Algemeen Nederl. Familieblad XII (1895) 179, 180.
de Waard

[Schrant, Joannes Matthias]
SCHRANT (Joannes Matthias), geb. 13 Jan. 1823, te 's Gravenhage, overl. 18 Mrt.
1864 te Leiden, was de zoon van N i c o l a a s S c h r a n t , solliciteur, en M a r i a
E v e r a r d . Van 1835 tot 1838 volgde hij de lessen op de latijnsche school zijner
geboortestad, en verhuisde daarna naar Leiden, waar hij in huis kwam bij zijn oom,
J.M. S c h r a n t , hoogleeraar in het Nederlandsch en de vaderlandsche geschiedenis,
omdat zijne ouders naar Oost-Indië vertrokken. 9 Mei 1840 werd hij ingeschreven
als student in de geneeskunde te Leiden en bestudeerde aanvankelijk niet alleen
de voorbereidende wijsgeerige en natuurkundige wetenschappen, maar ook de
geschied- en letterkundige, waarbij hij bijzonder werk maakte van de studie der
oude talen. 17 Nov. 1846 werd hij bevorderd tot medicinae Doctor na verdediging
van eene Dissertatio continens specimen physiologiae pathologicae de mechanismo
congestionis et de inflammationis notione (L.B. 1846); 28 Jun. 1847 tot art. obst.
Doctor en 19 Jun. 1848 tot chirurgiae Doctor, beide op stellingen. Reeds in het laatst
van 1846 werd hij in het Buiten-gasthuis te Amsterdam aangesteld tot eersten
assistentgeneeskundige en 6 Dec. 1848 tot tweeden geneesheer, welke betrekking
hij waarnam tot 1853 en waarin hij zich niet bepaalde tot de gewone geneeskundige
behandeling der patienten, maar zich ook toelegde op de pathologische anatomie,
de histologie, de auscultatie en de psychiatrie.
Uit dien tijd dagteekent zijne uit ‘Het legaat Monnikhoff’ (N. Verhand, VII, Amst.
1851) met goud bekroonde prijsverhandeling: Over goed- en kwaadaardige
gezwellen. In 1848 was hij mede-oprichter van de amsterdamsche afdeeling der
Ned. Maats. t. bevord. d. Geneesk. en in 1850 richtte hij met Dr. Tilanus de
Vereeniging voor pathologische anatomie op, welke in 1852 samensmolt met het
Genoots. t. bevord. d. Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Kort daarna vertrok
hij naar Leiden, waar hij zich als gewoon geneesheer neerzette en binnen korten
tijd eene uitgebreide praktijk verwierf. 1 Juli 1856 huwde hij met J o a n n a H e l e n a
F r a n c i s c a G a b r i e l l e v a n d e r M o n d e . Omstreeks 1858 deed hij zich
kennen als een waarnemer en proefnemer op een ander gebied, dat der physische
diagnostiek en gaf hij op verzoek van den hoogleeraar Pruys van der Hoeven
voorlezingen over percussie en auscultatie, zoodat dan ook later zijne benoeming
tot hoogleeraar met vreugde begroet werd. 3 Juli 1862 benoemd, aanvaardde hij
deze betrekking op 17 Oct. d.a.v. en in zijne intreerede: Over de ontwikkeling van
het ziektebegrip (L.B. 1862), wees hij met nadruk op de groote beteekenis van de
physiologische richting in de geneeskunde. Levendig ingenomen als hij was met
de nieuwe methode van onderzoek mocht men van hem verwachten, dat hij bij zijn
onderwijs gebruik makende van dit hulpmiddel veel zou bijdragen tot de ontwikkeling
der aanstaande geneeskundigen, aan wie hij voor de herkenning der afwijkingen
bij den zieken mensch eene objectieve methode leerde, waardoor eigenlijk eerst
van een volledige en nauwkeurige
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herkenning der ziekteverschijnselen sprake kon zijn. Het is zeker te betreuren, dat
het hem niet gegeven is geweest langeren tijd op deze wijze werkzaam te zijn en
daardoor meer bij te dragen tot den roem der leidsche hoogeschool en den
vooruitgang der wetenschap nog meer te bevorderen, dan hij reeds door zijne
veelomvattende kennis en uitgebreide ervaring gedaan heeft. Slechts gedurende
twee jaar vervulde hij zijn ambt, toen hij werd aangetast door exanthematische
typhus en daaraan overleed. In het Leidsch Dagblad van 22 en in de Leidsche
Courant van 23 Maart 1864 komt een bericht voor over de begrafenis en de hulde
gebracht aan zijne nagedachtenis, terwijl in de Leidsche Courant van 28 Oct. 1864
een verslag is opgenomen van de plechtigheid, die den vorigen dag had plaats
gehad en waarmede op zijn graf een gedenkteeken onthuld werd, waarop door
eene zinnebeeldige voorstelling de verdiensten gehuldigd werden van den man,
die door zijn vrienden en leerlingen in hooge mate geëerd werd.
Talrijk zijn de geschriften, die hij heeft nagelaten en die zijn opgenomen in de
Geneeskundige Courant, waarvan hij van af 1850 mederedacteur was; het Nederl.
Weekblad voor Geneeskundigen, dat hem tot oprichter en mede-redacteur had; het
Tijds. d. Nederl. Maats. t. bevord. d. Geneeskunst, waaraan hij als lid van de
commissie van redactie verbonden was; en het uit samensmelting dezer beide
laatste ontstane Nederl. Tijds. v. Geneeskunde, aan welker redactie hij ook een
zeer werkzaam deel nam. Eene volledige lijst der oorspronkelijke stukken in deze
tijdschriften verschenen, is toegevoegd aan het Levensbericht van B e r g m a n .
Bovendien komen er in die tijdschriften nog een groot aantal referaten over
verschillende artikelen, verschenen in andere periodieken, vóór. Al deze bijdragen
betreffen in hoofdzaak onderwerpen op het gebied der pathologische anatomie, als
daar zijn, kanker, acute tuberculosis en den tuberkel, en colloid-gezwellen, maar
ook zulke behoorende tot de physische diagnostiek, nam.: het tympanitische geluid,
de percussie-stellingen van Auerbrugger en Corson, en de consonanceleer van
Skoda.
Afzonderlijk uitgegeven werden: R o k i t a n k y 's Handboek der byzondere
ziektekundige ontleedkunde, uit het Duitsch vert. begonnen door J. M o l e s c h o t t ,
voltooid door J.M.S. met medew. v. G.E. V o o r h e l m S c h n e e v o o g t (Amst.
1849); C. W e d l s , Handboek der pathologische histologie met aanm. voorz. en
vert. door J.M.S. e n J. Z e e m a n (Amst. 1854); J. v a n G e u n s e n J.M.
S c h r a n t , Over buitenbaarmoederlijke zwangerschap en lithopaediumvorming met
7 pl. (Amst. 1855); Uit de nagelaten geschriften van J.M. S c h r a n t (door
H e r k l o t s e n J. Z e e m a n , Amst. 1865); Het microscoop en de praktische
geneeskunde, in Gids 1849, I, 504.
Zijn portret, door een onbekende geschilderd, is in de leidsche Senaatskamer.
Het is gelithographeerd door J.P. Berghaus en door C.C.A. Last.
Zie ook over hem Ned. Tijds. v. Geneesk. 1864, 255; Kathol. Ill. II, 267; Geneesk.
Jaarb. 1865, 267; en J.C.G. E v e r s , Redevoering ter aanvaarding van het
hoogleeraars-ambt, 23 Sept. 1864; J.T. B e r g m a n in Levensber. Letterk. 1864,
367.
Simon Thomas

[Schreuder, Bernard]
SCHREUDER (Bernard), inspecteur van het lager onderwijs in de prov. Limburg,
14 Aug. 1787 te Amsterdam geb. en 20 Sept. 1862 te Maastricht overl. Vroeg wees
geworden, moest hij reeds op jeugdigen leeftijd op eigen krachten leeren bouwen,
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achtereenvolgens ver-
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schillende akten van bekwaamheid, het laatst die van den 2den onderwijzersrang,
hem uitgereikt door de Commissie van onderwijs voor het departement der Zuiderzee
(1811). Als kostschoolhouder te Baarn, genoot hij de liefde en achting van
aanzienlijke familiën, die hem hunne kinderen toevertrouwden. Schreuder kwam
hier o.a. in aanraking met den staatsman Johan Melchior Kemper, die hem in 1815
opdroeg, middelen te beramen voor de invoering van een verbeterd onderwijs in
de zuidelijke provinciën. Het volgend jaar werden bij Kon. besluit van 31 Mei twee
rijkskweekscholen ter opleiding van bekwame onderwijzers bij het L.O. opgericht:
een te Haarlem en een te Lier. Van de eerste werd P.J. Prinsen, (II kol. 1133) van
de laatste Schreuder tot directeur benoemd (1817). Het onderwijs verkeerde in die
dagen, vooral in de zuidelijke Nederlanden, in een slechten toestand en het is de
roem van Schreuder, hierin verbetering te hebben gebracht. In 1821 werd hij
benoemd tot schoolopziener in het 5de district der prov. Antwerpen, waartoe ook
Lier behoorde. Toen er weldra tevens een latijnsche school in deze stad werd
opgericht, zag Schreuder zich tot medebestuurder daarvan benoemd. Veel heeft
hij, in vereeniging met H. Wijnbeek en A. van den Ende, hoofdpersonen bij de
hervorming van het onderwijs dier dagen, voor de invoering van een verbeterd
schoolwezen in de zuidelijke provinciën gedaan, niet alleen wat het lager-, maar
ook wat het middelbaar en hooger onderwijs betreft. Door eigen studie had S. zich
ook kennis van Latijn en Grieksch verworven. In tal van commissiën werd de
bekwame man tot medelid gekozen.
Bij de omwenteling van 1830 verliet Schreuder België en keerde naar
Noord-Nederland terug, waar hij eerst in den Haag, later in Gouda gevestigd was.
Eenige jaren bekleedde hij hier het ambt van schoolopziener in het 3de district van
Zuid-Holland. In 1837 werd hij door de nederl. regeering belast met de verbetering
en regeling van het schoolwezen in de prov. Limburg, met den titel van ‘adviseur in
zaken van het onderwijs’. 12 jaren heeft hij die betrekking bekleed en veel werd er
in dien tijd tot verbetering niet alleen van de lagere scholen, maar ook van de
gymnasiën en zoogenaamde collegiën gedaan. In 1849 werd de betrekking
opgeheven en S. op wachtgeld gesteld. Bij de invoering der nieuwe wet op 't L.O.
in 1857 werd de 70-jarige tot provinciaal inspecteur hiervan in Limburg benoemd
en een vijftal jaren heeft hij toen deze betrekking nog met lust en ijver waargenomen.
Schreuder was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. en van versch. andere
geleerde of letterlievende genootschappen. Tot 1858 was hij mederedacteur van
de Nieuwe Bijdragen ter bevordering van Opvoeding en Onderwijs, waarin tal van
opstellen van zijn hand voorkomen. Boeken heeft hij niet geschreven. Hij was
gehuwd, te Lier, met T h e r e s i a E r n e s t i n a C h a r l o t t a E m i l i a B e r g m a n ,
dochter van den ontvanger der in- en uitgaande rechten aldaar, die hem in 1843
door den dood ontviel.
Zijn portret bestaat in lithographie, met facsimile, naar en door Hub. Meyer.
Zie: Levensber. Letterk. 1863, 266, en Ned. Spect. 1862, 313.
Zuidema

[Schroder, Gerhardus]
SCHRODER (Gerhardus), geb. te Leiden 30 Mei 1708 als zoon van Johannes
Schroder (Il kol. 1301), bekend en bekwaam apotheker, overl. te Harderwijk 16 Dec.
1762. Als veertienjarige knaap werd hij ‘honoris causa’ in het Album der leidsche
academie ingeschreven (12 Mrt. 1722) en hier
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volgde hij later de letterkundige colleges van Petrus Burman en die der rechten van
Antonius Schultingh. Onder leiding van den eerste verdedigde hij in 1730 een:
Dissert. philologica de Lictoribus et Fascibus Romanorum (Lugd. Bat. 1730), waarna
hij praeceptor en vervolgens conrector der latijnsche school te Delft werd. Den
doctoralen graad in de beide rechten verkreeg hij 14 Aug. 1737 na verdediging van
een Dissert. critico-juridica inaug. ad Legem II D. de Legibus Senatusque Consultis
etc. (Lugd. Bat. 1737), nadat hij 17 Juni 1737 ten tweeden male zijn naam in het
leidsche Album had doen opnemen. Ook na zijn promotie bleef hij zich als gelijktijdig
beoefenaar van letterkundige en rechtsgeleerde studie kenmerken, waarvan hij het
nut uiteenzette in de intreerede, waarmede in 1744 het ambt van hoogleeraar in de
rechtswetenschap te Harderwijk door hem aanvaard werd. Zij had tot titel: Oratio
inaug. de Jurisprudentiae et politioris litteraturae connubio en strekte ten bewijze:
‘juris civilis scientiam litteratoribus unice esse necessariam’. Het professoraat te
Harderwijk bekleedde hij tot zijn dood; in 1747 verkreeg hij den titel professor
primarius, in 1748 dien van prof. juris feudalis; van 1746-7 en van 1755-6 was hij
rector magnificus.
Als gevierd latijnsch redenaar hield hij in 1759 in opdracht van curatoren ter eere
van prinses Anna een: Laudatio funebris (Hard. 1759); in 1746 herdacht hij in een
lijkrede zijn ambtgenoot Pagenstecher (zie: II kol. 1057); in 1756 sprak hij als
aftredend rector: de Advocatorum eloquentia (Hard. 1756). Daarenboven bestaan
van zijn hand een aantal latijnsche gedichten, o.a. een Elegia op den dood van den
stadhouder Willem IV. Verschillende stukken, zoowel in proza als in poëzie, uit zijn
pen komen voor in v a n E f f e n 's Holl. Spectator (zie daarover: Navorscher IV
(1854) 377. Over de waarde zijner gedichten wordt zeer verschillend geoordeeld.
Als oorspronkelijk rechtsgeleerd werk van hem is te noemen: Observationum
Juris Civilis libri quatuor in quibus plurima Juris Civilis aliorumque auctorum loca
explicantur et emendantur (Hard. 1754, waarvan ook exemplaren met het jaar 1755
bestaan), waarachter een herdruk van zijn inaug. rede van 1744. Het werk bevat
een groot aantal korte aanteekeningen en opmerkingen over romeinsche teksten.
Verder bezorgde hij een zesden druk van de Aphorismi Juris ad Institutiones
Justinianeas van A l e x . A r n . P a g e n s t e c h e r (Hard. 1748), waarachter ook
zijn lijkrede van 1746 op diens zoon (zie: II kol. 1054).
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geldersche Hoogeschool II, 158-164, 241-244; W.
B i s s c h o p , Justus van Effen (Utr. 1859) 270.
van Kuyk

[Schuere, Nicasius van der]
SCHUERE (Nicasius van der), C a s e n V e r s c h u e r e , a b H o r r e o vulgo dictus
v a n d e r S c h u e r e , v a n d e r S c h u r e , zoon van W i l l e m of W i l l e k i n
v a n d e r S c h u e r e , die om zijn grappen gewoonlijk S c h u e r k i n werd genoemd,
van afkomst Gentenaar, ‘een jonck, teer, persoonkin’, was oorspronkelijk wijnkooper.
Na zich een tijdlang te Leuven op de studie der medicijnen te hebben toegelegd,
ging hij naar Frankrijk, waar hij eerst een los leven heeft geleid, maar later tot zulk
een volledigen omkeer is gekomen dat v a n V a e r n e w i j c k voor zijn ingetogenheid
niets dan lof heeft. Overgegaan tot de zijde der Reformatie begon hij in den zomer
van 1566 zich te oefenen voor het predikambt. Den 3en van hooimaand 1566 preekte
hij te Stallendriesche bij Gent, in Aug. in zijn vaderstad zelf. Veel natuurlijken aanleg
schijnt hij daarvoor niet te hebben gehad; v a n V a e r n e w i j c k vertelt,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1154
dat hij niet weinig stotterde en dat hij meermalen gedurende zijn preek zelfs steken
bleef. Toen 10 Nov. 1566 voor de eerste maal in den Nieuwen Tempel even buiten
Gent de Gereformeerden dier stad zich tot een godsdienstoefening verzamelden,
werd aan van der Schuere opgedragen daarbij voor te gaan. In verband met de
toen en vervolgens door hem gedane werkzaamheden werd hij 9 Dec. van dat jaar
voor den magistraat ontboden om zich te hooren voorschrijven dat hij alleen prediken
zou, geen huwelijken bevestigen en sacramenten bedienen. Toen dit voorschrift in
Mrt. 1567 - waar hij weigerachtig bleek zich eraan te onderwerpen - werd herhaald,
zag hij zich genoodzaakt de wijk te nemen naar Engeland. Als predikant der
nederduitsche vluchtelingenkerk van Maidstone vinden we hem in 1569 daar terug.
Nadat hij hier ongeveer drie jaar had gestaan, rezen er bezwaren tegen zijn
zuiverheid in de leer; vermoedelijk ten aanzien van de erfzonde, welker bestaan bij
jonge kinderen hij schijnt te hebben ontkend. Naar aanleiding daarvan werd hij toen,
vóór 27 Mrt. 1572, door den superintendent der nederduitsche vluchtelmgenkerken,
den bisschop van Canterbury geschorst, terwijl Bartholdus Wilhelmi te zijner
vervanging van Londen kwam. Voorzoover blijkt kwam dit geschilpunt, zoo lang van
der Schuere in Engeland bleef, nooit tot rust. In het predikambt vinden we er hem
dan ook niet terug. Wel is dat echter het geval reeds kort nadat hij in 1578 naar
Vlaanderen was teruggekeerd. Toen kreeg hij in het nabij Gent gelegen Drongen
weer een nieuwe standplaats. 22 Mei 1579 kocht hij zich daar voor ƒ 105. - een huis,
de vroegere woning der abten van Drongen. Tot 1584 bleef hij zich aan de kerk te
dier plaatse wijden. Toen drong hem de inneming van Gent door Parma haar te
verlaten. Van zijn lotgevallen daarna is niets bekend. Hij is reeds in de zestiger jaren
getrouwd geweest met een meisje S b u c x L i e v i n s dochter, en was een
zusterszoon van J a c q u e s H u g h a e r t .
Eén boekje heeft van der Schuere geschreven: Een cleyne of korte institutie, dat
is onderwijsinghe der Christelijker Religie ghestelt in loci communes (Gent 1581).
Het heeft een vrij belangrijke geschiedenis gehad. Sterk supralapsarisch van inhoud,
zóó sterk dat het zelfs gevaar liep in God den auteur der zonde te zien, wekte het
reeds terstond bij zijn verschijnen, niet onmogelijk bij zijn gemeente en bij den
magistraat van Gent, maar in allen gevalle bij de overige kerken in de classe
Oost-Vlaanderen tegenspraak. Naar aanleiding van een door deze ter nationale
synode van Middelburg ingebracht vraagpunt werd de schrijver toen door
laatstgenoemde vergadering verhoord, en - nadat deze zijn werk onstichtelijk had
bevonden - er toe gebracht eenige stellingen er tegen te onderteekenen en te
beloven verdere publicatie tegen te gaan. Of 't onwil geweest is dat deze belofte
niet werd uitgevoerd, of overmacht: in allen gevalle er bleven exemplaren bestaan.
Nog in 1596, op de conferentie te Leeuwarden, wierp Pieter van Ceulen de stellingen,
die het verdedigde, Ruardus Acronius voor de voeten, die ze eerst vergoelijkte,
maar later bepaald goedkeurde. Tevens leefde het destijds nog voort in een extract
eruit, dat in Mei 1597 met ‘lasterlijke praefatiën’ door Gerrit Jansz is herdrukt, en
waartegen de particuliere synode van Noord-Holland van dat jaar aan de kerk van
Amsterdam opdroeg een weerlegging te schrijven. Werd op de synode van 1600
die kerk van die opdracht vrijgesteld, omdat 't boekje in kwestie weer genoegzaam
in vergetelheid geraakt zou zijn, toch werden ook in de volgende jaren van der
Schuere's naam en gedachten nog herhaaldelijk genoemd. In 1605 liet
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Arminius er zich zeer ongunstig over uit in een van zijn brieven. En nadat in 1610
te Amsterdam van de Korte onderwijzing een tweede druk was verschenen, maakten
de daarin voorgestane gevoelens ook weer een punt van discussie uit tusschen de
Remonstranten en de Contra-Remonstanten op de haagsche conferentie van 1611.
Eenige jaren werd toen van der Schuere's nagedachtenis met rust gelaten. Maar
in 1616 en 1617 werd hij weer opnieuw in den strijd van die dagen betrokken. In
het eerstgenoemde jaar verscheen anoniem van de hand van R e i n i e r T e l l e :
Tafereel, begrijpende cortelijck het groot ende merckelijck verschil datter is tusschen
de leere der H. Schrifure(!) ende der Gereformeerde kercken, aen de eene ende
der Contra-Remonstranten aen de andere zijde aangaende drie Godts-lasterlijke
poincten. (Pamflet Tiele no. 1221; Knuttel no. 2301, vgl. 2514). naar aanleiding
waarvan het Hof van Gelderland echter 6 Febr. 1617 uitsprak, dat de daarin geuite
beschuldiging, als zou de leer der Contra-Remonstranten turksch zijn, onjuist was
en dat het openlijk verbrand moest worden. Vgl. W t e n b o g a e r t , Kerkelijke Historie
(Rotterdam 1647) 775, 776. Tegen de uitspraak van het Hof van Gelderland
verscheen anoniem het door T a u r i n u s geschrevene: Zedich ondersoeck van
eenige handelingen enz. .... in Gelderlandt inde maent Februarius voorgevallen
(Pamflet Tiele no. 1296; Knuttel no. 2420, 2421), waartegenover weer: Antwoord
op zeker lasterschrift, gheintituleert zeedich in der daet onzedich ondersoeck ....
door E u s e b i u m P h i l a l e t h i u m in de Mater Salem (Amsterdam) (Pamflet Tiele
no. 1298; Knuttel no. 2422) Ten slotte dient nog vermeld het bestaan van een 13-tal
artikelen van van der Schuere, betreffende zaken met de Wederdoopers, Socinianen
enz., indien t e W a t e r althans goed is ingelicht geweest, nu nog, voorzien van 's
mans eigenhandige onderteekening, aanwezig te Middelburg.
Zie: M.A. G o o s z e n , Aanteekeningen ter toelichting van den strijd over de
praedestinatie in het Gereformeerd Protestantisme in Geloof en Vrijheid XLII (1908)
1-22; Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent IX
(1909) 26; t e W a t e r , Historie der Hervormde Kerk te Gent (Utrecht 1756) 179-188;
J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino-Batavae Archivum II en III, (Cantabr. 1889 en
1897) registers in voce; Werken der Marnixvereeniging S. II, D. III, 364, 420; D.
T i l e n u s , Tractaat van de oorsaak en oorsronk (!) der sonde, vertaald uit 't Fransch,
in Eenige tractatjes van P a s c h i e r d e F i j n e I (Rotterd. 1713) 359; H.Q.
J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 179, 198; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta I, register in voce; J.L. E g g e n , De invloed van
Zuid-Nederland op Noord-Nederland (Gent 1908), register in voce; C h r . S e p p ,
Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming (Leiden 1879) 100, 115; G.
B r a n d t , Historie der Reformatie (Amst. 1671-1674) I, 815 en aant. 50; II, 372;
Schriftelijcke conferentie, gehouden in 's Gravenhage in den Jare 1611 ('s Gravenh.
1617) 32, 38; Praestantium ac eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae (Amst.
1660) 204; M a r c u s v a n V a e r n e w y c k , Van die beroerlicke tijden .... in Ghendt,
ed. v a n d e r H a e g e n (Gent 1872-1881) register in voce.
van Schelven

[Schuermans, Jacobus]
SCHUERMANS (Jacobus), minderbroeder, geb. te Brussel, gest. 1578. Hij was een
uitstekend predikant en werkte in 1568 te Brussel, waar hij 1 Juni de terechtstelling
bijwoonde van 18 edelen, door den Raad van Beroerte ter dood verwezen (v a n
V l o t e n , Nederlands opstand tegen Spanje 1567-
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1572, 43). Van Antwerpen uit werd hij naar het in 1576 herstelde klooster van
Roermond gezonden, doch viel onderweg als slachtoffer van sluipmoord bij Peer
in de luiksche Kempen. Hij werd in de kerk van dit dorpje vóór het preekgestoelte
begraven met den obedientiebrief op zijn borst.
Zie: F l o r e n t i u s L e y d a n u s , Historia Passionis novorum in Germaniae
Inferioris provincia Mart. Ord. S. Francisci. (Ingolstadii 1582) 65 s.; S e d u l i u s ,
Historia Seraphica (Antv. 1613) 692; D e R a i s s e , Ad natales Sanctorum Belgii
(Duaci 1626) 72 vso.; T h i e l m a n s , Seraphische Historie (Loven 1628), Corollarium
oft By-hanck, 38; B o e n e r , Delineatio Historica (Antv. 1635), n. XIII, waar een
gravure van André Pauwels.
Hesse

[Schultingh, Johannes]
SCHULTINGH (Johannes), werd 3 Mei 1656 uit Duisburg, waar hij hoogleeraar
was, aan de nieuw opgerichte nijmeegsche Illustre school beroepen als professor
in de geschiedenis en welsprekendheid. Hij overleed aldaar in 1666 aan de pest.
Hij was een der vermaardste leerlingen uit de school van Gronovius. Zijn
Annotationes in auctorem dialogi de causis corruptae eloquentiae vindt men in de
editio Hackiana van Quinctilianus (1665), zijn aanteekeningen op S e n e c a ,
Q u i n c t i l i a n u s ,enC a l p u r n i u s F l a c c u s zijnopgenomeninJ.F.G r o n o v i i ,
S e n e c a r h e t o r (Amst. 1672), in den Q u i n c t i l i a n u s van P. B u r m a n (Lugd.
Bat). 1720, en vooral in diens uitgave der Declamat. C a l p u r n . F l a c c i II, 791.
Zijn zoon C o r n e l i s , geb. Nijmegen 15 Juli 1659, overl. Amsterdam 12 Juni
1725, was predikant te Noordwijkerhout (1686), Gorinchem (1687), Amsterdam
(1693). Een andere zoon was Antonius (I kol. 1462).
Zie: S a x e , Onom. V, 122, 123; B u r m a n , Praef. ad Q u i n c t i l i a n u m .
van Schevichaven

[Schuts, Jacobus]
SCHUTS (Jacobus), was een pamflettist uit de tweede helft der zeventiende eeuw,
van wiens lotgevallen zoo goed als niets bekend is, behalve dan dat hij ziekentrooster
of krankbezoeker in den Haag was. Deze betrekking heeft den ijdelen man blijkbaar
in den waan gebracht dat hij tot het gilde der theologen behoorde; een bestrijder
karakteriseert hem eenvoudig als ‘Haechse Pylaarbyter of Kerkuyl’. Hij kon niet
laten in de kerkelijke vragen zijner dagen zijn stem te doen hooren en heeft heel
wat geschreven, ofschoon zijn geschrijf zonder wetenschappelijke waarde was. Hij
schreef: Godts recht en waerheyt verdedigt. Tegen de genoemde Evangelische
o

Troostblom, uytgegeven door Joannis Spitsius ('s Grav. 1682 kl. 12 ; Navorscher,
XVI, 141); Schriftuerlijk en redelijk oordeel over het regt der overheden in kerkelijke
o
saeken (Amst. 1689, 4 .) (Pamfl. Knuttel no. 13327); De betoverde Bekker ('s Grav.
1691) (Pamfl. Knuttel no. 13707); W. Deurhofs geesteloose geesten ofte gevaarlijke
grondregels (1692) (Pamfl. Kn. no. 13888); Missive aen D. Balthazar Bekker, in 't
korte ontdekkende de gronden van sijn mis-grepen ('s Grav. 1692) (Pamfl. Kn. no.
13889); Brief van Jacobus Schuts aan Willem Deurhoff ('s Grav. 1693) (Pamfl. Kn.
no. 13964); Sions hertenleet .... over het .... afsterven van Maria Stuart ('s Grav.
1695) (Pamfl. Kn. no. 14113); Historis verhaal van seker voorgevallen dispuyt, ofte
doodelijk ziel vergift der soo genaamde Hebreen ontdekt ('s Grav. 1696) (Pamft.
Kn. no. 14261); Noodige aanmerking over het sterf-bedde van Balthasar Bekker ('s
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Grav. 1698) (Pamfl. Kn. no. 14414); Bekkers sterfbed ongelukkig verdedigt (1699)
(Pamfl. Kn. no. 14463); Zions herten-leet, treurig uit-geboesemt ter gelegentheit
van de .... dood van .... Wiljam de Derde ('s Grav. 1702) (Pamfl. Kn. no. 14693.
Knuttel
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[Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik baron thoe]
SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG (Georg Frederik baron t h o e ), geb.
te 's Gravenhage 23 Sept. 1733, overl. aldaar 6 Aug. 1783, zoon van G e o r g
W o l f g a n g , laatstelijk grietman van Menaldumadeel. Na zijn vader reeds in 1738
verloren te hebben, werd hij zorgvuldig opgevoed door zijn moeder, en bezocht van
1750-1754 de franeker hoogeschool. Daarna bekleedde hij verschillende belangrijke
posten, werd in 1756 lid der Staten van Friesland, in 1760 lid van Gedeputeerde
Staten en in 1766 grietman van Menaldumadeel. Verder was hij lid der houtvesterij
van Friesland en herhaalde malen afgevaardigd naar de Staten-Generaal. Hij had
zitting in verschillende belangrijke commissies, als in 1776 naar den Haag ter
bespreking van de in de friesche Staten gerezen verschillen over de directe
belastingen, waarvan de beslissing aan den Stadhouder was opgedragen. In 1783
was hij een der afgevaardigden van Westergo naar den Haag ter behandeling van
de geschillen over de quota van Friesland, die - dank zij het krachtig optreden van
Friesland, waarbij Coert Lambertus van Beyma een der hoofdpersonen was - ten
slotte verlaagd werd. Schwartzenberg heeft wel dit gunstig resultaat niet meer
beleefd, maar hij is met van Beyma als de ziel van Frieslands verzet in 1782 en 83
te beschouwen. Een merkwaardig bewijs geeft een plaats uit de Gedenkschriften
van G i j s b e r t J a n v a n H a r d e n b r o e k van 1782, waar gesproken wordt
over: ‘sekere heer Beyma, vader van diegene, die het sterkste met Swartsenburg
tegens de Prins in Vrieslandt werkte en die alles tesamen opstelden’ (Werken Hist.
Gen. III: 24, 496). Men vindt in de verschillende deelen der Gedenkschriften tal van
bijdragen tot de kennis van zijn politieke denkbeelden, zijn oppositie tegen den
stadhouder en de weinig hartelijke betrekking tot den hertog van Brunswijk (S's
vrouw was een zuster der hertogin van Brunswijk), die hem onder anderen verweet
de schuld te zijn ‘van 't violente, dat hem aengedaen wierde’. De Stadhouder hield
hem voor den steller van verschillende scherp geschreven missieven der friesche
Staten, hoewel S. het auteurschap daarvan ontkende.
Hij huwde 19 Mrt. 1758 met S o p h i a E l i s a b e t h gravin d'A u m a l e , (dochter
van C a r e l D u c o d ' A.) uit welk huwelijk een zoon G e o r g W o l f g a n g C a r e l
D u c o (overl. 1808), die hem als grietman van Menaldumadeel opvolgde.
S. was een zeer geleerd man. Verdienstelijk voor de franeker academie maakte
hij zich van 1776-1783 als curator. Algemeen bekend echter is hij door zijne
bemoeiingen met de uitgave van een friesch plakkaatboek. Met groote zorg en door
jaren langen arbeid had hij de bouwstoffen daarvoor saamgebracht. De Staten van
Friesland besloten tot de uitgave en droegen de zorg daarvoor aan S. op. Als
medewerkers tot zijn arbeid moeten genoemd: Nicolaas Tholen en Johann Herbell,
de gouverneur van S.'s bovengenoemden zoon. Als voorbereidende arbeid verscheen
in 1765 een: Register van Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien ........ zullende
dienen, volgens de Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland. De dato
den 31 Augusti 1764 tot d' Uitgave van een Groot Placaat- en Charter-Boek (Leeuw.
1765), en in 1768 werd het eerste deel van het Groot Placaat- en Charter- Boek
van Vriesland .... vercierd met ophelderende Aantekeningen en verbeterde Leezingen
der oude Afschrivten (Leeuw. 1768) in het licht gegeven. Een uitvoerige inleiding
en een vers van Johannes Schrader gaan vooraf. Het oudste stuk is de Lex
Frisionum. In 1773 verscheen een tweede, in 1778 een derde en in 1782 een vierde
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deel. Na S.'s dood is het werk door Herbell voortgezet, zoodat in 1793 een vijfde
deel verscheen. Een stuk van het 6e deel (loopende tot 1705) was afgedrukt, toen
de staatkundige omwenteling van 1795 het werk stopzette, zonder dat het tot
hervatting daarvan gekomen is. Het afgedrukte stuk is hoogst zeldzaam. De twee
eerste deelen zijn het zorgvuldigst bewerkt, ook dit deel is van een belangrijke
paleografische inleiding voorzien; het merkwaardigste stuk daaruit is wel het zgn.
‘Landboek’ van Kempo van Martena. Het gebruik van het geheele werk wordt
vergemakkelijkt door een door J. v a n L e e u w e n bewerkt: Alphabetisch Register
of algemeen repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland
(Workum 1857). Een volledig exemplaar der 6 dln. met beide registers, in kostbaren
rood en goudleeren band bevindt zich op de koninklijke bibliotheek in den Haag.
Zie: W. E e k h o f f , Gesch. v.d. zamenstelling en uitgave v.h. Gr. Pl. en Ch. van
Friesland in De Vrije Fries VII (1856) 324 v.v.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands
Hoogeschool II, 13-14 en de talrijke daar genoemde bronnen; verder W.W. v a n
d e r M e u l e n , Coert Lambertus van Beyma (Leeuw. 1894) 67, 73, 84, 145.
van Kuyk

[Schijne, Jan of Schijve]
SCHIJNE (Jan), of S c h i j v e , oorspronkelijk minderbroeder te Antwerpen, is na
zijn overgaan tot de zijde der Reformatie naar de Paltz gevlucht. In 1576 en 1577
was hij te Frankenthal schoolmeester ‘in de nederlandsche sprake’. Met de
verbetering der toestanden in zijn vaderland daarheen teruggekeerd, werd hij
predikant te Lier in Vlaanderen. Na de inneming dier stad door Parma in 1582 nam
hij de wijk naar Antwerpen, waar hij uit de verbeurdverklaarde kloostergoederen
werd ondersteund. In 1586 was hij predikant te Melis- en Mariekerke op Walcheren.
Zie: Werken der Marnix vereeniging, S. III, D. III, 63; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal
der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766) 211, en notities uit het Stadtarchiv van
Frankenthal in de Paltz.
van Schelven

[Sedlnitzky, Peter von]
SEDLNITZKY (Peter v o n ), baron van Choltitz en Füllstein, geb. in 1549, gesneuveld
voor Gulik, Augustus 1610; vermoedelijk zoon van W e n z e l en van diens eerste
echtgenoote A n n a S s a m a r o w s k y . Hij kwam in het laatst der 16e eeuw van
uit Bohemen naar Holland en werd in 1587 door Leicester en den Raad van State
tot oversteluitenant van het krijgsvolk te voet en te paard aangesteld. Door een
misverstand werd tegelijkertijd door Gedeput. Staten tot hetzelfde ambt benoemd
de hopman M i c h i e l H ö g e l c k o , waardoor een hevige twist tusschen de beide
bevelhebbers ontstond, welke van langen duur was en waarin vele personen
betrokken werden.
Als sergeant-majoor-generaal, of wachtmeestergeneraal van het veldleger was
P.v.S. in 1600 tegenwoordig bij den slag bij Nieuwpoort. Van hem wordt getuigd dat
hij was: ‘een man van groote ervarenheid en naarstigheid in den krijg, zeer bekwaam
om een leger te regeeren.’ 26 Aug. 1601 begaf hij zich met zijn krijgsvolk naar het
belegerde Ostende. (Diverse stukken, hierop betrekking hebbende, berusten in het
archief van het huis Amerongen). Na de verovering van Grave (19 Sept. 1602),
werd hij tot gouverneur dier stad benoemd, hielp Maurits in den Gulik-Kleefschen
successieoorlog en werd bij het beleg van Gulik door een kanonskogel gedood, oud
zijnde 61 jaren.
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S p i e r i n g , vermoedel. dochter van F r a n z , kleefsch erfmaar-
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schalk en van M a r i a K o e n e n . Uit dit huwelijk sproten vier kinderen. De tweede
echtgenoote was C h r i s t i n a S m u l l i n c x , die hem waarschijnlijk geen kinderen
schonk, daar haar nagelaten goederen werden geërfd door H e n r i c k W i l l e m
v o n d e r H o e v e , heer tot Luchtenburg, met diens zusters en broeders; zij stierf
als weduwe. Een getuigenis van den rijkdom van Peter en diens eerste vrouw komt
voor in het notar. protocol van notaris J.A. van Warmenhuysen, no. 7, d.d. 16 Maart
1622 (gem. archief 's Gravenhage).
Genoemde kinderen waren: F e r d i n a n d , wien een compagnie werd beloofd
(21 Mei 1611), doch die waarschijnlijk al spoedig daarna is overleden, - H e s t e r ,
in 1628 huisvrouw en in 1639 weduwe (oud 38 jaar) van jhr. M u n g o H a m i l t o n ,
kapitein in Statendienst, - M a r i a , echtgenoote van jhr. A r e n d of A r n o l d v a n
C a m p e n (die vóór 1641 overleed), - en eindelijk A n n a (denkelijk de oudste
dochter), die 11 Febr. 1607 huwde met I s a ä c d e P e r p o n c h e r , ridder, heer
van Maisonneuve. Dit echtpaar werd de stamouders der familie
P e r p o n c h e r - S e d l n i t z k y ; hij overleed op zijn kasteel ‘de Corneille’ nabij Laôn
25 Januari 1656, zij 22 Dec. 1635, vermoedelijk te Rotterdam, waar in 1906 haar
grafzerk met wapen en acht kwartieren in het schotsche kerkje werd teruggevonden.
Zie: v a n d e r B a a n , Wolphaartsdijk 563-565; B o s s c h a Nederl. Held. te
land, I, 252; E. W i e r s u m , Grafschriften uit het Schotsche kerkje in: Rotterd.
Jaarboekje 1913, 109-111; Inventaris van archieven op het huis Amerongen (1902)
I, 65, no. 681; W. E e k h o f f in Vrije Fries I (1839) 321; Navorscher XIV, 57; D o d t ,
Archief V, 241, 42; VII, 87; Notarieele protocollen te 's Gravenhage, zie klapper;
v o n W u r z b a c h , Biogr. Lexikon des Kaiserth. Oesterreich (XXXIII, 293, 294,
met stamtafel en de Duitsche Adelsboekjes geven slechts verwarde en foutieve
berichten).
Regt

[Seipgens, Emile Anton Hubert]
SEIPGENS (Emile Anton Hubert), geb. 16 Aug. 1837 te Roermond, overl. 25 Juni
1896 te Leiden. Zijn vader, H e n d r i k S e i p g e n s , had te Roermond een
bierbrouwerij, zijn moeder was T h e r e s i a v a n d e n B r o e k , dochter van een
bierbrouwer uit Heumen. Zijn ouders wilden Emile opleiden tot geestelijke; daartoe
bezocht hij het klein seminarie te Roermond, later het groote te Rolduc om zijne
studiën aan het bisschoppelijk college van zijn geboortestad te voltooien. Tot dit
laatste is het echter niet gekomen. Tegen zijn achttiende jaar gevoelde hij geen
roeping meer voor het priesterambt. Hij wilde naar de universiteit letteren studeeren.
Hiertegen verzette zich zijn vader. Hij mocht echter een proef nemen met de studie
voor het notarisambt. Daartoe kwam hij op het kantoor van notaris Guillon te
Roermond. Ook dit plan mislukte. Op zijn negentiende jaar reeds kwam hij bij zijn
vader in de bloeiende brouwerij, die eerlang in zijn handen zou overgaan.
Reeds van zijn zeventiende jaar schreef Seipgens verzen, aanvankelijk zeer
romantische. Verschillende van die eerste verzen zijn bewaard gebleven en in een
bundel uitgegeven door het letterkundig genootschap ‘De Lelie’ te Roermond,
waarvan Seipgens lid was: Keuze uit dichtstukken van het Letterkundig Genootschap
‘de Lelie’ te Roermond (1858). Ook later heeft hij verzen geschreven, waarvan vele
in Roermondsch dialect. Verschillende zijn er op muziek gezet door N i j p e l s ,
M a n n , A n d r i e s e n e.a.
Seipgens is van 1856 tot 1874 brouwer geweest.
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In 1859 associeerde hij zich met zijn zwager L e o p o l d H u l s t e r uit Lingen. Deze
was met zijn zuster E u g e n i e gehuwd. Emile trad 16 Aug. 1860 in het huwelijk
met A n n a M a r i a B e r e n t z e n , de dochter van den notaris in Lingen.
Als lid van de Société dramatique te Roermond maakte hij zich verdienstelijk door
zijn operabouffe Schinderhannes (1864) die nog steeds in Limburg door rederijkers
gespeeld wordt. Een Fransch krijgsgevangene is een blijspel van 1870, waarmee
het gezelschap een eersten prijs op een concours te Brussel verwierf. Het blijspel
De leste Schlaag of Vrije verkiezingen in Limburg, werd 21 Jan. 1872 te Roermond
ten tooneele gebracht. Het drama De Watermolen aan de Vlierbeek (1875) werd in
Amsterdam en Antwerpen met succes vertoond. De auteur zelf gaf een duitsche
vertaling.
Zijn reizen voor de brouwerij brachten hem in aanraking met allerlei standen in
Limburg, vooral met de plattelandsbevolking en met de limburgsche natuur; zoo
heeft hij zijn studies naar de werkelijkheid, waarop zijn later novellistisch werk berust,
kunnen maken. Zijn tegenzin in de brouwerij en zijn liefde voor de studie werden
hem in 1874 te sterk. In Oct. 1874 ging hij te Göttingen studeeren voor de akte
Duitsch M.O. die hij een jaar later verwierf. Hij werd terstond benoemd tot tijdelijk
leeraar te Tiel, in 1876 te Zutphen, in 1883 aan de H.B.S. te Leiden. De periode van
1876 tot 1880 is gewijd aan wetenschappelijken arbeid, vooral taalstudie. Ook
schreef hij toen en later eenige schoolboeken voor het onderwijs in de duitsche taal
en letterkunde. Intusschen voltooide zich ook zijn losmaking van de katholieke kerk.
Dat hij buiten die kerk was komen te staan, bleek vooral uit zijn limburgsche novelle
De kapelaan van Bardelo (1880), waarin een recent historisch feit uit Limburg, dat
niet van godsdienstige verdraagzaamheid sprak, werd verwerkt.
Een eerste bundel verzamelde novellen verscheen in 1881: Uit Limburg. Novellen
en Schetsen. De auteur gaat zich nu geheel geven aan letterkundige kunst. De
Gids, Nederland, Elsevier, bevatten novellen van zijn hand. Een dier novellen,
Rooien Hannes, kreeg later den vorm van een volksdrama en werd door het
Nederlandsch Tooneel in 1889 met succes vertoond. In hetzelfde jaar bracht de
Gids zijn meesterstuk Jean, weer de geschiedenis van een kapelaan, die door een
aardsche liefde gedrongen, zijn heil zoekt in het missionarisschap. Verder volgen
Het Stumpke (1890), De moordenaarster (1892), De Zûpers van Bliënbèèk (1894).
De titels van andere verzamelbundels zijn In en om het kleine stadje (1887), Langs
Maas en Geul (1893), Een Wilde Rozenkrans (1894). Na zijn dood verscheen nog
een fragment Daniel in de Gids (1897). Sedert 1892 was Seipgens secretaris van
de Maatschappij der Ned. Letterk. Hij was tevens een liefhebber van de studie van
kevers en andere gevleugelde insecten. Hij was te dezen gunstig bekend in de
wereld der coleopterologen.
Zie: J a n t e n B r i n k in Levensber. Letterk. 1897, 1 vlg. waar een uitvoerige
bibliographie van Seipgens werk voorkomt; Gids 1887, II, 182.
Prinsen

[Selijns, Henricus]
SELIJNS (Henricus), zoon van J a n S e l i j n s Hzn. en J a n n e k e n d e M a r e e s ,
geb. 1636, gest. 1701. Hij behoorde tot eene oud-amsterdamsche familie, die
geruimen tijd kerkelijke betrekkingen bekleedde. Voor de kennis der genealogie van
Selijns is belangrijk een handschrift, zijnde een compilatie-werk, naar men wil door
Henricus Selijns zelf vervaardigd, getiteld: 't Kerk'lijck Amsterdam, hetwelk zich
thans bevindt op het Oud-Archief te Amsterdam. Op blz. 585 van dit
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handschrift staat: ‘Do. Henricus Selijns is bematschap met dese volgende, die in
actuele dienst dese kercke tot Amst(erdam) hebben bedient en alsnoch sijn
o

bedinende, zindert de Reformacie, A . 1578’. De genealogische lijst eindigt in 1665.
Op 21-jarigen leeftijd werd Selijns, 19 Maart 1657, aan de hoogeschool te Leiden
ingeschreven. Hij werd 2 Oct. 1657 door de classis van Amsterdam praeparatoir
geëxamineerd, na een propositie gehouden te hebben over Joh. 5:39, waarop hij,
na onderteekening der formulieren, tot de ‘publycke predicatiën’ werd toegelaten.
Bijna 2½ jaar hooren wij niets meer van hem, tot 5 Jan. 1660, wanneer hij uit een
drietal candidaten gekozen, door de ‘deputati ad res Indicas’ bij de classis van
Amsterdam, als predikant voor Nieuw-Nederland werd aanbevolen, inzonderheid
omdat hij ook in 't Engelsch zou kunnen prediken. Selijns legde 16 Febr. 1660 het
peremptoir examen met goed gevolg af en werd tot het ‘hoogweerdige predickampt
na Nieu-Nederland’ door de classis van Amsterdam afgevaardigd. Hem werd een
beroepsbrief medegegeven, welke 26 Maart 1660 door de Bewindh. der W.-I.
Compagnie geapprobeerd werd. Behalve deze aanstelling kreeg Selijns nog een
brief mede voor den kerkeraad van Nieuw-Amsterdam in N.-Amerika, waarin werd
medegedeeld, dat Selijns naar de gemeente Breuckelen (Brooklyn), en Hermannus
Blom naar de gemeente Esopus werd gezonden. Op het schip ‘De Vergulde Bever’
ging Selijns over, tezamen met bovengenoemden predikant Blom. Aan boord waren
allerlei oorlogsmaterialen enz. voor de nieuwe kolonie, benevens een partijtje ‘cleyne
psalmboeckiens, gebeden- ende vaarsboeckiens, omme tot onderwysinge onder
de gemeente, yder in sijn resp(ective) plaetse gedistribueert ende gebruyckt te
worden’. Deze boekjes, waar in de tweede vraag van het Doopformulier het woordje
‘alhier’ niet voorkwam, waren medegegeven ter gemoetkoming aan de bezwaren
der Lutherschen in N.-Nederland, die, de vraag, als het woordje ‘alhier’ er in
voorkwam niet wenschten te beantwoorden. Selijns en Blom hadden beloofd deze
boekjes te zullen gebruiken (zie: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord-Amerika
('s Grav. 1913), II, 25-34). Op Zon- en feestdagen werd aan boord ‘geen godsdienst
versuymt’; op de weekdagen werden de gebeden 's morgens en 's avonds besloten
met het eendrachtelijk zingen van een psalm; de sacramenten werden aan boord
niet bediend. Op 11 Juni 1660 bereikte Selijns behouden de nieuwe wereld. Hem
was een jaarlijksch traktement van 1200 gld. beloofd, doch toen Selijns in
N.-Amsterdam aankwam, vernam hij, dat de gemeente Breuckelen gezegd had,
maar 300 gld. in graan te kunnen opbrengen. De dir.-gen. Petrus Stuyvesant
beduidde haar, dat zij voor het toegezegde traktement aansprakelijk was en beloofde
haar als tegemoetkoming, dat de Compagnie haar dan de tienden zou schenken,
welke zij jaarlijks verplicht was op te brengen. Toen zij echter zeide niet in staat te
zijn die som uit te keeren, beloofde Stuyvesant hierin 250 gld. bij te dragen, onder
voorwaarde, dat Selijns elken Zondagavond een predikatie kwam houden in de
kapel, welke Stuyvesant op zijne ‘Bouwerij’ had opgericht. Intusschen was het met
die besprekingen September geworden, voor Selijns naar zijne gemeente kon
vertrekken; als vergoeding kreeg hij op zijn verzoek, voor iedere week, die hij in
N.-Amsterdam was opgehouden, de waarde van één bever (8 gld.) voor kostgeld
uitbetaald. Op 3 Sept. 1660 trok Selijns, vergezeld van Nicasius de Sille, raad en
fiscaal van N.-Nederland, en Martin Kregier, burgemeester
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van Nieuw-Amsterdam, als vertegenwoordigers van Stuyvesant, over het
Breuckelensche Veer naar Breuckelen. Hij werd hier door de gemeente, bestaande
uit 31 familiën en 134 personen, waaronder 24 á 25 lidmaten, vriendelijk ontvangen.
Aanvankelijk hield Selijns godsdienstoefening in een korenschuur, doch spoedig
begon men een kerkje te bouwen, waarvoor de Bewindh. der W.-I. Comp. een klokje
uit Nederland zonden. Ook met het bouwen van een predikantswoning werd een
aanvang gemaakt. Zoo predikte Selijns dan des Zondags-morgens te Breukelen en
des avonds op Stuyvesant's Bouwerij. Velen ook uit de omliggende dorpen Midwout,
Nieuw-Amersfoort en 's Gravensande kwamen bij hem ter kerke. Zijn arbeid was
niet ongezegend; toch verlangde hij in 1664, toen zijn contracttijd van 4 jaar voorbij
was, naar het vaderland terug te keeren. Selijns liet hiertoe door zijn vader te
Amsterdam bij de Bewindh. der W.-I. Compagnie om zijn ontslag verzoeken. In een
schrijven aan de classis van Amsterdam d.d. 9 Juni 1664 drong hij er zelf bij haar
op aan, dat zij hem ontslag zoude verleenen, als reden opgevende, dat hij zijne
ouders nog gaarne vóór hunnen dood wenschte weder te zien. Vermoedelijk zal
ook de slechte uitbetaling van zijn traktement hem tot dat besluit aanleiding hebben
gegeven. Daarbij kwam nog, dat de Engelschen reeds hunne aanspraak op de
nieuwe kolonie deden gelden, waarbij voornamelijk het Lange Eiland, waarop Selijns'
gemeente lag, aanvankelijk het meest te duchten had. Hij vroeg 17 Juli 1664 aan
Stuyvesant en zijn raad om ontslag, hetwelk hem verleend werd.
In Juli of Aug. 1664 keerde Selijns, door ambtgenooten en gemeenteleden
gelijkelijk om zijnen voortreffelijken arbeid geëerd, op hetzelfde schip waarmede hij
gekomen was, naar het vaderland terug. Op 29 Sept. 1664 verscheen hij weder
voor de classis van Amsterdam, die hem voor zijne goede en getrouwe diensten
bedankte en hem beloofde in ‘besondere recommendatie’ bij de vacante gemeenten
te zullen stellen. Selijns werd nu 5 Sept. 1666 te Waverveen beroepen. De schout
van Amstelland, die de approbatie van beroep in handen had, maakte eenige
bezwaren, welke echter spoedig werden bijgelegd, zoodat hij 26 Sept. 1666 door
D. Lukas Vincklus, kon bevestigd worden. Hoezeer hij de belangen der gemeente
Waverveen heeft behartigd, kan nog blijken uit het oudste notulenboek der gemeente,
dat door hem is saamgesteld, en van zijn meesterschap op velerlei gebied getuigt.
Het berust in het archief der Ned. Herv. Gem. te Waverveen. Toen Selijns later in
1682 naar Amerika was teruggekeerd, heeft hij ook het archief van den kerkeraad
te Nieuw-Amsterdam (New York) geordend, vele oude besluiten verzameld, en die
aangeteekend in de notulenboeken (A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in
Noord-Amerika ('s Grav. 1913), I, 17, 18). Te Waverveen werd Selijns nog menigmaal
in Amerikaansche aangelegenheden geraadpleegd o.a. bracht hij 1 Juli 1669 de
vraag over in de classis van Amsterdam: of het huwelijk van een kolonist met de
halve zuster van zijn overleden vrouw wel wettig was; aan Selijns werd opgedragen,
dit niet ‘nomine classis’, doch als privaat persoon te beantwoorden. Dan wordt Willem
van Nieuwenhuyzen 16 Maart 1671, door Selijns in naam van de classis
geëxamineerd en naar de kerk in New York, met oplegging der handen, als predikant
afgevaardigd. Reeds in 1670 wenschte men Selijns, na den dood van Johannes
Magapolensis (zie kol. 836), als predikant in New York. Een verzoekschrift hiertoe
strekkende, mede onderteekend
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door Petrus Stuyvesant, werd 24 Jan. 1670 bij de classis van Amsterdam ingeleverd.
Selijns had echter geen lust Waverveen te verlaten, vooral ook, omdat de regeling
van het traktement in New York hem zoo weinig zekerheid gaf. In 1675 werd hij tot
veldprediker bij het leger benoemd. Gedurende zijne afwezigheid voor den tijd van
ruim 6 maanden, werd de dienst te Waverveen door ‘12 stadts- en 3
buytenpredicanten, mitsgaders 16 of 17 proponenten’ bediend. Op 26 Aug. 1675
zond hij een brief, waarin hij aan de classis den godsdienstigen toestand van het
leger te velde beschreef. In 1677 werd hem weder van uit Amerika. nu door zijne
vorige gemeente Breuckelen, in combinatie met Midwout, Nieuw-Amersfoort en
Nieuw-Utrecht, een beroep aangeboden na den dood van Joh. Theod. Polhemius
waarbij hem 750 gld. traktement, vrije woning en vrij brand werd verzekerd. Selijns
bedankte echter. In 1681 kwam New York door het overlijden van Willem van
Nieuwenhuyzen vacant. De kerkeraad van New York schreef nu aan de classis van
Amst. 25 Febr. 1681, dat men gaarne Selijns als predikant wenschte te hebben.
Men beloofde te zullen geven: 1000 gld. traktement, vrij brand en vrij huishuur,
benevens een stipendium voor de woensdagavondbeurten zoo Selijns deze vervulde.
De ‘deputati ad res Indicas’ brachten dit verzoek aan Selijns over, die verder 1 Sept.
1681 aan de classis berichtten, dat Selijns de beroeping in overweging had genomen,
doch niet tot een besluit was gekomen. Selijns, die ook bij deze classicale zitting
tegenwoordig was, bracht zijne bezwaren in, en de zaak werd tot eene volgende
vergadering uitgesteld. Eindelijk nam hij het beroep naar New York aan, doch niet
voordat de voorwaarden in een notarieele akte, 10 Dec. 1681 voor den notaris Jacob
Lansman gepasseerd, nauwkeurig waren omschreven. Selijns zou krijgen 1000
Car. gld. traktement, ingaande op den dag van zijn vertrek uit het vaderland;
eventueel zou de weduwe na den dood van haren echtgenoot, naar Holl. gebruik,
ontvangen de uitbetaling van het volle kwartaal traktement en nog het geheele half
jaar trakt. hier op volgende, en mocht hij eventueel onderweg of bij aankomst komen
te overlijden, dan zou de weduwe binnen een jaar na het overlijden 1000 gld.
ontvangen; vrijen overtocht voor zijn persoon, gezin en goederen; vrije huishuur en
brand in New York; over de vergoeding voor de prediking op 's Woensdags, zou
men nog nader met elkander overleggen; als vergoeding voor verhuiskosten enz.
zou hij nog 100 zilveren dukaten erlangen. Op 16 Maart 1682 geeft hij eerst
definitieve zekerheid aan de classis van Amsterdam, dat hij het beroep aanneemt.
De ‘deputati ad res Indicas’ berichtten 6 April 1682 in de class. verg., dat Selijns
van zijne gemeente Waverveen is losgemaakt en 7 April 1682 wordt hem door de
classis zijn ontslag gegeven, benevens een aanbevelingsbrief voor den kerkeraad
te NewYork. Selijns kwam 6 Aug. 1682 te New York aan, na te Dover voor de
Hollanders gepreekt te hebben; over de reis van Dover naar New York had men
wegens windstilte ongeveer 12 weken werk gehad. In een brief van 28 Oct. 1682
schrijft hij aan de classis, dat hij te New York driemaal in de week predikte; dat men
den bouw van een nieuwe kerk overwoog, daar de oude voor de hoorders - er waren
nu ongev. 600 lidmaten te New York - te klein werd. Des Zondagsavonds hield hij
catechisatie voor ten naastenbij 100 kinderen; ‘om der kinderen, die byna nergens
ter weerelt so vermeenigvuldigen dan hier te lande, hebb' ick des Sondags avonts
mijn
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catechizatien tot overlopens toe’. Op 14 Sept. 1698 zond hij aan de classis een lijst
met de namen van 65 kinderen, die de psalmen en gebeden hadden opgezegd. Te
Bergen - er waren daar 134 lidmaten - zou hij driemaal per jaar prediken en het H.
Avondmaal bedienen; te Haarlem ééns per jaar. De Labadisten Petrus Sluyter, alias
Vosman, en Jasper Schilder hadden bij hunne komst veel onrust gebracht, doch
de meesten der volgelingen waren tot de kerk teruggekeerd; ook in zake het beroep
van Jacobus Koelman naar Nieuw-Amstel aan de Zuid-Rivier werd de classis van
Amsterdam door Selijns ingelicht (zie mijn artikel: Jacobus Koelman, zijn verblijf te
Amsterdam en zijn beroep naar Noord- Amerika, in: Ned. Archief v. Kerkgesch.,
N.S., X (1913), 289-327; XI (1914), 13-40). De besluiten tegen Koelman door de
provinciale synoden in Nederland genomen, werden door Selijns uitvoerig in het
notulenboek van den kerkeraad van New York (Liber A) aangehaald. In Nov. 1682
begon men met den bouw van eene woning voor Selijns; dit huis werd van steen
gemaakt en drie verdiepingen hoog. Telkenjare werd in de maand Januari een
dankdag uitgeschreven, waarbij ook voor de engelsche koningsfamilie gebeden
werd. In de jaren van zijn verblijf te New York maakte Selijns heel wat door: de
Labadisten en Koelmannisten gaven hem voortdurend zorg; ‘ick hebbe geseten tot
Waverveen in Abrahams schoot, maar ben bedroeft om hier te leeven onder so vele
wilde swijnen en stieren van Basan’. In de binnenlandsche onlusten, de zoogen.
‘Leisler-troubles’ werd Selijns gemengd; hij predikte tegen Leisler en zijn aanhang,
had veel te verduren ook door de tweedracht in de gemeente; toen governor
Sloughter kwam was Selijns zoo verblijd, dat hij predikte over Ps. 27: 13 ‘zoo ik niet
had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware
vergaan’; Leisler werd gevangen gezet en ter dood gebracht, welk doodvonnis
Selijns hem moest bekend maken. Het beroepen van een tweeden predikant naast
Selijns in New York verwekte scheuring in de gemeente; Hieronymus Verdieren,
predikant te Bruinisse in Zeeland werd beroepen, doch een partij in New York achtte
dit beroep niet wettig; Verdieren bedankte, waarop Gualterus du Bois, zoon van den
amsterdamschen predikant Petrus du Bois werd beroepen, die het beroep aannam,
hetwelk nu ook door de classis van Amsterdam geapprobeerd werd. De gemeente
kreeg nu, vooral door het werk en den invloed van Selijns, 11 Mei 1696 een charter,
waarbij haar hare rechten op bezit enz. gewaarborgd werden; dit charter, het eerste
dat in Noord-Amerika aan eene kerkelijke gemeente werd verleend, is bekend onder
den naam: The Charter of the Reformed Protestant Dutch Church in the City of New
York, A.D. 1696. De nieuwe tweede kerk in Gardenstreet werd 1693 in gebruik
genomen; op het doopbekken werd een vers gegraveerd, dat door Selijns was
gedicht. Het luidde als volgt:
‘Opt blote water stelt geen hoop.
't Was beter noyt geboren,
Maar ziet iets meerder in de doop.
(Zo gaet men noyt verloren);
Hoe Christus met sijn dierbaar bloedt,
My reynigt van mijn zonden,
En door sijn geest my leven doet
En wast mijn vuyle wonden.’

Ook als dichter heeft Selijns zich dus bekend gemaakt. Zie verder: H.C. M u r p h y ,
Anthology of New Netherland, or Translations from the early Dutch Poets of New
York, with memoirs of their lives (New York, 1865); A. E e k h o f , De Her-
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vormde Kerk in Noord- Amerika ('s Grav. 1913) I, 177, 223-224; II, 115.
Op nog eene zaak in het leven van Selijns dient gewezen te worden nml. op zijne
liefde voor de zending onder de heidenen (slaven en Indianen). Reeds tijdens zijn
eerste verblijf in Amerika stelde hij ‘private en publycke catechisatien’ in voor de
negers op ‘de Bouwerij’ van Stuyvesant; veel resultaat had hij met hunne
onderrichting niet, daar zij, zooals hij 9 Juni 1664 aan de classis van Amsterdam
berichtte, ‘van geen begrijp’ waren. Onder de Indianen arbeidde hij en gebruikte
daarbij de indiaansche vertaling van den Bijbel, door John Eliot vervaardigd. Een
exemplaar van dezen bijbel ontbood hij op eigen kosten uit Boston en zond dien in
het jaar 1690 aan de classis van Amsterdam als ‘een gedachtenisse’. Deze bijbel
kwam echter in handen van de Jezuïeten terecht, en ‘is nu’, zoo schrijft Selijns 14
Sept. 1698, ‘pronckende in de boeckkasse van de verboden boecken’. Een tweede
exemplaar zond Selijns 14 Sept. 1698 aan de classis van Amsterdam. Langen tijd
heeft men niet geweten waar dit boek was gebleven. Ik ben zoo gelukkig geweest
het dezer dagen terug te vinden in de bibliotheek van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap (Heerengracht 366) te Amsterdam, aan welk het 4 Dec. 1837
door de classis van Amsterdam was ten geschenke gegeven. Het is een exemplaar
van den tweeden druk van Eliot's indiaanschen Bijbel (Cambridge, Samuel Green,
1685) en in zeer goede conditie. Selijns heeft op het schutblad van de vóórzijde
geschreven: ‘Aen den E. Classis van Amsterdam, werdt opgedragen deze Wildsche
Bijbel, die gebruyckt werdt tot de Bekeeringe van de Wilden, door Henricus Selijns,
predict. tot N. Yorck in Americâ. Actum N. Yorck, 14 Sept. 1698’. Zie mijn artikel: A
remarkable Bible discovered, in: The Christian Intelligencer, (New York). July 1,
1914 (p. 411, 412); ook: L.C. S c h u l l e r t o t P e u r s u m , Een bezoek aan het
Bijbelhuis (Amst. 1914), 16, 18. De lijst van de straten van New York met de daarin
wonende familiën, door Selijns in 1686 opgemaakt, is belangrijk uit een topografisch
en genealogisch oogpunt. V a n d e r A a vermeldt nog in zijn: Biografisch
Woordenboek, s.v. Selijns: ‘Ook bezat Jacobus Koning en later J.J. van Voorst van
zijne hand een handschrift getiteld: Nieuw- Amsterdamsche Kerkelijke Zaken. Waar
dit handschrift zich thans bevindt, is mij niet bekend’. In Sept. 1701 is Selijns
gestorven; na het overlijden van zijne eerste echtgenoote M a c h t e l t (ook wel:
M e c h t e l i n a of M a c h t i l d a ) S p e c h t was hij in 1688 gehuwd met
M a r g a r e t h a d e R i e m e r , de weduwe van C o r n e l i s v a n S t e e n w i j c k ,
die de ‘Manor of Fordham’ aan de kerkelijke gemeente van New York, met
goedvinden van zijne echtgenoote, als erfenis vermaakt had.
Zie: A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord- Amerika ('s Grav. 1913), I, 18,
162, 175, 177, 181*, 205-224, 230, 264; II, 83, 87, 88, 107, 108, 115, 161, 197; E.T.
C o r w i n , Ecclesiastical Records (Albany 1901), I, 580-582, 583, 603, 607-608,
612, 614, 672, 676, 689, 692-693; II, 759-762, 781-782, 785, 797-800, 801, 802,
803, 804-805, 805-806, 809-810, 811, 827-834, 836, 838, 839, 841-842, 843,
865-869, 872-873, 874-875, 891-892, 901, 906-909, 929, 947-948, 949-950, 952-953,
953-954, 957-959, 969, 974-975, 1006-1008, 1020, 1030, 1041-1044, 1047, 1052,
1054-1060, 1089-1090, 1106-1109, 1109-1112, 1116-1117, 1121, 1122, 1123,
1127-1128, 1131, 1136-1165; 1167,
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1171-1173, 1182-1184, 1189-1213, 1228, 1230-1233, 1233-1240, 1243-1244,
1246-1262, 1265, 1271-1272, 1272-1277, 1278-1282, 1294-1296, 1353-1355, 1357,
1366-1367, 1386-1388; III, 1475, 1484; E.T. C o r w i n , A Manual of the Reformed
Church in America (New York 1902), 732-740. Corwin zegt hier, dat Selijns in Juli
1701 is gestorven; het is September geweest; hij herdrukt hier ook een lang vers,
gedicht door Selijns als voorrede voor C o t t o n M a t h e r 's, Magnalia Christi
Americana (1697); S c h u y l e r v a n R e n s s e l a e r , History of the City of New
York in the seventeenth century (New York 1909), I, 419, 483, 486; II, 93, 255-256,
333, 403, 474, 493, 528, 554, 555; T h o m a s d e W i t t , A discourse delivered in
the North Reformed Dutch Church in the city of New York (New York 1856), 24, 26,
66, 98, 99; F.J. Z w i e r l e i n , Religion in New Netherland (Rochester 1910), 98, 99,
100, 103, 105, 133, 212; J.R. B r o d h e a d , History of the State of New York (New
York 1853), I, 680-681, 734; II, 175, 361 379-380, 515, 557, 571, 590, 625, 638,
647, 648. De brieven van Selijns aan de classis van Amsterdam en omgekeerd,
berusten in het archief der ‘Sage Library’ te New Brunswick N.J., doch zijn in
engelsche vertaling uitgegeven door E.T. C o r w i n in bovengenoemd werk:
Ecclesiastical Records. Verdere gegevens berusten in het archief der Hervormde
gemeente te New York (Fultonstr. 113), alle welke echter in dit artikel door mij zijn
verwerkt.
Eekhof

[Sems, Johannes]
SEMS (Johannes), geb. te Franeker in 1572, overl. vóór 1656. Hij vestigde zich
eerst te Leiden, waar hij kennis maakte met Jan Pz. Dou (II kol. 406) en misschien
diens leerling was, daarna te Leeuwarden en werd in 1600 door Ged. Staten van
Friesland tot landschaps-landmeter benoemd. Sinds 1604 maakten deze vooral van
zijne diensten gebruik voor de Bellingwolder en andere schansen, welke zij mede
op de grenzen van Groningen en Oost-Friesland moesten onderhouden. In 1615
belastte graaf Willem Lodewijk hem met de regeling van de Zuid-oostelijke
grensscheiding tusschen de provinciën Groningen en Drente; de daar vastgestelde
linie werd naar hem de ‘Sems-linie’ genoemd. Door den koning van Denemarken
werd hij uitgenoodigd tot het maken van plannen van steden en sterkten in dat land,
en 6 Jan. 1618 besloten de Staten-Generaal op verzoek der gedeputeerden van
Drente om naar Denemarken te schrijven om S. ‘jegenwoordich wesende in dienste
van den coninck van Denemarcken’ als getuige in een proces van Drente over
landscheidingen te hooren (Res. St.-Gen. in dato). Intusschen woonde hij in 1623
te Groningen en vertrok vandaar metterwoon naar Oost-Friesland, waar hij tot
dijkgraaf van het Bonder-Nieuwland was benoemd. Ook heeft hij deelgenomen aan
de werken ten behoeve van de aanslibbing van het oostelijk gedeelte van den
Dollard, zooals blijkt uit eene kaart van het buitenland van Hoogwaetum tot Bocum,
in 1630 door hem vervaardigd. Volgens het onderschrift van zijn portret, in 1623
door J. Matham gegraveerd, heeft hij den naam H o e f l i n g a aangenomen. Zijn
sterftejaar is onbekend; uit eene akte, berustend in het archief van Groningen, blijkt,
dat hij vóór 1656 gestorven moet zijn.
Sems heeft van verscheiden steden en vestingen plattegronden gemaakt; o.a.
een plattegrond van Leeuwarden, in 1603 door Pieter Bast gegraveerd; een gezicht
op deze stad en een gezicht op Franeker. Ook als schrijver heeft hij zich doen
kennen. Met J a n P i e t e r s z . D o u (II kol. 406)
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schreef hij: Van het gebruyck der geometrische instrumenten (Leiden 1600), en
Practijck des landmetens (Leiden, 1600), terwijl beide eveneens te zamen te
Amsterdam herdrukt zijn in 1612 en 1620 met een geschrift van Sybr. Hansz
(Cardinaal) en in het duitsch vertaald door S e b . C u r t i u s (Amst. 1616). Alleen
gaf S. nog uit: De arithmetische fundamenten (Emden 1623) gewoonlijk te zamen
met de Tabula Pythagorica ofte reeckentafel (Emden, 1623), waarin een door M.F.
en door C. van Sichem geëtst portret van S. ‘aetatis suae 51 anno 1623’ en het
motto ‘Toute chose par raison et mesure est a priser de nature’. Er bestaan ook nog
portretten van hem uit 1600 en een van 1621, zie: v a n S o m e r e n no. 5098-5102.
Zie: W i n s e m i u s , Beschrijvinge der Steden van Vrieslandt (Franeker, 1622).
M.m.m.m. iij. verso; H.O. F e i t h , Register van het Archief van Groningen, III, 393;
IV, 122 en 155; Navorscher, XVI (1866) 339; XVII (1867) 11, 110; V o r s t e r m a n
v a n O y e n , Not. sur quelques arpenteurs holl. in Bull. di bibl. et di storia delle sc.
mat. e fis. III (1870).
Visscher

[Senden, Gerhard Heinrich van]
SENDEN (Gerhard Heinrich v a n ), geb. 23 Dec. 1793 te Uphusen in Oost-Friesland
en overl. 20 Oct. 1851 te Zwolle. Zijn vader, W i g b o l d C o e n s v.S., was predikant
op genoemd dorp en ook hij werd voor dat ambt opgeleid, bezocht de latijnsche
scholen te Aurich en Emden en liet zich in 1811 als theol. stud. aan de hoogeschool
te Groningen inschrijven. Na in 1813 in den vrijheidsoorlog tegen Napoleon de
wapens te hebben opgevat, bekwaamde hij zich in zijn geboorteland door eigen
studie verder en legde aldaar het candidaatsexamen af. Op 21-jarigen leeftijd werd
hij in 1815 tot predikant te Nenndorf (Oost-Friesl.) beroepen, verwisselde deze plaats
in 1820 met Middelbert (Gron.) en zag zich in 1832 te Zwolle benoemd, waar hij tot
zijn dood het predikambt heeft waargenomen. Van Senden stond bekend als een
van de eerste kanselredenaars van zijn tijd en groot is het aantal leerredenen door
hem in 't licht gegeven. Men vindt ze opgenoemd in onderstaand levensbericht. Van
de vele andere geschriften door hem geschreven, noemen wij: Verdediging van den
Bijbel en de Openbaring tegen de voornaamste vroegere en latere bestrijders van
dezelve (1827; niet voltooid); Geschiedenis der Apologetiek of
historisch-pragmatische daarstelling der verdediging van Bijbel en Openbaring sinds
de vroegste tijden tot op onze dagen (1831 en 1841, mede onvoltooid); Christelijk
onderwijs in de geschiedenis des Bijbels voor eerstbeginnenden en eenvoudigen
(1835); Aardrijkskundige beschouwing van Palaestina (1837); Verhandeling over
de hervorming van den tegenwoordigen staat der Nederl. Herv. kerk (1840);
Bijbel-atlas, voornamelijk ten gebruike bij de Bijbelvertaling van prof. J.H. van der
Palm (1840-44); Alpenrozen, Beschrijving van eene reis naar Zwitserland (1842 en
1843; 2 dln.) en Het Heilige Land, of mededeelingen uit een reis naar het Oosten,
gedaan in de jaren 1849 en 50 in gezelschap van hare Koninklijke Hoogheid de
princes Marianne der Nederlanden, I (1851; door zijn dood onvoltooid gebleven).
Ook tal van gedichten, zoowel in 't Duitsch als 't Nederl., zagen van zijne hand het
licht, meest verspreid in de jaarboekjes van dien tijd. Bekend zijn o.a. zijn duitsche
vertalingen van S p a n d a w 's Vogelnestje, van B o r g e r 's Ode aan den Rijn; van
B i l d e r d i j k 's De grijsaard en de jongeling en van M e v r . B i l d e r d i j k 's Bij den
dood van een kind. In 1848 werd de begaafde en werkzame man, die lid was van
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tal van binnen- en buitenlandsche genootschappen, door de leidsche hoogeschool
honoris causa tot dr. in de theologie bevorderd.
Van Senden was gehuwd, in 1816, met Mej. O y l a m , dochter van een aanzienlijk
koopman te Emden. Zij schonk hem 10 kinderen.
Zijn portret is gelithographeerd door W.C. Chimaer van Oudendorp en door F.A.C.
Hoffmann. Zie ook v a n S o m e r e n no. 5104-5.
Zie: Levensber. Letterk. 1852, 20.
Zuidema

[Sepp, Cornelis]
SEPP (Cornelis), 20 Sept. 1810 te Amsterdam geb. en overl. ald. 31 Jan. 1868, was
de laatste uit een aanzienlijke boekhandelaarsfamilie, sedert de 18de eeuw in deze
stad gevestigd. Zij was toen uit Goslar herwaarts gekomen. Zijn vader, J a n S e p p ,
overl. 1853, en ook zijn grootvader, J a n C h r i s t i a a n S., gest. 1811, maakten
zich vooral naam op 't gebied der vogel- en insectenkunde. Cornelis S. zette de
kostbare uitgaven van zijn vader en grootvader voort, hierin bijgestaan door S.C.
S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n e.a. Behalve een beroemd werk over de
entomologie, Nederl. insecten getiteld, gaf hij ook een uitgebreide Flora Batava in
het licht. Maar met zijn dood hield de uitgeversfirma J.C. S e p p e n Z o o n op te
bestaan. De fondsartikelen werden verkocht; een belangrijke verzameling
entomologische teekeningen werden door de weduwe van Corn. Sepp aan de Ned.
Entomologische Vereeniging ten geschenke gegeven.
Zuidema

[Sicherer, Carl August Xaverius Gottlob Friedrich]
SICHERER (Carl August Xaverius Gottlob Friedrich), leeraar in de duitsche taalen letterkunde aan het gymnasium en de H.B.S. te Leiden en lector a.d. universiteit
ald., werd geb. te Rottweil in Wurtemberg, 21 Oct. 1807, en overl. 9 Febr. 1886 te
Goes. Hij ontving zijn opleiding aan het seminarium te Blaubeuren en studeerde
later aan de hoogeschool van Tübingen, waar hij in de philosophie promoveerde.
Als gouverneur van de kinderen van generaal Baggelaar hier in ons land gekomen,
vertoefde hij eenigen tijd te Helmond en werd vervolgens docent aan het instituut
van Berkel te Montfoort, daarna leeraar in het Duitsch aan bovengenoemde scholen
te Leiden. Middelerwijl had hij zich in 1840 aan de utrechtsche academie den titel
van lit. hum. Dr. verworven, op een proefschrift de Felchinibus.
Sicherer was lid van het Prov. Utrechtsch genootsch. van K. en W. en van de
Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden. Hij schreef de volgende werken: Lorelei.
Plaudereien über Holland und seine Bewohner. 2 dln. (1870); Blumenlese aus
Deutschlands Klein-Epikern. Zur Einleitung drei holländische Gespräche über
Balladen, Romanzen ünd Mären enz. 2 dln. (1872-73; 2de dr. 1880) en Deutsches
Lesebuch für Schule und Haus. 2 dln. (1875). Voorts bewerkte hij den 2den dr. van
W.G. B r i l l 's Hoogd. spraakleer (1861; 4e dr. 1874) en vervaardigde met A.C.
A k v e l d een Hoogd.- Nederlandsch en Nederl.-Hoogduitsch Woordenb. 2 dln.
(1883-85).
Zuidema

[Sidney, Sir Philip]
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SIDNEY (Sir Philip), zoon van H e n r y S i d n e y en M a r y D u d l e y , dochter van
John Dudley, hertog van Northumberland, geb. 30 Nov. 1554 op het landgoed
Penshurst in Kent, overl. te Arnhem 27 Oct. 1586. (De meeste schrijvers geven de
gebeurtenissen uit de laatste jaren van zijn leven in ouden stijl op, enkelen zooals
M o t l e y , The United Netherlands, gebruiken den nieuwen stijl, die ook hier gevolgd
is). Zijne peetvaders waren koning Philips II van Spanje, echtgenoot van koningin
Maria van Engeland en John Russell, graaf van Bedford. De Sidney's be-
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hoorden tot de aanzienlijkste geslachten van Engeland. Philip's vader was opgevoed
met den zoon van koning Hendrik VIII, den lateren koning Eduard VI. Hij werd in
1556 beheerder der koninklijke inkomsten in Ierland, in 1557 ‘Lord Justice’ aldaar,
in 1558 president van den raad van Wales en ‘Lord Deputy’ (onderkoning) van
Ierland.
Philip Sidney deed 16 Nov. 1564 zijne intrede op de openbare school van
Shrewsbury in de nabijheid van Ludlow-castle, waar zijn vader als president van
Wales toen woonde. Tegelijk met hem werd de inrichting bezocht door Fulke Greville,
den lateren lord Brooke, uit wiens brieven blijkt, dat Philip een levenslustig scholier
was, die aan alle vermaken deelnam. Van 1568-1571 studeerde hij te Oxford als
leerling van Christ-Church-college, zonder echter een graad te behalen, wat bij zijne
aanzienlijke geboorte niet als noodzakelijk beschouwd werd. Te Oxford leerde hij
Sir Edward Dyer kennen, die zich als dichter een naam heeft verworven en met
wien Sidney door blijvende banden van vriendschap verbonden werd. Gedurende
zijn verblijf heeft zijn oom en beschermer, Robert Dudley graaf Leicester, getracht,
eene huwelijksverbintenis tusschen zijn neef en Anna Cecil, dochter van Lord
Burleigh tot stand te brengen. Het kwam echter niet zoover en Anna werd de
echtgenoot van Edward de Vere, den machtigen graaf van Oxford. De minder
gunstige financieele omstandigheden, waarin de familie Sidney verkeerde, waren
waarschijnlijk niet vreemd aan het afspringen van dit plan. Evenmin gelukte het,
eene verbintenis tot stand te brengen tusschen Philip en zijn broeder Robert met
de dochters van lord Berkeley. Sir Henry werd bij zijn bestuur in Ierland door
Elisabeth niet voldoende van geldmiddelen voorzien, zoodat hij dikwijls uit zijn eigen
vermogen moest bijspringen. In 1571 keerde hij met een verminderd inkomen en
eene wankele gezondheid naar Engeland terug en vestigde zich in Wales. Hij wist
te bewerken dat Philip werd toegevoegd aan het gezantschap, dat 26 Mei 1572
onder den graaf van Lincoln naar Frankrijk ging, ten einde een huwelijk van Elisabeth
met den broeder van den franschen koning tot stand te brengen. De koningin had
toegestaan, dat de jonge Sidney twee jaren buitenslands zou blijven, om vreemde
talen te leeren spreken. Een brief van Leicester beval hem aan bij zijn lateren
schoonvader, den engelschen gezant te Parijs, Sir Francis Walsingham. Sidney
verwierf tijdens zijn verblijf in Frankrijk de gunst van koning Karel IX, die hem tot
kamerheer benoemde, en de vriendschap van graaf Lodewijk van Nassau. De
verschrikkingen van den Bartholomaeus-nacht maakten een einde aan zijn verblijf
in Frankrijk. Hoewel Leicester en Lord Burleigh op zijn terugkeer naar Engeland
hadden aangedrongen, gaf hij er de voorkeur aan, zijne reis door Europa voort te
zetten. Over Straatsburg en Heidelberg begaf hij zich naar Frankfort, waar hij zijn
intrek nam in het huis van den uitgever Wechel, bij wien ook de bekende Hubertus
Languet, de vriend van Melanchton en een van de voornaamste vertrouwensmannen
van de protestantsche vorsten in Duitschland, gevestigd was. Op Sidney's geestelijke
ontwikkeling en op zijne politieke denkwijze heeft deze oudere vriend grooten invloed
uitgeoefend. De briefwisseling, die zij met elkander gehouden hebben, is beroemd
geworden. Languet vergezelde Sidney op zijne reis naar Weenen (1573); de laatste
bezocht verder Hongarije en in gezelschap van een bloedverwant, Thomas
Coningsby, Venetië, waar zijn por-
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tret (verloren geraakt) werd geschilderd door Paul Veronese, en keerde na een
bezoek aan Genua naar Weenen terug (Juli 1574). Met Languet reisde hij vervolgens
in Polen, van welk land de troon vacant was geworden (Juni) door de opvolging van
Hendrik van Valois in Frankrijk. Er is gezegd, dat de candidatuur voor den poolschen
troon aan Sidney zou zijn aangeboden, maar dat hij haar zou hebben afgeslagen.
In verband hiermede staat misschien een gerucht, dat in Engeland verspreid werd,
dat Sidney katholiek was geworden, wat door Languet echter als iets ondenkbaars
werd tegengesproken. Winter 1574-75 was hij te Weenen als gezantschapssecretaris
werkzaam, begeleidde (voorjaar 1575) keizer Maximiliaan naar Praag, waar hij de
opening van den boheemschen rijksdag bijwoonde en reisde door Duitschland naar
Engeland terug. Hier woonde hij de schitterende feesten bij, die graaf Leicester ter
eere van koningin Elisabeth te Kenilworth gaf, reisde in het gevolg der Koningin
naar Chartley Castle, de woonplaats van den graaf van Essex en bezocht met dezen
(Juli 1576) Ierland, waar zijn vader nogmaals onderkoning was geworden. Wij vinden
hem 1577 in Duitschland, om keizer Rudolf en Lodewijk, keurvorst van de Paltz,
namens koningin Elisabeth geluk te wenschen met hunne troonsbeklimming en
hare deelneming in het overlijden van hunne vaders te betuigen. Met een stoet van
edelen overgestoken zijnde (Febr.), begaf hij zich eerst naar Heidelberg en door
Languet vergezeld naar Praag. Bij het aanvaarden van zijne lastgeving had Sidney
verzocht, met de protestantsche vorsten te mogen onderhandelen over de middelen
tot handhaving van den hervormden godsdienst. Zijn ideaal was, het tot stand
brengen van een verbond tusschen de verschillende protestantsche staten, maar
alleen bij Johan Casimir van de Paltz, den broeder van keurvorst Lodewijk, vond
hij een medestander. Op den terugtocht naar Engeland bezocht hij Jan van Oostenrijk
te Leuven en prins Willem van Oranje te Delft. De laatste toonde later groote
verwachtingen van hem te bezitten.
Na zijne terugkomst in Engeland (Juni) bleef hij aan het Hof verblijf houden, hoewel
hem daar slechts eene ondergeschikte plaats werd aangewezen. Vandaar dat
Sidney plannen maakte, om zich in de Nederlanden bij Johan Casimir van de Paltz
te voegen of in Indië eene kolonisatie te beproeven. Zijne positie aan het Hof was
niet altijd gemakkelijk, vooral doordat het bestuur van zijn vader in Ierland
herhaaldelijk aan onbillijke critiek blootstond. Tegen lord Ormond, die verlangde,
dat de onderkoning eene landbelasting, waartegen de groot-grondbezitters zich
verzetten, zou intrekken, kwam Sidney in eene memorie aan de koningin op, waarin
hij de rechtvaardigheid van het bestuur van zijn vader roemde. De Koningin duidde
hem dit niet euvel; minder aangenaam was het haar, dat hij openlijk partij koos in
eene zaak, haar zelf betreffende, nl. het voorgestelde huwelijk met den hertog van
Anjou. Als ijveraar voor het Protestantisme was Sidney een tegenstander van dit
plan, evenals zijn oom Leicester. Eene woordenwisseling met den graaf van Oxford,
die het huwelijksplan in de hand werkte, leidde bijna tot een duel, dat echter door
Oxford werd uitgesteld. De koningin bracht Sidney zijne te groote voortvarendheid
onder het oog en trad bemiddelend op. Daar Oxford echter wrok tegen Sidney bleef
gevoelen, besloot deze zijne zienswijze in eene memorie aan de koningin bloot te
leggen (begin 1580), een meester-
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lijk gesteld stuk, waarin hij op hoffelijke, maar oprechte wijze zijne argumenten tegen
het fransche huwelijk uiteenzette. Elisabeth toonde zich ontstemd over deze
vrijmoedigheid, zoodat Sidney het verstandig achtte, zich naar Wilton, de woonplaats
van zijne zuster Mary, echtgenoot van den graaf van Pembroke, terug te trekken.
Hier vond hij eene rustige omgeving voor letterkundigen arbeid. Van zijne begaafde
zuster, die zelf dichtte en die Sidney-college te Cambridge stichtte, vond hij daarbij
veel steun. Met haar begon hij de Psalmen metrisch te vertalen. Op haar verzoek
begon hij ook The Countess of Pembroke's Arcadia te bewerken, het meest bekende
van zijne geschriften. De invloed van italiaansche schrijvers, als S a n a z z a r o in
zijne Arcadia, van de grieksche en spaansche romanschrijvers is hierin duidelijk
waarneembaar. Hoewel het werk niet vrij is van gekunsteldheid, bevat het toch
goede versregels en treffende natuurbeschrijvingen. Groote verscheidenheid is in
het metrum van het gedicht aangebracht; verschillende dichtvormen van klassieke
schrijvers dienden Sidney tot voorbeeld, welk denkbeeld hij heeft overgenomen van
den geleerde uit Cambridge, Gabriël Harvey. Deze had hem ook in aanraking
gebracht met Edmund Spenser, die zijn Shepherd's Kalendar aan hem opdroeg
(1579). Met beide genoemde personen en zijne vrienden Fulke Greville en Edward
Dyer had Sidney een kleinen letterkundigen kring gevormd, schertsender wijze de
Areopagus genoemd. Dat ook Languet hem niet vergeten had, was gebleken uit
diens bezoek aan zijn jongeren vriend (begin 1579), waartoe hij in het gevolg van
Johan Casimir van de Paltz naar Engeland was gereisd.
Eene gebeurtenis uit Sidney's eigen leven gaf nieuw voedsel aan zijn dichterlijk
talent. De dochter van den graaf van Essex, Penelope Devereux, wier hand door
haar vader vóór zijn dood aan Sidney was toegezegd, huwde met den
onsympathieken lord Rich (1581). Nu ontwaakte bij Sidney het bewustzijn van wat
voor hem verloren was gegaan, vooral toen hij ontwaarde, dat Penelope hem niet
ongenegen was. In zijn gedicht Astrophel and Stella, dat waarschijnlijk eerst na haar
huwelijk geschreven is, bezong hij deze ongelukkige liefde. Penelope's huwelijk
was zeer ongelukkig; zij verliet haar echtgenoot en leefde buiten echt met Sir Charles
Blount, later graaf van Devonshire, met wien zij na de scheiding van lord Rich huwde.
Van het jaar 1581 dateert waarschijnlijk zijn bekend geschrift: The Defence of
Poesie, het antwoord op een pamflet van S t e p h e n G o s s o n , The School of
Abuse, waarin de poëzie en alle verwante uitingen werden gehekeld. Bij de groote
productiviteit in deze jaren bleef Sidney echter niet de letterkunde, maar zijne
staatkundige loopbaan als zijn voornaamste levensdoel beschouwen. Hij had zomer
1580 zijne plaats aan het Hof hernomen en had beloofd, zich niet meer tegen de
plannen der Koningin te zullen verzetten. Dat hij zich aan zijn woord hield, bleek uit
zijn deelnemen aan een ridderlijk spel ter eere der koningin bij gelegenheid van de
komst van een gezantschap onder Frans van Bourbon, dat het huwelijk met Anjou
zou bevorderen. Toen deze zelf, na zijn laatste bezoek aan Engeland naar Antwerpen
terugkeerde, begeleidde Sidney hem met de bloem der engelsche ridderschap. Jan.
1583 verwierf deze den rang van ridder, toen hij als plaatsvervanger optrad voor
Johan Casimir van de Paltz, die tot ridder van den Kouseband werd verheven.
Voortaan noemde hij zich Sir Philip Sidney of Penshurst.
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Verschillende plannen gingen in deze jaren bij Sidney om. Don Antonio, candidaat
naar den troon van Portugal, noodigde hem uit, zich bij hem te voegen, maar
Elisabeth stond dit niet toe. Een ander denkbeeld was, zich aan het hoofd te stellen
van eene koloniale onderneming in Amerika. De koningin verleende hem eene
groote uitgestrektheid grond tot kolonisatie, maar het huwelijk van Sidney met
F r a n c e s , de dochter van Sir F r a n c i s W a l s i n g h a m , dat midden 1583 tot
stand kwam, verhinderde de uitvoering van zijne plannen.
Toch vergat hij deze niet geheel. In het parlement, waarin hij 1584 zitting had
voor Kent (ook reeds 1581), bevorderde hij de aanneming van de wet tot uitrusting
van de expeditie van Walter Raleigh naar Virginië. Sidney geloofde, dat eene
krachtige volkplanting in Amerika van groote beteekenis kon zijn tegenover Spanje,
dat men meer in zijne koloniën, dan in Europa afbraak kon doen. Hier kon men het
treffen in zijne voornaamste hulpbronnen. Zooveel hij vermocht, bevorderde hij het
uitrusten van eene vloot, die onder bevel van Francis Drake naar West-Indië zou
worden uitgezonden, om hier eene kolonie te stichten. Zelfs wilde hij buiten
voorkennis van de koningin persoonlijk aan deze onderneming deel nemen; juist in
dezen tijd ontving hij de opdracht, Don Antonio, den pretendent naar de portugeesche
kroon, te Plymouth te verwelkomen. De gelegenheid, om zich naar Amerika in te
schepen, was dus schoon, maar Drake, die ongaarne zag, dat hij het commando
met Sidney zou moeten deelen, bracht de koningin op de hoogte van diens
voornemen. Elisabeth verlangde, dat Sidney zou blijven en bepaalde, dat hij als
gouverneur van Vlissingen en Rammekens en generaal der cavalerie naar de
Nederlanden zou gaan, welke positie Sidney vroeger reeds begeerd had. Hij verliet
Engeland 16 Nov. en vestigde zich op het fort Rammekens, waar zijne echtgenoote
zich begin 1586 bij hem voegde.
Zijn verblijf in de Nederlanden heeft hem menige onaangename ervaring
opgeleverd. Toen Leicester, die 19 Dec. 1585 door Sidney en de overige engelsche
hoofdofficieren in de Nederlanden, alsmede door graaf Maurits van Nassau te
Vlissingen werd verwelkomd, tegen het bevel van Elisabeth de landvoogdij
aanvaardde, werd Sidney door de koningin als medeplichtige in deze zaak
beschouwd, zoodat haar misnoegen ook hem trof. Toen hij door Leicester tot kolonel
over het zeeuwsche regiment werd benoemd, had dit ten gevolge, dat 22
nederlandsche bevelvoerders, onder wie Philips van Nassau en Georg Everhard
van Solms, door middel van den graaf van Hohenlohe een vertoog bij Leicester
indienden, waarin zij opkwamen tegen de benoeming van een vreemdeling met
weinig ervaring tot bevelvoerder over veel oudere officieren. Ook de advocaat van
Holland, Paulus Buys, was tegen de benoeming, maar graaf Maurits steunde Sidney
tegen zijne vijanden. Overigens werd de laatste niet verder gemengd in de twisten,
die dikwijls tusschen de engelsche en nederlandsche officieren ontstonden. Bij een
twist tusschen Edward Norris en Hohenlohe trad hij bemiddelend op.
Welkom was het hem, de gedwongen werkeloosheid te Vlissingen te kunnen
verbreken en aan de krijgsverrichtingen te kunnen deelnemen. Te zamen met graaf
Maurits beraamde hij een aanslag op de vesting Axel, die 17 Juli bij verrassing
genomen werd. Te Vlissingen scheep gegaan zijnde, vereenigde hij zich met eene
engelsche afdeeling soldaten, die uit Bergen op Zoom
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was uitgezeild. Men landde te Terneuzen, waar graaf Maurits zich bij de Engelschen
voegde. De bezetting van Axel, die zich hevig verweerde, werd bijna geheel gedood.
Sidney beloonde de soldaten, die de gracht hadden overgezwommen, ruimschoots
uit eigen middelen.
Zijne meening was, dat de betaling der engelsche troepen veel te wenschen
overliet en dat een deel van de soldij, die hun toekwam, door personen van invloed
werd achtergehouden. Herhaaldelijk schreef hij hiervoor aan Elisabeth, echter niet
tot haar genoegen. Om de herovering van Axel door den heer van La Motte,
bevelhebber van Grevelingen te voorkomen, ondernam Sidney eene poging om
diens standplaats aan te tasten, maar hij moest met verlies terugkeeren. Vervolgens
voegde hij zich te Arnhem bij het leger van Leicester en was tegenwoordig bij de
overgave van Doesburg (12 Sept.). Vervolgens gaf Leicester bevel tot de insluiting
van Zutphen, waartoe hij zelf aan de overzijde van den IJsel post vatte, terwijl John
Norris de toegangen aan de zijde der Graafschap bezet hield. Aangezien Zutphen
slecht van levensmiddelen voorzien was, trachtte de hertog van Parma 2 Oct. een
convooi, begeleid door een 3000 man van de zijde van het dorp Warnsveld binnen
de stad te voeren. Een hevig gevecht ontstond hier tusschen de Engelschen, die
den doortocht wilden beletten, hetgeen echter niet gelukte, en de Spanjaarden, die
door de bezetting van Zutphen ondersteund werden.
Aan beide zijden werden ernstige verliezen geleden. Philips Sidney nam deel aan
het gevecht, hoewel zijne ruiters te Deventer stonden; onvoorzichtig had hij zijne
dijplaten niet aangesnoerd, zoodat hij door een kogel in de dij werd getroffen. Hoewel
ernstig gewond, dacht hij nog aan anderen. Eene waterflesch, die hem werd
toegereikt, gaf hij aan een soldaat, wiens toestand hem nog bedenkelijker toescheen
dan de zijne. Naar Arnhem gevoerd, werd hij daar verpleegd in het huis van de
weduwe van Pelgrim van den Gruythuys, richter van Arnhem en Veluwezoom, waar
hij na 25 dagen overleed, in tegenwoordigheid van zijne echtgenoot, zijne broeders
Robert en Thomas, zijn vriend Greville en andere bekenden. Gedurende zijn ziekte
verdroeg hij zijn lijden met groot geduld, terwijl hij zich met zijn vrienden onderhield
over godsdienstige en philosophische onderwerpen. Ook schreef hij een gedicht
‘La cuisse rompue’, dat verloren is gegaan.
Van Arnhem naar Vlissingen overgebracht, werd zijn stoffelijk overschot met een
schip, dat hem toebehoord had, naar Engeland vervoerd en met groote praal in de
Sint-Pauls-kerk begraven (26 Febr. 1587). De graven van Leicester, Huntingdon,
Pembroke en Essex namen aan de plechtigheid deel, terwijl ook de nederlandsche
gewesten vertegenwoordigd waren. Een verzoek der Staten-Generaal, om de
begrafenis op hun gebied te doen plaats hebben, was afgeslagen. De koningin,
Leicester en vele staatslieden betreurden het verlies, dat Engeland in Sidney leed;
de adel en het hof droegen maanden lang rouw. De hoogescholen van Oxford en
Cambridge herdachten hem in dichtbundels, waartoe talrijke schrijvers bijdroegen,
n.l. Exequiae D.P. Sidnaei gratissimae memoriae ac nomini impensae ed. W i l l i a m
G a y e r (Oxon. 1587); Peplos D.Ph. Sidnaei ed. J o h n L l u y d , zie ook: Elegie
1544-1614, ed. A l e x . d e N e v i l l e , waarin een sonnet van Jacobus VI van
Schotland. Bekende mannen uit verschillende landen herdachten hem in hunne
geschriften of in lofdichten, zooals William Camden, Hume, John Owen, de Thou,
Lipsius, Scaliger, Janus Dousa,
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Dominicus Baudius. Weinig personen hebben zooveel sympathie bij hunne
tijdgenooten opgewekt, als Sidney. In letterkundige kringen genoot hij de algemeene
waardeering; verscheidene schrijvers droegen hem werken op, zooals geschiedde
met de uitgaven van het grieksche Testament en van Herodianus door den uitgever
Henri Etienne, met de verzamelde werken van Sidney's vriend lord Brooke en met
twee geschriften van Giordano Bruno. Niet alles wat Sidney geschreven heeft, is
thans nog van waarde, maar de best geslaagde gedeelten van zijn werk doen hem
eene belangrijke plaats onder de engelsche schrijvers innemen. Hij is een van de
voornaamste vertegenwoordigers der Renaissance. De klassieke schrijvers zijn
door hem met groot voordeel bestudeerd. Hij zelf vond navolging bij Shakespeare,
Addison, Richardson en Cowper.
Als staats- en krijgsman heeft Sidney geen hoofdrol gespeeld. Koningin Elisabeth
liet hem langen tijd eene ondergeschikte positie behouden. Misschien is de
onafhankelijkheid van zijn karakter hierop van invloed geweest. Door de
openhartigheid, waarmede hij zijne meening uitte, kwam hij soms in strijd met de
koningin en haar voornaamste raadslieden.
Het beginsel, waarvoor hij steeds is opgekomen, was de bevordering van de
belangen van het Protestantisme. Aan zijne staatkundige loopbaan heeft Sidney
echter zijne vermaardheid niet te danken gehad, evenmin aan zijne geschriften
alleen, maar aan het geheel van zijn karakter, zijne gaven en zijn aantrekkelijk
uiterlijk; hij is de verpersoonlijking geworden van den volmaakten gentleman. Zijne
spreuk was: ‘vix ea nostra voco’.
Hij had eene dochter E l i s a b e t h , genoemd naar de engelsche koningin, die
huwde met Roger Manners, graaf van Rutland.
Te Zutphen is 2 Juli 1913 een standbeeld voor Sidney opgericht, bij welke
onthulling eene rede werd uitgesproken door prof. J. Huizinga.
Tot de voornaamste werken van Sidney behooren: The countess of Pembroke's
Arcadia, waarvan talrijke uitgaven in de jaren 1590 en 1593 (Lond. for W. Ponsonby),
1598 (London, te zamen met andere werken), 1599 (Edinb. ed. W a l d e g r a v e ),
1605, 1613 (Lond., een exemplaar metaanteekeningen van Franciscus Junius in
de biblioth. der leidsche hoogeschool), 1621 (Dublin), 1623 (Lond.), 1627, 1629,
1633, 1638, 1655, 1666, 1674, 1725 (met andere werken), 1867, 1891, 1907 (Lond.
ed. Sir W. A l e x a n d e r en R. B e l i n g ). Vertalingen door J. B a u d o u i n (Paris
1624), M.lle C h a p e l l a n (Paris 1625), D. V a l e n t i n u s T h e o c r i t u s (Frankf.
1629), herzien door O p i t z (Frankf. 1643, Leiden, 1646) en F.V.S. d e J o n g e
(Amst. 1659). Eene gedeeltelijke navolging in J. v a n H e e m s k e r c k , De
ongestadige Hylas, de veranderlijke Stella .... verduytst uyt de Fransche Astrea van
H. d' Urfée en de Engelsche Arcadia (Amst. 1636). Zie: K. B r u n h u b e r , Sir Ph.
Sidney's Arcadia und ihre Nachläufer (Leipz. 1903).
Astrophel and Stella uitg. 1591 door T h . N e w m a n n , 1598 met de Arcadia,
1868 in An English Garner I (Lond., Birmingh. 1877) door A r b e r , door E. F l ü g e l
(Halle 1889), door A.W. P o l l a n d (1891).
Apology for Poetrie of Defense of Poesie; twee uitgaven Lond. 1595 (bij den
uitgever Olney onder den eersten, bij Ponsonby onder den tweeden titel, die in de
volgende uitgaven behouden wordt), Glasgow 1752, ed. A. C o o k (Boston 1890,
1910), E.S. S h u c k b u r g h (Cambridge 1891), ed C o l l i n s (Oxf. 1907). Vertalingen
in het Ned. van d e H a a s (Rott. 1712, 1720) en
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A l b e r t V e r w e y in Dichters Verdediging, te zamen met de vert. van S h e l l e y 's
A defence of poetry (Amst. 1891).
Sidney's Psalmvertaling is uitgeg. door R o b e r t T r y s h a r k (1823) en
gedeeltelijk door J. R u s k i n in Bibliotheca Pastorum (Lond. 1877). Sidney's werken
zijn verzameld in Miscellaneous Works ed. G r a y , (Oxf. 1829 en 1893); Complete
Poems door B. G r o s a r t in Fuller Worthies Library (Lond. 1873, 1877).
Brieven van Sidney in Correspondence of Sir Ph. Sidney and Hubert Languet ed.
P e a r s (Lond. 1845); zie ook L a n g u e t u s , Epistolae Latinae (Lond., Edinburgh,
1776); C o l l i n s , Sidney Papers en Lettres and memorials of State written bij Henry,
Philip and Robert Sidney (Lond. 1745 en 1746); Sidneiana, a collection of fragmenta
relative to Ph. Sidney, ed. S. B u t l e r (Lond. 1837).
Biographische geschriften zijn o.a. F u l k e G r e v i l l e (L o r d B r o o k e ), Life
of Sir Ph. Sidney (Lond. 1652, 1906) en uitgeg. door N. S m i t h (Oxf. 1907); T h .
Z o u c h , Memoirs of the life and writings of Sir Ph. Sidney (York 1809); Life and
times of Sir Ph. Sidney (Boston 1859); G. W h e t s t o n e , Sir Ph. Sidney (Lond.
1816); H.R. F o x B o u r n e , Memoir of Sir Ph. Sidney (Lond. 1862, 1891); J.A.
S y m o n d s , Sir Ph. Sidney in English men of lettres (Lond. 1886, 1902); A.S. K o k ,
Sir Philip Sidney in Onze Eeuw 1910, II, 223-260; H u i z i n g a , Rede over Sir Philip
Sidney (z.j. en d.).
Zijn portret bestaat in prent door J. Houbraken naar J. Oliver. Zie ook v a n
S o m e r e n i.v.
Zie verder: E i c h i u s , Elogium Sidnaei (Ultraj. 1582); T h . L a n t , Procession of
the Obsequies of Sir P. Sidney (Lond. 1652, Kent 1816); R. B a k e r , Chronicle of
England VII; N a u n t o n , Fragmenta Regalia; W. C a m d e n , Brittannia 1637; H u m e
a n d S m o l l e t , History of England VII; J. B r u c e , Correspondance of Robert
Dudley, earl of Leicester (Lond. 1844); de werken van v a n M e t e r e n , B o r ,
R e y d , S t r a d a , G r o t i u s ; Annales, M o t l e y , the United Netherlands, F r u i n ,
Verspreide werken (zie register); T a d e m a , Geschiedenis der stad Zutphen
(Arnhem-Zutphen 1856).
Haak

[Silling, Theodorus]
SILLING (Theodorus), 8 Mei 1577 te Amsterdam uit een deftig geslacht geboren,
overleden te Keulen 6 Mrt. 1657. Op 22-jarigen leeftijd kwam hij naar Keulen om er
eenige vrienden te bezoeken, leerde daar de Jezuïeten kennen en trad in het najaar
van 1599 als leekebroeder in hunne orde. Sinds 1620 oefende hij het goudsmidsvak,
dat hij vroeger geleerd had, weer uit, eerst te Munster, en van 1635 tot zijn dood te
Keulen, en werd hier de stichter van een kunstatelier, dat tot in het midden der 18e
eeuw in het Jezuïeten-college bleef bestaan en verschillende verdienstelijke gouden zilversmeden telde. Silling zelf was zonder twijfel een kunstenaar, die onder de
beste edelsmeden van zijn tijd mag gerekend worden. Zijn voortbrengselen waren
voornamelijk, zoo niet uitsluitend, kerksieraden. Van zijn arbeid te Munster is niets
tot ons gekomen; uit Keulen zijn eenige heiligenbusten en een zeer kunstig bewerkt
reliekschrijn bewaard gebleven, die staan afgebeeld bij het opstel van J. B r a u n ,
Eine Kölner Goldschmiedewerkstätte des 17. Jahrhunderts in Stimmen aus
Maria-Laach LXIX (1905) 524-541.
van Miert

[Simon, van Alne]
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SIMON v a n A l n e , van Gelre of Gelderland, bijgenaamd de profeet, overleed 6
Nov. of 6 Dec. 1229 in de cistercienserabdij Alne bij Thuin in Henegouwen. Hij was
van adellijke afkomst doch op 16-jarigen leeftijd het ouderlijke huis ontvlucht en
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onbekend in de abdij Alne als schaapherder opgenomen. Op rijperen leeftijd ontving
hij het kloosterhabijt als convers en werd om zijn schranderheid magister (bestuurder)
van den uithof Coulmies, waarschijnlijk te Clermont-Walcourt. Weldra was broeder
Simon in het geheele land bekend door zijne groote liefdewerken, maar vooral door
den roep zijner heiligheid. Om zijne bovennatuurlijke kennis in het lezen der
gedachten en het ontsluieren der geheimste zaken, omde talrijke mirakelen, die hij
verrichtte, kwam men hem van heinde en ver raadplegen. Zelfs naar Rome drong
de faam zijner wonderen door, zoodat Simon op verlangen van den Paus de abten
zijner orde naar het Lateraansche Concilie moest vergezellen. Zoowel het roomsche
hof als de leeraren der universiteit te Parijs stonden verstomd over de
bovennatuurlijke kennis van een ongeletterden leekebroeder. Een bewijs van het
hooge gezag van den broeder vinden wij in Corpus Chronic. Flandriae IV, 288. Ten
tijde dat de zich noemende Boudewijn van Vlaanderen eensklaps teruggekeerd was
uit het Oosten en het heele land in beroering zette, verklaarde Balduinus, monnik
van Alne en bisschop van Semgallen, dat hij zijn medebroeder, Simon, had hooren
getuigen, dat die persoon, die zich voor graaf uitgaf, een echte bedrieger was, hem
zeer goed bekend. Behalve de genoemde bisschop van Semgallen telde Simon
onder zijne vereerders en vrienden de abten van Foigny en Villers, den bisschop
van Luik, Hugo de Pierrepont, die op zijn raadgeving zijne benoeming tot het
aartsbisdom Reims weigerde, de bisschoppen van Chartres en Keulen, de kardinalen
Jacobus de Vitriaco, en Conrad van Urach, de heilige Lutgardis en den zaligen
Walter van Bierbeek. C a e s a r i u s v a n H e i s t e r b a c h , die Simon persoonlijk
kende, schreef over hem tijdens diens leven een uitgebreid hoofdstuk in den Dialogus
miraculorum lib. 3, cap. 33 (ed. Strange, Col. 1861, 150-151). Verder wordt hij
vermeld door zijn tijdgenooten J a c . d e V i t r i a c o in zijn preek aan de
kruisvaarders bij P i t r a , Analecta novissima (Tuscul. 1888) II, 422 en in zijn
Occidentalis historiae cap. 14, door T h o m a s v a n C a n t i m p r é in Vita S.
Lutgardis in Acta S.S. Jun. III, 245 en in het Vita B. Odiliae in Analecta Boll. XIII
(1894) 256-258 en door G i l l i s d'O r v a l in C h a p e a v i l l e , Gesta pontificum
Leod. II, (Leod. 1613) 243-244. Broeder Simon komt 1228 nog voor in een oorkonde
der abdij als werkzaam om de noodige fondsen voor de oprichting van een nieuw
kloostergebouw te verkrijgen. Hij overleed het volgende jaar en werd op het kerkhof
begraven. Zijn graf werd spoedig door velen bezocht om de wonderbare genezingen,
die door zijne voorspraak geschied waren. Daarom werd slechts weinige jaren later
zijn gebeente verheven en in het altaar bij den ingang der kerk, waar ook de
reliquieën van den Z. Werricus rustten, bijgezet. Later, toen dit altaar ten tijde van
oorlog gebroken was, werden zij naar het sacrarium overgebracht. Ten tijde van
den Cistercienser H e n r i q u e z , die te Alne verbleef, werden zij openlijk bij plechtige
feestdagen met de andere reliquieën uitgesteld. In het schip der abdijkerk aan den
noordkant hingen verschillende schilderijen, die het leven van den zaligen Simon,
den profeet, voorstelden. Aan een cultus ab immemoriale is geen twijfel, al beweren
Acta S.S. Nov. III (1910) 130 ‘Sed quo jure eum tituli beati decoravit (n.l. S a u s a i u s
Martyrologium Gallicanum) nos prorsus latet.’
Een monnik van Alne stelde kort na den dood van Simon zijn leven op, waarvan
thans een H.S. in de koninklijke bibliotheek te Brussel berust,
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no. 8966. De Vita werd meermalen gecopieerd en was in bezit van M i r a e u s ,
(Fasti Beldici et Burgundici (Brux. 1622) 653, van M a n r i q u e z O. Cist en
H e n r i q u e z , van de Bollandisten (Acta S.S. Febr. III, 430) en van F i s e n . Deze
laatste drukte het zeer verkort en veranderd in Flores ecclesiae Leodiensis (Ins.
1647) 123-127. Reeds lang te voren was het uitgegeven, eveneens verkort, door
F. M o s c h u s , pastoor te Armentières (Arras 1600). De Cistercienser J.
d'A s s i g n i e s vertaalde het in: Les vies et faits remarquables de plusieurs saints
et vertueux moines, moniales et frères convers du S.O. de Cysteau (Mons 1603),
525-535. Het vita teekent slechts een datum op n.l. van het overlijden van Simon,
1229. De dag wordt verschillend opgegeven. Het H.S. te Brussel en dat der
Bollandisten (misschien wel hetzelfde) geeft 6 Dec., VIII Id. Dec. op, M a n r i q u e z ,
M i r a e u s , M o s c h u s 6 Nov.; F i s e n , M o l a n u s Natal S.S. Belgii (Duac. 1616
2. ed.) 141 en H e n r i q u e z , Menolog. Cist. houden 24 Febr. de gedachtenis van
den Z. Simon, evenals het Martyrologium Cisterc. M o l a n u s had zijne
aanteekeningen ontvangen van den abt van Alne, Seb. Antoni (1575-1582).
H e n r i q u e z is de eerste, die beweert, dat Simon de zoon van den graaf van
Gelre was. ‘Fuit filius comitis Geldriae ut expresse in ejus vita habetur’ teekent hij
aan in het Menologium Cist. (Antv. 1630) 62-63. Daar echter M o s c h u s ,
A s s i g n i e s , F i s e n en het H.S. te Brussel slechts van een adellijke afkomst
spreken, M o l a n u s en M i r a e u s niets van deze grafelijke afkomst weten, meenen
wij, dat de copist van het H.S. van Henriquez het begin ‘Simon dictus de Alna genere
nobilis’ veranderd heeft in ‘Gelriae comitis’, hetzij door onoplettendheid, hetzij om
de afkomst van den Z. Simon nog wat meer luister bij te zetten. Ofschoon de
geslachtslijst der graven van Gelre, volledig genoeg bekend, van dezen verdwenen
zoon niets vermeldt en M a n r i q u e z in zijne uitvoerige verhandeling over het leven
van Simon in Annal. Cisterc. (Lugd. 1649) III, 274-276, 491, 541, IV, 59-60, 84, 136,
385-388, reeds zijne verwondering over deze bewering van H e n r i q u e z heeft te
kennen gegeven, hebben vele schrijvers deze opgave als onbetwijfelbare waarheid
aangenomen en verspreid, zooals: B u c e l i n u s , Menologium Benedictinum (Aug.
Vind. 1656) 148; Cl. C h a l e m o t , Series Sanctorum et beatorum S. Ord. Cist. (nov.
ed, Par 1670); Bibliothèque cistercienne, Vie du B. Simon frère convers (Lérins
1875); S a r t o r i u s , Cistercium bis tertium (Prag 1700) 471-473; N i m a l , Villers
et Aulne (Liège 1896) 212-254. De Volksmissionaris (Roermond) XX (1899) 433-444,
499-508, 541-552, noemt Simon zoon van graaf Hendrik I van Gelre en Zutfen,
zonder de onhoudbaarheid van deze bewering in te zien. Bij een bezoek van Simon
aan Mechtild van Smithuysen bij Kleef, stichter van het klooster Zennewijnen, O.
Praem., bij Tiel, sprak hij met haar door een tolk, een bewijs, dat hij uit die streken
niet afkomstig was. Simon was ten zeerste bevriend met den abt Walter van Villers,
die leermeester aan het hof van Gelre geweest was. Aan dezen had zijn afkomst
niet verborgen kunnen blijven. In 1796 werd de schoone abdij Aulne met hare
machtige abdijkerk door de Franschen geplunderd en verwoest. Op barbaarsche
wijze werd de bibliotheek met 45000 werken en een schat van handschriften
verbrand. Daardoor ging bijna alles verloren wat aan de vereering van den Z. Simon
herinnerde en zijne gedachtenis verlevendigde.
Fruytier
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[Simon, Martinus]
SIMON (Martinus), Gzn., geb. 28 Nov. 1829 te Sneek, overl. te 's Gravenhage 13
April 1904. Hij bezocht in 1842 de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam en
verkeeg in 1845 vergunnig tot het maken van een zeereis naar Java. Na zijn
terugkomst gaf de op 4 Jan. 1843 opgerichte Kon. Akademie voor Burgerl. Ingenieurs
te Delft hem aanleiding den zeedienst te verlaten en zich op het destijds zoo bekende
instituut van den heer Stuart te Vianen voor te bereiden tot het toelatingsexamen
van die akademie. Hij voldeed in 1848 aan dat examen en verwierf in 1852 het
diploma van burgerlijk ingenieur. Met ingang van 25 Maart 1853 trad Simon in dienst
als opzichter bij den aanleg van den Aken-Maastrichtschen spoorweg ter standplaats
Maastricht. Na opening van dezen spoorweg op 23 October 1853 werd hij benoemd
tot sectie-ingenieur bij den spoorweg Maastricht-Hasselt en hem de uitvoering van
de lijn Lanaeken-Munster-Bilsen opgedragen, welke spoorweg op 1 Oct. 1856 in
exploitatie werd gebracht, om vervolgens belast te worden met het verbeteren en
in goeden staat brengen van den spoorweg Hasselt-Landen. In 1857 en 1858 was
hij werkzaam aan het onderzoek voor en het opmaken van de ontwerpen voor de
verlenging van den spoorweg Maastricht-Hasselt tot Antwerpen, welk ontwerp echter
niet tot uitvoering kwam. In verband met de vele concessie-aanvragen voor
verschillende spoorwegen, waarvan de aanleg binnen afzienbaren tijd kan worden
verwacht, werd begrepen, dat men uitbreiding moest geven aan de delftsche
akademie, wat betrof het onderwijs in spoorwegbouw. Bij K.B. van 1 Mei 1859 werd
hij tot leeraar aan deze inrichting benoemd om onderwijs te geven in bruggen en
wegen (spoorwegen).
Toen echter bij de wet van 18 Aug. 1860 besloten was tot het aanleggen van
spoorwegen door den staat, was de aandacht in het bijzonder gevestigd op de
ingenieurs, die reeds bij den spoorwegbouw werkzaam waren geweest. Op 1 Oct.
1860 verkreeg Simon eervol ontslag als leeraar, en werd op dienzelfden datum
benoemd tot eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg der staatsspoorwegen ter
standplaats Breda, later Bergen op Zoom en na 1 Mei 1868 Vlissingen. In 1875
werd de hoofd-ingenieur Simon naar Zwolle verplaatst en belast met den aanleg
van de staatsspoorwegen Zwolle-Almelo, Sneek-Leeuwarden, Sneek-Stavoren en
Groningen-Delfzijl. 2 Juni 1885 werd hij benoemd tot lid van den Raad van Toezicht
op de spoorwegdiensten, welke betrekking hij vervulde tot 1 Juni 1903. 25 Maart
1903 herdacht hij den dag, waarop hij vóór 50 jaren zijn ingenieurs-loopbaan bij de
spoorwegen begon.
Zie over hem: De Ingenieur, orgaan v/h. Instituut van Ingenieurs, 1903, 187-189
(met portret); en XIX (1904) 288 en 299.
Roelofs Heyrmans

[Simons, Johannes]
SIMONS (Johannes), geb. te Winsum 1785, Hij werd kapelaan te Leeuwarden in
1814, vanwaar hij in 1815 vertrok naar Sneek. Echter hetzelfde jaar nog ontving hij
zijn benoeming tot pastoor te Wolvega, waar hij bleef tot 7 Maart 1826, toen hij naar
Sneek terugkeerde als pastoor en aartspriester van Friesland. Bij de invoering der
bisschoppelijke hierarchie in 1853 verkreeg hij eervol ontslag als aartspriester en
werd door den Paus tot zijn geheim kamerheer benoemd. Het pastoraat bleef hij
waarnemen tot zijn dood, 9 Nov. 1854. Hij werd begraven te St Nicolaasga.
Zie: Naaml. der Fr. geestel. na de Herv. (Ms. Prov. Bibl. Leeuwarden); De Katholiek
1883, II, 112.
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[Sinapius, Christianus Leenaertsz.]
SINAPIUS (Christianus Leenaertsz.), L e o n a r d i , S i n a p i u s V e n l o
(S y n a p i u s , M o s t e r t ), afkomstig uit Venlo, overl. te Amersfoort 1610; man van
naam in de Geref. kerken, komt in 1561 als predikant te Wezel voor, n.l. als de
laatste van het zevental predikanten, die genoemd worden als onderteekenaars
van de confessie van de stad Wezel, welke 29 Oct. 1561 den Raad werd voorgelezen
en door dien raad, predikanten en schoolmeesters eenparig werd onderteekend.
Hij behoorde tot de eerste predikanten van de heimelijke gemeente te 's
Hertogenbosch en was de opvolger van Petrus Bloccius als predikant te
Niedermörmpter in Kleefsland. Vandaar werd hij naar Wezel beroepen, waar hij in
1568 het Convent bijwoonde, welks artikelen hij onderteekende. Waarschijnlijk vóór
zijn optreden als predikant te Venlo in 1572 was hij te Rees woonachtig.
Van 1573-78 predikant te Dordrecht. Moded en Datheen waren met hem bevriend.
In Oct. 1573 logeerde Datheen bij hem, toen hij een gedeelte van het klooster der
Graauwe Zusteren bewoonde. Op 20 en 21 April en 27 Oct. 1573 fungeerde hij als
scriba van de classis van Zuid-Holland te Bommel en te Gorkum, 8 Maart 1575 als
voorzitter van de classis te Dordrecht.
De classis Dordrecht vaardigde hem af naar de Prov. Synode te Dordrecht in Juni
1574, welker acta hij onderteekende. Dordrecht leende hem in 1574 eenige maanden
aan Geertruidenberg volgens besluit der prov. Synode, en in 1576 en 1577 eenige
malen aan de gemeente van het door de Spanjaarden geteisterde Oudewater. In
1576 begaf hij zich naar Wezel om zijne vrouw en kinderen, die hij, voor hij naar
Venlo vertrok, veiligheidshalve aldaar had achtergelaten, af te halen.
Te Dordrecht, waar hij zeer bemind was, kwam hij met den predikant Bartholdus
Wilhelmi in moeilijkheden, welke volgens het advies van Joannes Taffijn van Jan.
1576 niet anders konden worden weggenomen dan door Wilhelmi's verplaatsing.
Van 1578-86 was hij predikant te Oudewater. De classis Gouda vaardigde hem
af naar de particuliere Synoden te Rotterdam, 25 April-3 Mei 1581 en te 's
Gravenhage, Juni 1583.
Op 30 Oct. 1582 bezocht hij, van Antwerpen komende, den predikant Henrick
van de Corput te Dordrecht. In de tweede helft van 1583 kwam hij als strijder voor
de onafhankelijkheid der kerk in conflict met de magistraat, die hem het prediken
trachtte te verhinderen. Eene verzoening werd evenwel getroffen.
Van 1586-89 predikant te Medemblik. De Part. Synode van Noord-Holland te
Alkmaar, Mei 1587, koos hem tot haren assessor.
Niet W i l l e m M o s t a r t , zooals H o o f t , Nederl. Hist. XXV, 1134 zegt, maar
Christianus Sinapius was in 1587 de tusschenpersoon tusschen de afgevaardigden
der Staten en den overste Sonoy, die zijn onderteekening plaatste onder de verklaring
van de vier predikanten (1 April 1587), welke Sonoy te zijner verdediging overlegde
bij zijn weigering om den eed aan Prins Maurits af te leggen.
Van Medemblik vertrok hij in 1589 naar Amersfoort, dat reeds 10 jaren vroeger
het oog op hem had geslagen; en in 1590, bij leening, naar Leeuwarden, waar men
hem in Mei 1591 beriep, doch werwaarts hij niet vertrok, wijl de regeering te
Amersfoort weigerde hem te ontslaan.
Met G e e r t g e J a c o b s d r . (G e e r t J a c o b s ) wed. wijlen Christianus Sinapius
die in 1575 te Oudewater (Kerkhist. Archief III, 73) en op 25 Oct. 1595 te Amersfoort
(S c h o t e l ,
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a.w., II, 757) vermeld wordt, is blijkbaar de weduwe van zijn oom bedoeld.
Zijne attestaties van den kerkeraad van Oudewater, d.d. 16 Sept. 1585 en van
de classis van Enkhuizen d.d. 17 April 1589, alsmede den beroepsbrief van
Leeuwarden d.d. 18 Mei 1591, vindt men afgedrukt in Kerkhistorisch Archief III,
70-73.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911), reg.; Werken der Marnix- Vereeniging (Utrecht
1870-85) S. III, D. II en V reg.; S. III, D. IV, 42; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
(Dordr. 1841-45) I, 115.
de Jong

[Sinnama, Haringhus Sifridi]
SINNAMA (Haringhus Sifridi), geb. te Haag (Heeg) nabij Sneek, overl. te Worms in
1513 (?), studeerde te Keulen en was aldaar hoogleeraar in de rechten. Waar hij
den doctorsgraad verkreeg, is onbekend, evenmin staat vast, wanneer hij te Keulen
zijn lessen aanving. Prof. d e W a l noemt hem opvolger van den beroemden
italiaanschen jurist Petrus Ravennas. Bij de oprichting van het Rijkskamergericht
te Spiers werd hij raadsheer daarin. Bij de installatie daarvan (1495) was hij
tegenwoordig. Als raadsman van Maximiliaan I werd hij veelvuldig geraadpleegd.
Ook wordt hij genoemd als onderhandelaar in de friesch-groningsche geschillen in
het laatst der 15e eeuw. Eigenlijk is omtrent zijn leven zoo goed als niets met
zekerheid bekend, zelfs het jaar van zijn dood is twijfelachtig. Al wat door vroegere
en latere schrijvers aan bouwstoffen voor zijn levensgeschiedenis is bijeengebracht,
is zorgvuldig verzameld in de hieronder genoemde bijdragen van Mr. E v e r t s z .
Hij is de schrijver van een ‘Summa über das Corpus J. Civ. und Canon.’ (v o n
S a v i g n y ) onder den titel: Expositiones sive declarationes titulorum vtriusque Iuris:
/ Justinianus .... Collecte per egregi/um virum Mgrm H a r y n g h u m S i f r i d i
s i n / n a m a d e H a g i s F r i s i e , pontificij ac cesa-/rei Iuris Doctorem in
florentissima vni-/uersitate Coloniens. ad prouectum cupien/tium in Iure habere
noticiam (Colon. 1491) (herdrukt in 1494 en 1500). Een exemplaar van dit zeldzame
werk bevindt zich in de koninklijke bibliotheek in den Haag. Een deel van den inhoud
is herdrukt door Mr. E v e r t s z .
Zie over deze uitgave: H a i n , Repertorium Bibliographicum no. 14725-14727;
P a n z e r , Annales Typographici I, 304 no. 193; 308 no. 230 en 322 no. 347; J.G.
H o l t r o p , Catalogus Librorum saec. XV impressorum (H. Com. 1856) II no. 203;
J. B o u r i c i u s , Ad Pandectas (Leov. 1613) 18. Over den schrijver zie men: U.A.
E v e r t s z in Nieuwe Bijdr. voor Regtsg. en Wetg. VII (1857) 348 v.v. en VIII-IX
(1858-59) 786 v.v.; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 4-6; F.C. v o n
S a v i g n y , Gesch. des Röm. Rechts im Mittelalter VI (1831) 427; R. S t i n t z i n g ,
Gesch. der Deutschen Rechtswissenschaft I (1880) 30-31.
van Kuyk

[Sixtinus, Regnerus]
SIXTINUS (Regnerus), geb. te Leeuwarden in of omstr. 1543, overl. te Kassel 11
Mei 1617, zoon van N i c o l a a s R e g n e r i en W y t s k e H e t t e m a . Hij studeerde
in Frankrijk in de rechtswetenschap, hoorde te Bourges Cujacius en Donellus en
promoveerde in 1565 aan de universiteit te Orleans tot doctor juris. De politieke en
godsdienstige twisten in zijn vaderland beletten hem, als protestant, na volbrenging
zijner studie daarheen terug te keeren; hij zocht een toevluchtsoord en vond dat te
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verzoek om zonder traktement aan de hoogeschool te Marburg lessen in de rechten
te geven, hetgeen
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hem werd toegestaan onder verleening van den titel van buitengewoon hoogleeraar.
Spoedig daarop werd hij ordinarius en in 1583 primarius. Tevens werd hij raad van
den landgraaf van Hessen en lid van diens gerechtshof. In 1580 werd hij rector
magnificus, welk ambt hij in 1581 ten tweeden male bekleedde. In hoog aanzien bij
den landgraaf werd hij voor diplomatieke zendingen gebruikt. Ten slotte hebben
godsdienstige onaangenaamheden en afwijkingen van wat de rechtzinnige leer
werd geacht, hem bewogen zijn professoraat neder te leggen. 10 Mei 1590 zeide
hij, na ontslag te hebben verkregen, plechtig den senaat vaarwel, bleef echter ook
daarna nog korten tijd aan de hoogeschool en trad daar zelfs nog als promotor op,
doch verliet in 1591 Marburg. Hij begaf zich naar Frankfort, waar hij syndicus werd,
maar werd in 1593 van daar als raad van landgraaf Maurits van Hessen naar Kassel
geroepen, waar hij tot zijn dood bleef. In 1597 was hij lid geworden eener commissie
tot samenstelling van een hessisch landrecht.
Zijn zonen W i l l e m B u r c h a r d (overl. 1652) en N i c o l a a s (overl. 1669),
hebben in hessischen dienst grooten naam als staatsman en jurist verkregen.
Eerstgenoemde werd in 1593 als Wilhelmus Burchardus Sixtinus Frisius te
Heidelberg ingeschreven. Wellicht is hij verwant aan Suffridus Sixtinus (zie I kol.
1474), ook raad van Maurits van Hessen.
Zeer groote bekendheid als jurist verkreeg Sixtinus door zijn werk over de regalia,
welke hij op zeer uitvoerige wijze, uitgaande van de Constitutie van Frederik I (Libri
Feud. II, 56), besprak in zijn: Tractatus de Regalibus. De oorsprong van het werk
ligt in te Marburg door hem gehouden colleges; naar aanteekeningen daarvan werd
het in 1602 buiten zijn wil gedrukt; de eerste door hem bezorgde en geheel
omgewerkte uitgave is van 1609, met herdruk: Francof. 1617; na zijn dood volgden
nog herdrukken in 1620, 1657, 1683, 1693, en 1717. G i e r k e noemt het: ‘die älteste
einigermassen vollständige Bearbeitung des positiven deutschen Staatsrechts’,
verschenen in het kleed eener monografie over de regalia. Verder kent men van
hem een Exegesis juris (Francof. 1617), waarin het civiele-, kanoniekeen feudale
recht behandeld wordt, en een aantal ‘consilia’ in de door V u l t e j u s verzamelde
Consilia s. Responsa doctorum et professorum facult. jurid. Marpurgensis (Marp.
1611 v.v.).
o

Voor zijn portret zie M u l l e r n . 4956a.
Zie: G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis (Leov. 1825) ann. 42-44; J.
C a e s a r , Catalogus stud. scholae Marpurgensis II, 87; III, 36, 38, 77, 78; R. S t i n t
z i n g , Gesch. der Deutschen Rechtswissenschaft I (Münch. u. Leipz. 1880) 671,
707-708; O. G i e r k e , Deutsches Privatrecht II (Leipz. 1905) 397.
van Kuyk

[Slenitz, George of Thomas?]
SLENITZ (George of Thomas?), gest. 17 Febr. 1500 bij Hemmingstedt, ook kortweg
S l e n z , S l a n z , of jonker S l e n z genoemd, type van den condottiere uit 't laatst
der 15de eeuw, was wellicht uit Keulen afkomstig, volgens anderen, b.v. Worp van
Thabor die hem daarbij, ‘een quaedt Kersten’ vindt, een Bohemer. Reeds vroeg
(1492) was hij in dienst van hertog Albrecht in diens nederlandsche oorlogen en
streed aan het hoofd van de saksische garde, o.a. in Gelre. Na het bestand van
1495 daaruit door Karel van Egmond verdreven, trok de wilde bende, roovend,
moordend en ziekte verspreidend, naar Friesland. Ook hier heeft S. niet altijd
denzelfden heer gediend evenmin als in Gelre, waar hij nu eens tegen den
Egmonder, dan weer voor hem tegen Gulik en Kleef gevochten heeft.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1182
In dien tijd (1495) nu kwam Slenitz in het Noorden, toen er ook aanvoerders als
Fox, Metsch en Grombach (zie de artikelen) aan het werk waren, met wien hij uit
Sneek den mislukten tocht over Aelsum tegen de Woudlieden meemaakte. Ook aan
eenige kleine gevechten nam hij deel, doch in 1497 vertoefde hij meestal in de
omgeving van koning Johan v. Denemarken, die toen Sten Sture in Zweden bestreed.
Tevoren, gelijk ook daarna, maakte eveneens graaf Edzard I van zijne diensten
gebruik; men moest den winter van 1498-1499 in Oostfriesland doorbrengen. Daar
zou hij te Emden bij een twist tusschen zijne soldaten en burgers zijn omgekomen,
ware niet de graaf zelf bijtijds tusschenbeide getreden. Eene hoofdrol heeft hij in
den toen gevoerden groninschen oorlog niet gevoerd, waar zijne troep voornamelijk
geleid werd door Ulrik v. Dornum, die bijna de heele garde in dienst had. Mét haar,
die ‘zwarte wacht’ aanvankelijk behalve door hem ook aangevoerd door George
Kobler, heeft hij evenwel zijn laatsten strijd gestreden, en wel bij Hemmingstedt,
waar zij allen, in deenschen dienst, bijna zonder uitzondering, door de Ditmarschen
in de pan zijn gehakt.
De ‘overste kapitein’ wordt ons beschreven als iemand, evenals Fox, van
bijzondere lichaamsgrootte en kracht; een geoefend en onverschrokken krijgsman,
daarbij echter prachtlievend en ongebonden als een echte landsknecht uit zijn tijd.
Geliefd was hij bij zijne bende die later weer scheen herleefd in de zwarte wacht,
o.a. geleid, en wel omstr. 1516, door Siegmund v. Sichaw.
Litt. Zie de kronieken van den tijd; Allg. Deutsche Biographie XXXIV, 461; T.D.
W i a r d a , Ostfr. Gesch. (Aurich 1792) II, 161, 165, 170; F.A.v. L a n g e n , Herzog
Albrecht der Beherzte (Leipz. 1838) 12, 55, 272, 281 en de daar aangehaalde
literatuur; Iets over de Twisten der Schieringers en Vetkoopers in Gron. Volksalmanak
1840, 67; O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte v. Sachsen 36 (1892); H.
R e i m e r s , Edzard der Grosze in Abh. und Vortr. zur Gesch. Ostfrieslands XIII-XIV,
35.
Kooperberg

[Slicher, Antonis]
SLICHER (Antonis), zoon van W i g b o l d S. en E l i s a b e t h S p i e g e l , geb. te
Amsterdam 1 Nov. 1655, gest. te den Haag 8 April 1745, werd 6 April 1671
ingeschreven als student te Leiden en promoveerde 2 April 1675. In 1680 advokaat
van het college der Admiraliteit geworden, werd hij 23 Dec. 1684 burgemeester van
Gouda en vervolgens 23 Dec. 1686 raadsheer in het Hof van Holland, welke
o

betrekking hij gedurende 58 jaren bekleed heeft. Hij was twee maal gehuwd 1 . met
o

E l i s a b e t h v a n d e r D u s s e n (13 Febr. 1685) en 2 . met A l e t t a S u s a n n a
C a t h a r i n a W i e r t s (6 Jan. 1704).
Behalve een Aanspraak aan de advocaten en procureurs ('s Grav. 1737) (Pamfl.
Knuttel no. 17062), worden van hem geen rechtsgeleerde werken gemeld. Des te
meer heeft hij zich geweerd ten opzichte van de houding tegenover de katholieken
aan te nemen. Op reeds gevorderden leeftijd mengde hij zich in deze zaak en schreef
Beredeneerde Waarschouwing over het tolereren der Roomsch-gezinde kerkdiensten
in de Vereenigde Nederlanden. (Amst. 1719) (Pamfl. Knuttel no. 16462, Tweede
dr. 1726 Pamfl. Kn., no. 16694). Slicher leverde hierin een pleidooi voor het
aanstellen van een bisschop voor de katholieken n.l. een bisschop van Utrecht,
waarbij S. blijkbaar dacht aan een oud-roomschen priester. Toen er enkele jaren
later ernstig sprake was van het toelaten van een apostolischen vicaris, waarbij het
de bedoeling der regeering geweest moet zijn om hier zoowel een roomsch-
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katholieken als een oud-roomschen vicaris toe te laten, heeft Slicher zich in
verschillende geschriften daartegen verzet. Zijne brochures, welke veel gelezen
werden, zijn de volgende: Kort geding' tegen die priesters en andere menschen,
die hier te lande onder de Roomscatholyke ingesetenen de onrust stooken, (Leyden,
1725) (Pamfl. Kn. no. 16677); Collatie der inhoud van het Kort geding .... Daarby
koomen eenige verdere verklaaringen van de gedachten die in het eerste al te kort
zijn geuit (Leyden 1726; Pamfl. Kn. no. 16696, 2de dr. 1727; Pamfl. Kn. no. 16740);
Het ontdekte Slangetje, gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten
Memorie aan de .... Staten van Holland, z. afz. titel (1727) (Pamfl. Kn. no. 16743)
en Vervolg van het Ontdekte Slangetje 's Grav. 1727) (Pamfl. Kn. no. 16744). Zijn
meeste pamfletten zijn anoniem.
Portret zie M o e s , Icon. Bat. no. 7256.
Zie: Adelsarchief 1900, 273 v.v. en W.P.C. K n u t t e l , De toestand der Nederl.
Katholieken, II 103 v.v., 135 v.v.
Knuttel

[Slothouwer, Frederik Gerrit]
SLOTHOUWER (Frederik Gerrit), zoon van D i r k S l o t h o u w e r en G e e r t r u i d a
D i e h l , geb. te Kuinre 28 Augustus 1848, gest. te Leeuwarden 26 Februari 1891.
Hij genoot zijn opleiding aan de latijnsche school te Franeker, te Zutphen en te
Leiden, waar hij 14 Sept. 1868 als student werd ingeschreven. Hij werd daar leerling
van Fruin, onder wiens leiding hij 26 Mei 1875 promoveerde op proefschrift Bijdrage
tot de geschiedenis der Doelisten (Leiden, 1875). In Oct. van datzelfde jaar werd
hij benoemd tot leeraar aan de H.B.S. te Winterswijk; na twee jaren vertrok hij naar
Kampen, waar hij aan het gymnasium en aan de H.B.S. onderwijs gaf. Met ingang
van 1 Januari 1879 trad hij op als leeraar in de geschiedenis aan het gymnasium
te Leeuwarden, welk ambt hij tot zijn dood heeft waargenomen. Hij was een zeer
gewaardeerd docent; daarnaast gaf hij zijn belangstelling aan het Friesch
Genootschap, waarvan hij secretaris was. Door zijn zwakke gezondheid moest zijn
wetenschappelijke arbeid beperkt blijven. Over verschillende onderdeelen der
friesche geschiedenis heeft hij intusschen helder licht doen opgaan.
Zie: B o e l e s in Levensb. Lett., 1892, 255 vlg. (met bibliographie).
Brugmans

[Sluiter, Daniël]
SLUITER (Daniël), kostschoolhouder te Amsterdam, waar hij 21 Febr. 1857 in den
ouderdom van 57 jaren overleed. Hij stond bekend om zijn uitgebreide taalkennis,
beoefende zoowel het Noordsch en Hongaarsch als het Italiaansch e.a. talen en
schreef o.a. de volgende boeken: K ä s t n e r , De heer Rozenberg, of de lessen van
wijsheid en deugd. Uit het Duitsch, met afb. (1826); Belangrijke tafereelen uit de
Oude en Nieuwe geschiedenis (1831); Hebe's geschenk aan de jeugd (1835); Livre
de lecture et de traduction pour des demoiselles (1835); Nut en verpoozing en
merkwaardige gebeurtenissen van vroegeren en lateren tijd (1837); H.A. M a n i t i u s ,
Grammatisch-practische leerwijze der Italiaansche taal voor Nederlanders (1853).
Zie: Amst. Cour. v. 25 Febr. 1857.
Zuidema

[Sluter, Nicolaas of Claus]
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SLUTER (Nicolaas of Claus), beroemd beeldhouwer uit het laatst der 14de eeuw,
een Gelderschman van geboorte, doch wiens werken alleen in Frankrijk worden
aangetroffen, overl. te Dijon in Januari 1406. Met anderen, hoofdzakelijk
Zuid-Nederlanders, was hij jaren lang werkzaam in dienst van den kunst- en
prachtlievenden Philips den Stoute, hertog van Bourgondië. Van 1384 af werkte hij
met Jean de Marville, ‘ymagier et valet de chambre de Monseigneur le Duc.’ Na
Marville's dood, in 1389, werd hij diens opvolger.
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Het was vooral aan het door genoemden hertog gestichte Karthuizer klooster te
Champmol, dat Sluter's kunst ten goede kwam. Vier der beelden in het portaal dier
kerk (vervaardigd 1387-1393) en de geheele zoogenaamde Put der Profeten
(1395-1402) zijn het werk van Sluter en diens neef Nicolaas van de Werve. Deze
behooren tot de merkwaardigste kunstvoortbrengselen van dat tijdperk en kunnen
beschouwd worden als een der vroegste uitingen der nederlandsche
renaissance-kunst. Buitendien is van Sluters hand de graftombe van Philips den
Stoute. Marville begon dit monument in 1383; na diens dood werd het werk
voortgezet door Sluter, en na diens overlijden werd het in 1412 voltooid door van
de Werve.
Zie: F.A. H o e f e r in Bijdr. en Meded. van Gelre, VI, 127, a.w. photo's naar
afgietsels der beelden die de graftombe van hertog Philips omringen, de
zoogenaamde pleurants; A. K l e i n c l a u s z ., Claus Sluter et la sculpture
Bourguinnonne au XV siècle (Paris, 1905); A l p h . G e r m a i n , Les Neerlandais
en Bourgogne (Brux. 1909), 54 en passim. Op 44 volgg. geeft dit werk photo's van
het portaal van Champmol, van de put, de graftombe, enz. Van Sluter zegt de
schrijver: ‘C'est bien en réalité Sluter qui régénère l'art Bourguignon’ (p. 72); zijn
profeten noemt hij een ‘revelation’.
B u s k e n H u e t in zijn Het Land van Rembrand (1886) I, 141, 354 en 364, volgg.
brengt aan Claus Sluter welverdiende hulde.
van Schevichaven

[Sluijterman, Lammoraal Albertus Aemilius]
SLUIJTERMAN (Lammoraal Albertus Aemilius), geb. 24 Jan. 1757 op den huize
Nassau onder Balk, overl. te Workum 28 Jan. 1838; zoon van P a u l u s I g n a t i u s
S l u i j t e r m a n commandant der lijfgardes van den frieschen stadhouder, en
A b i g a e l B e c k e r . Hij bracht zijn jeugd en schooljaren door te Leeuwarden, waar
zijn ouders woonden. Zijn vader kocht hem een vendel, zoodat hij officier werd bij
het regiment Oranje-Friesland te Leeuwarden, maar na een paar jaar had hij genoeg
van den dienst en werd non-actief. Na in het huwelijk te zijn getreden met
C a t h a r i n a L y c k l a m a à N i j e h o l t ging hij wonen te Jorwert als heereboer.
Door zijn populair optreden werd hij in 1784 uit de eigenerfden tot lid der Staten van
Friesland gekozen. Vervolgens woonde hij te Workum als commies van de convooien
en licenten. In 1793 moest hij om zijn orangistische gevoelens zijn ambt neerleggen
en weldra het vaderland verlaten. Van 1795-1806 vertoefde hij te Emden, Norden
en Osnabrück. Van 1806-1814 was hij lid van den gemeenteraad te Workum. Koning
Willem I benoemde hem tot inspecteur van de belastingen in Friesland, met
Leeuwarden tot standplaats. Na 2 jaar werd hij in die betrekking gepensionneerd.
Zijn laatste levensjaren sleet hij in Workum, waar hij op 67-jarigen leeftijd nog in het
huwelijk trad met J a n k e v a n H e t t i n g a T r o m p . Nog op zijn 80e jaar ging hij
op de lange jacht In zijn Jorwerder periode schreef hij een Journaal (1780-85), dat
niet onbelangrijk is voor de zedengeschiedenis van dien tijd. Het werd door mij met
een korte levensschets van den schrijver uitgegeven in de Vrije Fries 1911, 171-210.
Wumkes

[Smaassen, Willem]
SMAASSEN (Willem), geb. 5 Jan. 1820 in den Haag en overl. 14 Febr. 1850 te
Kampen. Hij studeerde van 1840-46 aan de utrechtsche hoogeschool in de wis- en
natuurkunde, waarin hij 24 Mrt. van laatstgenoemd jaar promoveerde op een

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Specimen physico-mathematicum de aequilibrio dynamico electricitatis in plano et
in spatio. In 1848 werd hij tot leeraar in de
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wiskunde aan het gymnasium te Kampen benoemd, waar hij nog geen 2 jaar later
stierf. Hij was lid van het Prov. Utrechtsch genootsch. v.K. en W. en schreef o.a.
een opstel in het door het Kon. Nederl. Instituut uitgegeven Tijdschrift: Ontwikkeling
of bepaling der waarde eener integraaluitdrukking. Voorts een boek: Gronden der
hoogere Algebra (1849), dat door prof. Buys Ballot gunstig beoordeeld werd, en
een artikel in 't Algem. Letterk. Maandschrift, 1847, 348: Lobatto's Lessen over de
hoogere Algebra.
Zie: Misc. Phil. et Paedag., 1851, 134.
Zuidema

[Smallegange, Adriaan]
SMALLEGANGE (Adriaan), vervaardigde in 1636 een kaart van den polder Tolsende
en H. Sm., ‘gezwooren lantmeester van de graafflijkheid van Zeeland’ in 1654 een
van de gorsingen, beoosten Nieuw Crabbendijke.
Zie: v a n V i s v l i e t , Inventaris rijksarchiefdepôt in Zeeland I (Mid. 1874) 55, 60.
de Waard

[Smallegange, Hieronymus]
SMALLEGANGE (Hieronymus) geb. te Goes omstr. 1585, gest. aldaar in 1620,
zoon van M a t h e u s C o r n e l i s z . S m . (schepen te Goes 1580-81-82, 85-86,
87, 88-89-90, ouderman Juni 1584, burgemeester 1591-92, weesheer 1593-94,
gest. aldaar 28 Jan. 1594) en G e e r t r u i d a W i l l e m s E v e r s d i j k (kol. 365),
liet zich tegelijk met zijn broeder Johannes, die volgt, 11 Juni 1603 te Leiden
inschrijven als phil. stud. en promoveerde in 1609 tot med. Dr. te Padua. In zijn
geboorteplaats stadsdokter geworden, ondertrouwde hij 26 Febr. 1613 te Vlissingen
met B e r n a r d i n a S c h o t t e uit die stad en nam hetzelfde jaar deel aan den
muskuskrijg, de handelwijze van Philips Lansbergen (II kol. 775) afkeurende met
een Examen quaestionis medicae: an puerperae, suffocationi uterinae obnoxiae,
febri acuti laboranti, in morbi principio, tuto ex arte possit exhiberi moschus (Midd.
1613). Hij was voorts te Coes schepen 1613-14-15 en commissaris van het landrecht
1615-16 en 1617-18-19. Bij zijn overlijden liet hij een zoon P i e t e r na. Zijn weduwe
hertrouwde Nov. 1624 te Vlissingen met den kapitein J a n H o l l a e r van Veere,
weduwnaar van L i j n k e n V e r g o e s .
Zie: Navorscher X (1860) 64; F o k k e r in Archief Zeeuwsch Genootschap I:5
(1863) 59, 65 en v a n d e r B a a n in Kerkhistorisch archief IV (1866) 376, 77, 83.
de Waard

[Smallegange, Johannes]
SMALLEGANGE (Johannes), geb. te Goes omstr. 1583, gest. ald. 15 Juni 1628,
zoon van M a t h e u s C o r n e l i s z . S m . (zie vorig art.; wiens broeder A d r i a a n
C o r n e l i s z . S m ., gehuwd met M a a i k e n J a c o b s e E v e r s d i j k ook als
schepen (1583-84-85) te Goes voorkomt, zooals later een C o r n e l i s A d r i a a n s z .
S m . er 1611-12 stadsrentmeester en 1613-14 ouderman was) liet zich met zijn
broeder Hieronymus 11 Juni 1603 te Leiden inschrijven als stud. iur. en promoveerde
tot jur. utr. Doct. Hij zelf werd schepen te Goes 1611-12-13 (tijdens de kerkelijke
twisten van Philips Lansbergen) 15-16-17, 21-22-23, 25-26, commissaris van het
landrecht 1613-14, 1619-20, 26-27, weesheer 1623-24 en stadsrentmeester 1626-27.
Hij ondertrouwde te Goes 9 Juli 1616 (getr. 6 Aug.) met S o e t g e n O o s t d i j c k ,
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dochter van Nicolaas Machelsz. O. (kol. 933), waaruit 27 Dec. 1624 de latere
kroniekschrijver Matheus is gedoopt. Een Mr. M a t h e u s S m . was te Goes nog
commissaris van het landrecht 1653-54-55.
Zijn portret op een schuttersstuk uit Goes door C. Eversdijck, 1616, in Museum
Boijmans te Rotterdam.
Zie: Navorscher XV (1865) 118; v a n d e r
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B a a n in Archief Zeeuwsch genootschap II:7 203 vv. en N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893) 645, 47.
de Waard

[Smarius, Cornelis Frans]
SMARIUS (Cornelis Frans), geb. 3 Mei 1823 te Tilburg, Jezuïet 13 Nov. 1841, gest.
1 Maart 1870 te Chicago. Zijn latijnsche studiën volbracht hij in het klein-seminarie
te St. Michiels-Gestel en vertrok vervolgens naar Amerika, met het verlangen zich
te wijden aan het zieleheil der Indianen. Maar in de Societeit van Jesus getreden
onderwees hij de amerikaansche jeugd eerst in het college te Cincinnati, daarna
aan de universiteit te St. Louis. Na volbrenging zijner theologische studiën werd hij
in 1858 wegens zijn buitengewoon redenaarstalent voor den kansel bestemd en
doorkruiste, als verkondiger van Gods woord, de noord-amerikaansche staten.
Somtijds voerde hij drie uur achtereen het woord en werd altijd met gespannen
aandacht gevolgd. Hij gold als de beste katholieke redenaar en controversist. Door
zijn conferentiën bracht hij velen tot de katholieke kerk terug. Om den invloed van
zijn woord blijvend te doen zijn, gaf hij in 1863 zijn voordrachten uit onder den titel:
Points of controversy. A series of lectures. In 1863 keerde hij voor korten tijd naar
het vaderland terug om nieuwe krachten voor de katholieke zending te werven. Bij
zijn dood waren katholieke en protestantsche dagbladen eenstemmig in het prijzen
van zijn verdiensten.
Zie: H.J. A l l a r d in De Katholieke Missien I (1874) afl. 5; C. S o m m e r v o g e l ,
Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) VII, 1299.
Derks

[Smelik, Jan]
SMELIK (Jan), 30 Mrt. 1898 op 70-jarigen leeftijd te 's Gravenhage overl., was eerst
hoofdonderwijzer aan een openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager
onderwijs te Medemblik, later aan een bijzondere christelijke school in den Haag.
De reden. waarom hij het openbaar voor het bijzonder onderwijs verliet, ontvouwde
hij in een opstel in het Maandschrift voor Christelijke opvoeding van 1867, get.:
Waarom heb ik de openbare school verlaten? (later ook afzonderlijk uitgegeven).
Verder schreef hij nog, behalve schoolboeken over taal- en rekenkunde enz.,
Schetsen voor opstellen over paedagogiek (1891), terwijl hij met S c h a b e r g ,
E e r d b e e k e.a. eenige jaren de Paedagogische Bijdragen redigeerde (1883 e.v.).
Zie: J. K u i p e r , Gesch. v.h. Christelijk Lager onderwijs (1904), 166 en 167.
Zuidema

[Smiets, Dr. Michaël]
SMIETS (Dr. Michaël), geboren te Maastricht 28 Augustus 1830 en r.k. priester
gewijd op 24 Maart 1855 te Roermond, waar hij leeraar werd aan het bisschoppelijk
College. In 1873 schonk Paus Pius IX hem den titel van Doctor S. theol. et hist.
universae. Hij werd in 1876 pastoor te Oud-Valkenburg bij Maastricht en overleed
daar 8 Dec. 1885. Smiets was een beroemd predikant en improvisator. Hij heeft
met kracht geijverd tegen de taalverbastering, door den cultus van 't Fransch in
Limburg bevorderd. Volgeling van Bilderdijk in zijn taal, toont hij zich vooral
humoristisch dichter. Zijn bekendst gedicht is De touwslager. Met goud bekroond
werd Charlotte.
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In de Handelingen van 't 14de Taal- en Letterk. Congres komt een lezing voor
van S m i e t s over Matthias Kessels, elders over Minckeleers. Voorts verscheen
van hem over Bilderdijk een voordracht (Antwerpen 1868).
Zie over hem: Dichtwerken van wijlen Dr. M i c h a ë l S m i e t s , verzameld en m.
een levensschets v.d. dichter uitgegeven door A.H.M. R u y t e n (Roermond 1887);
Handelingen v.h. XXXIe Nederl. Taal- en Letterk. Congres. Maastricht 1910 (Lezing
v.H. K n i p p e n b e r g ). Ook Limburg's Jaarboek 1911.
Knippenberg
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[Smits, Dirk]
SMITS (Dirk), geboren te Rotterdam 20 Juni 1702, overl. te Hellevoetsluis 25 April
1752, oudste zoon van M i c h i e l S m i t s en E l i z a b e t h M e e u w e l s , beiden
kinderen van wijnkoopers. Na de gewone school doorloopen te hebben, kwam hij
op het koopmanskantoor van Jacob Verbrugge te Rotterdam en verder op dat van
den impost op de wijnen, waar hij tot in 't laatst van 1746 bleef, na er tot de hoogste
plaats opgeklommen te zijn. 20 December 1746 werd hij door raden der Admiraliteit
op de Maas aangesteld tot commissaris van de monstering der oorlogsschepen en
commies ter recherche te Hellevoetsluis. In Febr. 1748 kreeg hij een commissie
van de bewindvoerders der O.I. Comp uit Delft en Rotterdam en 11 Maart 1749 van
de penningmeesters der groote visscherij op de Maas eene aanstelling als opziender
van de loodsen. November 1750 werd hij door tusschenkomst van stadhouder
Willem IV aangesteld tot ‘Werfschrijver van den Raed te Hellevoetsluis en
Tegenboekhouder van den onder Equipagemeester’. Hij overleed aldaar 25 April
1752 en men schrijft zijn dood toe aan een schippershond, die hem eenige weken
te voren in het been gebeten had.
27 Sept. 1733 huwde hij te Haarlem K o r n e l i a K l o r i b u s , dochter van
K o r n e l i s K l o r i b u s , handwerkmeester en koopman in garens te Haarlem, en
van M a r g a r e t a v a n d e n B o o g a a r t ; uit welk huwelijk hem 8 kinderen
geboren werden, waarvan er bij zijn dood 6 in leven waren. 30 Oct. 1726 deed Smits
zijn intrede in het rotterdamsche kunstgenootschap, dat bij het begin van datzelfde
jaar onder de zinspreuk: ‘Natura et Arte’ was opgericht, door Willem en Kornelis
van der Pot, Willem Suderman, Frans de Haes en Nicolaas Versteeg en welk
genootschap bij het vertrek van Smits naar Hellevoetsluis ophield, toen het uit nog
slechts 3 leden bestond. De beste stukken in de werkjes door het Genootschap van
tijd tot tijd uitgegeven zijn van de hand van Smits.
Afzonderlijk verschenen van Smits: Israëls Baälofferdienst, of Gestrafte Wellust;
begrepen in drie boeken (Rotterdam, 1737; tweede druk 1753); Gedichten (Rott.
o

1740, 4 .) (bevat Bijbeldichten, 2 boeken Mengeldichten, Beeltenissen en Vertalingen.
In dezen bundel vindt men het beste, dat Smits gedicht heeft); Intreereden van
P i e t e r B o u m a n , d e n j o n g e n , over De Poëtische Verrukking in Nederduitsche
o

vaerzen nagevolgt (Rott. 1743 4 .); Vredezang, aen de Welëdele en Mogende
o
Heeren Zeeraden ter Admiraliteit op de Maes (1749 4 .); De Rottestroom (Rotterdam
o
1750 4 .); Klagt over den Doodt van .... Willem Karel Hendrik Friso (Rotterd. 1752,
o
4 ). Na zijn dood zijn nog drie deelen Nagelaten Gedichten door N i c o l a a s
V e r s t e e g te Rotterdam in het licht gegeven, en wel I in 1753, II, 1758 en III, 1764.
Achter in het 3e deel vindt men een levensbeschrijving van Smits door denzelfden
Nic. Versteeg. Zijn Gedichten en zijn Rottestroom werden 1823 te 's Gravenhage
herdrukt. Op zijn dood schreven zijne vrienden, volgens de gewoonte dier dagen,
gedichten die in 1752 verschenen zijn onder den titel van Treurzangen over het
afsterven van den dichter Dirk Smits.
In 1747 verzorgde Smits den tweeden druk der Stichtelijke Gedichten van L u c a s
Burgvliet.
Zijn portret werd geschilderd in 1733 door Dionys van Nijmegen en is in
kopergravure van Tanjé te vinden voor het eerste deel zijn nagelaten gedichten.
Een verkleinde reproductie dier gravure vindt men in t e n B r i n k s Geschiedenis
der Ned. Letterkunde 529, de voornaamste bron voor het leven en de werken van
Smits.
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Zie verder: A. d e J a g e r ; Dirk Smits herdacht (Rott. 1852); J o n c k b l o e t ,
Geschied. Ned. Lett. V, 117, 137, 154, 308, 315; K a l f f , Gesch. N.L. V, 484-487;
J a n t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. Letteren III, 509 en v.; W i l l e m
K l o o s , Een daad van Eenvoudige rechtvaardigheid 155-194; d e z ., Jacq. Perk
en zijne beteekenis in de Literatuur 15, 56, 62; 185-188; W i l l e m O t t o , Etsen en
Schetsen.
Heeren

[Snavel, Johannes]
SNAVEL (Johannes), geb. te Zwolle uit bekende en in de middeleeuwen veelvuldig
voorkomende familie; zijn sterfjaar is onbekend doch valt nà 1440. In 1421 vertoefde
hij gedurende korten tijd aan de universiteit te Erfurt; in hetzelfde jaar werd hij te
Keulen geimmatriculeerd, waar de matrikel hem vermeldt als J o h . N a v e l d e
S w o l l i s . Te Keulen verkreeg hij den graad in de vrije kunsten. In 1435 werd hij
als magister en lic. in decretis te Leuven ingeschreven, terugkeerende uit Italië,
waar hij de hoogeschool te Padua bezocht had. In Sept. van dat jaar werd hij
professor in het kanonieke recht te Leuven, welken zetel hij tot 1440 bekleedde.
Bovendien was hij 10 Juli 1436 tot receptor der leuvensche universiteit en 3 Oct.
1436 tot haar advocatus causarum benoemd. Hij bezat toen den titel van decretorum
doctor.
Tot dezelfde zwolsche familie behooren: G e r a r d S n a v e l , die te Parijs den
magisterstitel verwierf en 10 Febr. 1413 en 10 Mrt. 1413 tot procurator der natio
anglicana te Parijs gekozen werd, en R e y n o l d S n a v e l , in 1425 te Keulen
geïmmatriculeerd.
Een Chronica rerum praecipue ad Belgii Foederati provincias spectantium van
A l b e r t S n a v e l is uitg. door D u m b a r , Analecta III, 633 v. (zie S. M u l l e r F z .,
Lijst van N. Ned. Kronyken (Werken Hist Gen. N.S. 31) 32). Vgl. A. H o f m e i s t e r ,
Matrikel der Univ. Rostock II, 80.
Wellicht is aan hen verwant W i l l e m S n a v e l , 21e abt van Mariënweerd, overl.
27 Sept. 1384. Zie: E. R e u s e n s , Matricule de l'Univ. de Louvain I, 126; d e z .,
Actes .... de l'Univ. de Louvain I, 263, 269, 280, 305, 306; V a l . A n d r e a s , Fasti
(1650) 162; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII (1898) 367;
XXX (1903) 46, 69, 168, 176-7; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 182, 213;
D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chart. Univ. Parisiensis II, register.
van Kuyk

[Snellen, dr. Maurits]
SNELLEN (dr. Maurits), geb. te Zeist, 1 April 1840, overleden te Apeldoorn 20 Oct.
1907, zoon van G e o r g e G o v e r t S n e l l e n , landeigenaar, en J o h a n n a
M e s s c h a e r t , studeerde en promoveerde te Leiden op een proefschrift: Over de
optische eigenschappen der metalen. In 1864 werd hij leeraar aan het gymnasium
te Groningen, in 1867 leeraar aan de H.B.S. te Delft, in 1872 assistent van prof.
Buys Ballot voor de natuurkunde; in 1877 directeur van de afdeeling waarnemingen
te land van het Kon. Nederl. Meteor. Instituut, na te voren voor die instelling
magnetische waarnemingen te hebben verricht.
In 1891, na 't overlijden van Buys Ballot, volgde S. hem als hoofddirecteur op;
onder zijn directie werd het Instituut van Utrecht (Sonnenburgh) overgebracht naar
de Bilt, waar een nieuw observatorium werd opgericht; aan bouw en inrichting van
het magnetisch paviljoen, waarin zomer en winter een gelijkmatige temperatuur
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moest heerschen, besteedde hij veel moeite. De uitgave van het Instituut: Onweders,
optische verschijnselen enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen kreeg in
1879 door hem haar beslag. In 1902 verwisselde hij zijn betrekking met die van
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directeur der nieuw ingestelde afdeeling van Aardmagnetisme en Seismologie.
Van 1882 tot 1883 nam hij, als leider, deel aan de nederlandsche Poolexpeditie
(met Lamie, Ekema, Ruys en Kremer), die in de Kara-zee overwinterde en op 1
Aug. 1883 den bekenden terugtocht over het ijs aanvaardde en na 19 dagen het
eiland Vaigatz bereikte. Het rapport over deze expeditie (door Snellen en Ekema)
verscheen eerst na zijn dood in 1910.
van der Stok

[Snoeck, jhr. Matthias Adriaan]
SNOECK (jhr. Matthias Adriaan), zoon van A d r i a a n en J e l l i a n a A n n a v a n
H o y t e m a , geb. 13 Aug. 1761, overl. 1 Juni 1840 te Cuyck, huize Barendonk;
gehuwdmetM a r i a J a c o b a V a l c k e n i e r ,daarnametG e e r t r u i d a H e l e n a
M e y n h a r d t ; diende van 1795 als kapitein-ingenieur in het staatsche leger en
was vervolgens in engelschen dienst bij de zoogenaamde hollandsche brigade op
het eiland Wight, waarin hij tot majoor opklom; vervolgens vestigde hij zich op zijn
landgoed de Barendonk bij Cuyck. Bij de oproeping tot de algemeene volkswapening
in 1813 stelde hij zich ter beschikking van het gouvernement en trad hij 3 Febr. 1814
weder in dienst. Bij besluit van 5 Febr. werd hij door den souvereinen vorst benoemd
tot majoor en als zoodanig toegevoegd aan den kolonel graaf S. van Limburg Stirum,
die het commando voerde over de troepen, die de vesting Grave blokkeerden; 16
Maart werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel; 31 Maart werd hem het bevel over
de insluiting opgedragen; toen kolonel van Limburg Stirum 7 April vervangen werd
door den overste d'Hauw, bleef hij gedurende het beleg aan hem toegevoegd als
stafofficier. Bij K.B. van 24 Nov. 1816 werd hij wegens zijn beleidvol en moedig
gedrag bij de blokkade van Grave benoemd tot Ridder 4e klasse der M.W.O.; 20
Dec. 1826 werd hij bevorderd tot generaalmajoor; 18 Maart 1832 volgde zijne
pensionneering; 9 April 1839 werd hij in den nederlandschen adelstand verheven.
Zijn portret is gelithographeerd door M. Monrot.
Zie: F.H.A. S a b r o n , De blokkade van Grave in 1813 en '14; J.B. R i e t s t a p ,
Wapenboek van den Nederlandschen adel II.
Dyserinck

[Snoer, Martinus Gerardus]
SNOER (Martinus Gerardus), geb. 30 Sept. 1830 en overl. 26 Aug. 1895 te
Amsterdam, werd opgeleid voor het lager onderwijs, waarbij hij met goed gevolg
verschillende examens aflegde, ook voor talen en wis- en natuurkunde (deze laatste
volgens de wet op 't L.O. van 1857). De wiskunde werd meer en meer het geliefkoosd
studievak voor hem, en met uitstekend succès gaf hij daarin aan verschillende
instituten te Amsterdam les. In 1871 zag Snoer zich benoemd tot directeur der
Levensverzekering-maatschappij van het Ned. Ond. Genootsch. te A'dam en in
1879 tot wiskundig adviseur van het ‘Onderling Levensverz.-genootsch.’, een
voorlooper van de later opgerichte ‘Algemeene Levensverz. maatsch.’ voor
onderwijzers. Van 1872-82 was hij tevens lid van 't Hoofdbestuur van het N.O.G. In
1875 zag een geschrift van hem het licht: Lijfrente en Levensverzekering, dat
algemeen geroemd werd. Voorts was S. mederedacteur van het Tijdschrift voor
reken-, stel- en meetkunde (1853-77), en in een vroegere periode, medewerker aan
den Evang. Luth. Volksalmanak, ‘Een vaste burg is onze God’ (1854-58).
Zuidema
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[Soermans, Martinus]
SOERMANS (Martinus), geb. te Woudrichem, gedoopt aldaar 17 Nov. 1638 als
M a e r t e n ; overl. te Leiden of te Haarlem in 1705; zoon van J a n Z o u r m a n s
en van D e l i a n a v a n E y c k .
Hij studeerde te Leiden in de theologie en gaf
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zich, candidaat geworden, op den 21 Aug. 1662 bij de Classis van Amsterdam aan
voor den indischen kerkdienst. Hiervan schijnt niets gekomen te zijn. Tot predikant
beroepen te Goudriaan, trad hij daar in Dec. 1663 in bediening en eindigde aldaar
zijn dienst in December 1699, als wanneer hem emeritaat werd verleend. In 1701
woonde hij te Haarlem, doch hij werd (als em. predt.) weder te Leiden als student
ingeschreven op 21 Febr. 1703. Vermoedelijk woonde hij dus te Leiden en werd hij
student om vrijdom van accijnsen enz. te bekomen.
Soermans is tweemaal gehuwd geweest. Hij huwde eerst te Schoonhoven 2 Jan.
1666 met J o h a n n a C o o p m a n , j.d. van Schoonhoven, en daarna te Amsterdam
1 Nov. 1667 met A n n a v a n D e l f t , j.d. van Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk een zoon E m u n d u s (ged. 6 Oct. 1666), uit het tweede
een zoon J o h a n n e s . (ged. 20 Juli 1670) en een dochter E l i s a b e t h (ged. 15
Mei 1672). De zoon J o h a n n e s werd predikant te Giessen-Oudkerk en Peursum
(1692-1731) en overl. als emerit. 1 Maart 1754. Een zoon van dezen, M a r t i n u s
C o r n e l i u s S o e r m a n s , werd in 1719 predikant te Knollendam en vertrok van
daar in hetzelfde ambt in 1728 naar Hamburg.
Ds. Martinus Soermans beoefende de nederd. poëzie, doch zijn gedichten zijn
zeer middelmatig en reeds lang vergeten. Hij blijft echter bij kerkhistorici bekend
door drie werkjes t.w. Kerkelijk Register van de plaatsen en namen der predikanten
van alle de Classes, gehorende onder de Synodus van Zuyd-Holland, van 't begin
der Reformatie tot nu toe (1e druk, gedateerd Goudriaan 6 Sept. 1695, 2e druk,
gedateerd: Haarlem 9 Nov. 1701 ‘merkelijk verbetert, vermeerdert en vervolgt tot
het jaar 1701’). Op dit boekje verscheen in 1765 een vervolg door Ds. H e n r . d e
J o n g h (zie II kol. 640) en een vervolg, maar als afzonderlijk werk in het licht
gegeven, door J o h . H e n r . B r a n s (zie II kol. 241)
Het tweede boekje van M. Soermans is: Academisch Register, behelzende de
Namen en de Waardigheden dergenen welke zijn geweest in bedieningen der
universiteit te Leiden, of eenige betrekking tot dezelve hebben (Amsterdam 1702).
Het derde eindelijk is getiteld: Synodaal Register, inhoudende de Namen en
Bedieningen dergenen die in het jaar 1579 en vervolgens tot 1703 afgezonden en
verschenen zijn in de Z.H. Synodus, zijnde het Tweede Deel van het Kerkelijk
Register, (Amsterdam 1704).
De mededeelmgen aangaande 's mans burgerl. stand ontving ik van den heer
J.L.G. K i n g m a n s secr. van Woudrichem, en van Ds. G. A l e r s te Goudriaan.
Zie: v a n d e r A a , N.B.A.C. Woordenb.; v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n ,
Biogr. Wdb. O.I. predtn., en W a l d k i r c h Z i e p p r e c h t hs. Univ. Bibl. Leiden.
Regt

[Spandaw, Hajo Albert]
SPANDAW (Hajo Albert), ‘Neerlands zanger van het schoone’, geb. 23 Oct. 1777
te Vries, in Drente, en overl. 28 Oct. 1855 te Groningen. Zijn ouders waren G e o r g e
J a n S., predikant bij de Ned. Herv. Gem., en S a r a A n n a H a v e r i n g
T i d e m a n , een zeer beschaafde vrouw. Reeds vroeg toonde hij aanleg voor de
poëzie, die zijn moeder, zelve dichteres, zocht te ontwikkelen. Hij ontving zijn eerst
schoolonderwijs van den vermaarden Hendrik Wester, destijds meester in Ten Boer,
waarheen Hajo's vader uit Vries beroepen was. Niet lang na den dood zijner moeder
bezocht de knaap eerst de latijnsche school, vervolgens de hoogeschool te
Groningen, studeerde hier in de rechten en promoveerde in 1799 tot jur. utr. Dr.
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In datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met H e n r i c a W o o r t m a n , uit welk
huwelijk elf kinderen. Achtereenvolgens is hij toen geworden: secretaris van het
gericht van Selwerd en Sappemeer, secretaris van de jurisdictie der beide Oldampten
(1803 tot 11), rechter van instructie in 't arrondissement Zuidbroek, lid der Prov. en
Gedeputeerde Staten van Groningen (sedert 1814), griffier dier Staten (sedert 1817),
lid van de Dubbele Kamer der Staten Generaal (1840) en raadsheer in het provinciaal
gerechtshof te Groningen (1846 tot zijn dood). Voor een in 1814 hem aangeboden
leerstoel in de nederl. taal en letteren aan de gron. hoogeschool bedankte de
bescheiden man, wiens letterkundige verdiensten overigens algemeen erkend
werden, o.a. door het Kon. Nederl. Instituut 2de klasse, door de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden, door de Mij. v. Schoone Kunsten en Wetensch. te Gent en te
Brugge en door het Archaeologisch Genootsch. te Athene.
Spandaw wordt voor een der beste dichters van zijn tijd gehouden. Tot zijn
voornaamste gedichten behooren: De vrouwen. In vier zangen; Het vogelnestje; De
nieuwe haring; Neerlands zeeroem en Vrouwelijk schoon. Daarna munten uit: Aan
de Koningin; Verdraagzaamheid; Neerlandsverlossing (1814); Neerlands behoud
(1815), en Dichtregelen uitgesproken bij de inwijding van het nieuwe
academiegebouw te Groningen (1850); voorts zijn gedicht Bij de viering van het
50-jarig bestaan des Genootschaps ter bevordering der natuurkundige
wetenschappen te Groningen uitgesproken, waar achter is gevoegd: Mijn afscheid
als dichter aan het Groningsch beschaafd publiek (1851). Enkele zijner
vaderlandsche zangen zijn op muziek gezet en werden vroeger veel gezongen.
Andere gedichten werden in het Duitsch en Fransch vertaald; geheele bundels
poëzie bij herhaling herdrukt.
Van Spandaws prozawerken werden het meest gelezen: de tooneelspelen
Vriendschap en liefde (1800) en Ontmoeting en vergeving (1801), beide opgedragen
aan het Groningsch tooneellievend genootsch. ‘Utilitatis et jucunditatis ergo’; zijn
Lofrede op Willem den Eeersten (1821); zijn redevoering Over den invloed des
gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens (1842); zijn Hulde aan de
nagedachtenis van Adolf van Nassau, geschreven in vereeniging met Ds. M.J.
A d r i a n i bij de onthulling van het monument op Heiligerlee (1827) en Tammo
Sijpkens tot aandenken voor zijne vrienden geschetst, geschr. met medewerking
van prof. S t a r N u m a n (1842).
Behalve de afzonderlijke geschriften van Spandaw vindt men er nog vele verspreid
in de Vaderl. Letteroefeningen, den Ned. Muzenalmanak e.a. tijdschriften en
jaarboekjes van dien tijd.
Zijn portret is gegraveerd door W. Grebner en door P. Velijn en gelithografeerd
door J.H. Hoffmeister.
Zie: Levensber. Letterk. 1857, 117; Konst- en Letterb. 1855, 349; v a n K a m p e n ,
Bekn. Gesch. Ned. Letteren II, 474; C o l l o t d'E s c u r y , Holl. roem in kunsten en
wetensch. I, 227; H o f d i j k , Gesch. Ned. Letterk., 475; K a l f f , Gesch. Ned. Letterk.
VI, 422; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang IV, 161, en Navorscher V, 167, 235, 320;
VI, 149 en LVIII, 264.
Zuidema

[Spannenburg, Tjibbe Lazes]
SPANNENBURG (Tjibbe Lazes), geb. te Harlingen Oct. 1782, aldaar overleden 2
Maart 1869, werd in 1799 theol. student te Franeker, deed 22 Sept. 1805 zijn intrede
te Goingarijp en Broek, nam aldaar afscheid 24 Juni 1810, werd 1 Juli 1810 predikant

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

te Oosterhaule en kreeg 1 Jan. 1840 zijn emeritaat, na 10 Nov. 1839 zijn afscheid
te hebben gepredikt. Hij gaf in het licht Magazijn
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van eenige der rijkste en schoonste korte gezegden uit vroegere en latere schrijvers
(Leeuwarden 1835).
Wumkes

[Sparreboom, Cornelis Jansz]
SPARREBOOM (Cornelis Jansz), glasschilder, kwam te Alkmaar 26 April 1655 in
het schildersgild en overleed daar 13 Juni 1713. Hij vervaardigde de door de stad
geschonken glazen in de kerken te de Rijp 1657, Hensbroek 1659, Obdam, Schermer
en Grosthuizen 1665 en Warder 1671. Nog in 1680 maakte hij voor Adriaan
Westphalen een ontwerp voor een raam voor de kerk in de Schermeer (in de
Prentverzameling van Alkmaar). Wat er van zijn werk nog over is, getuigt voor zijne
bedrevenheid. Hij hield zich ook met ander werk bezig, zooals in 1690 met het
schilderen van het ornament in 4 vakken van het houten gewelf onder den toren
der Groote kerk. S. huwde 25 Aug. 1658 voor burgemeesteren met T r i j n C l a e s ,
die hun reeds in de vorige maand gedoopt kind op den arm droeg. Zij schonk hem
vervolgens nog 4 kinderen en werd begraven 10 Jan. 1685; 24 April 89 hertrouwde
hij met A r i a e n t j e J a c o b s d . H a e r l a e y en mocht zich nog 2 maal met een
wiegekind verblijden.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 30; Oud Holland XXVII, 121.
Bruinvis

[Spat, Casparus Johannes]
SPAT (Casparus Johannes), conrector aan het stedelijk gymnasium te Kampen,
geb. 1 Maart 1824 te Kralingen, waar zijn vader onderwijzer was, en overl. 10 Oct.
1878 te Rheden. Als lit. hum. cand. in 1855 te Kampen benoemd, was hij vóór dien
tijd huisonderwijzer op een der buitens onder Beetsterzwaag (Opsterland). Twee
jaar later, in 1857, promoveerde hij aan de gron. hoogeschool tot Dr. in de letteren
op een diss.: de Tragicae compositionis in Sophoclis Oedipo rege ratione et
praestantia. Hij schreef enkele opstellen in De Tijdspiegel (jaarg. 1864 e.v.) en in
schoolbladen van dien tijd. In 1875 wegens langdurige ziekte eervol ontslagen,
onder toekenning van pensioen, stierf hij drie jaar later krankzinnig.
Zuidema

[Spelers, Stephanus a S. Paulo]
SPELERS (Stephanus a S. P a u l o ), geb. te Oudenaarde in 1625; overl. te Boxmeer
15 Maart 1694, werd Carmeliet in 1645. In 1667, na vele jaren lector in de Theologie
geweest te zijn, werd hij te Boxmeer de eerste reguliere pastoor der parochie, die
in 1653 door Albertus, graaf v.d. Bergh en door den laatsten seculieren pastoor
Antonius Peelen aan de paters Carmelieten werd overgedragen. Hij was 27 jaren
pastoor dezer parochie en tevens deken van het land van Cuyk. Hij was een man
vol zielenijver en veelzijdig ontwikkeld. Hij schreef Theologia moralis (Antwerpen
1664; hetzelfde werk, meer uitgebreid zag het licht te Keulen 1669); Alphabeticum
morale Concionatorum (Keulen 1670).
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v. 't bisd. 's Bosch III, 328.
C. de Boer

[Spieghele, Jan of Johannes, Joost van den Spieghele]
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SPIEGHELE (Jan) of J o h a n n e s , J o o s t v a n d e n S p i e g h e l e , was
oorspronkelijk schoolmeester te Eecloo. Aanhanger blijkend der reformatie werd hij
in 't eind van de 60-er jaren van de 16e eeuw door den magistraat naar Gent gevoerd.
Vrijgelaten of ontvlucht, nam hij de wijk naar Engeland. In het voorjaar van 1575
was hij predikant van de nederduitsche vluchtelingenkerk te Yarmouth. In Juni van
dat jaar vertrok hij naar Antwerpen. In Oct. 1577 blijkt hij die standplaats voor Gent
verwisseld te hebben. Van daaruit maakt hij kort daarna met anderen een reis naar
de Paltz, om daar uit naam van den magistraat aan Jan van Hembyze het ambt van
voorschepen aan te gaan bieden. Een tijdlang geleend aan de kerk
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van Brussel, was hij 2 Mei 1581 weer te Gent terug en bleef daar toen tot die stad
door Parma werd ingenomen. Hij was het die er 19 Sept. 1584 de laatste leerrede
hield. Waar nog in datzelfde jaar een zekere Johannes van der Spieghel predikant
werd te Brouwershaven, ligt het voor de hand aan te nemen dat hij daarheen toen
de wijk heeft genomen. Zijn weduwe C a t e l i j n e C a n s e n , werd 29 Dec. 1590
te Arnemuiden, op een jaarwedde van 6 vlaamsche ponden, aangesteld om school
te houden. Hun zoon A d r i a e n , tweemaal gehuwd, eerst met M a r t y n k e n
J a n s d . j.d. van Vlissingen (ondertr. 10 Mrt 1629), daarna met C a t e l i j n e
G a b r i ë l s d.j.d. van Vlissingen (ondertr. 8 Juli 1634), volgde als geneesheer Prins
Maurits en vestigde zich later te Vlissingen, waar zijn zoon J a n (11 Juli 1634
ondertr.) in 1637 een zoon L a u r e n s kreeg, die naar Nieuw-Nederland ging en
daar huwde. Een van diens kinderen, T o b i a s , keerde later naar Middelburg terug
(de overige bleven in Nieuw-Nederland), waar toen 5 Jan. 1700 L a u r e n s , de
vader van den vermaarden raadpensionaris geboren werd. Een te Norwich
woonachtige broer van hem zal F r a n c i s c u s v a n d e S p i e g h e l e zijn geweest.
Zie: H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 199; t e
W a t e r , Historie der Hervormde kerke te Gent (Utrecht 1756) 50; J.H. H e s s e l s ,
Eccl. Lond. Bat. Arch. II en III registers in voce; Algemeen nederlandsch Familieblad,
XII (1895) 130, 131.
van Schelven

[Spies, Henderik]
SPIES (Henderik), (hij teekende zich ten onrechte G.H. Spies), gedoopt te Zutphen
25 Mei 1775, overl. aldaar 29 Dec. 1841.
In zijne geboorteplaats was hij onderwijzer in het teekenen. In verschillende
verzamelingen, o.a. die van Ver Huell te Arnhem, bevinden zich van Spies
sepia-teekeningen en aquarellen, meestal voorstellende stadsgezichten van Zutphen.
Gimberg

[Spirinxus, Cornelius]
SPIRINXUS (Cornelius), S p i e r i n c k , S p i r i n k , S p i r i n g u s , werd in 1567
verbannen uit Antwerpen. Hij week uit naar Engeland en was in 1568 ouderling van
de italiaansch gereformeerde kerk in Londen. Als ‘Doctor Cornelio Spierinck, one
of the elders’ komt hij voor als No. 1 van de lijst van ‘the names of those which are
of the italian church being borne in Flaunders and other places under the domynion
o

of the King of Spaine An . 1568,’ welke lijst hij mede onderteekende als ‘Cornelius
Spiringus’. In 1568 woonde hij het Convent van Wezel bij, welks artikelen hij na
praelectie van de hollandsche copie onderteekende. In 1590 komt hij voor als
notarius publicus, en in 1604 als ouderling van de hollandsche gemeente te Londen.
Zijne dochter C a t h a r i n a werd op 29 Oct. 1587 in de hollandsche kerk ‘Austin
Friars’ te Londen gedoopt.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Nederl. Geref. kerken (Gron. 1911) reg.; W.J.C. M o e n s , The marriage, baptismal,
and burial registers, 1571 to 1874 of the Dutch Reformed Church, Austin Friars,
London (Lymington 1884), 69, 209.
de Jong

[Spitholdius, Egbertus]
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SPITHOLDIUS (Egbertus), geb. te Zutphen, overl. te Antwerpen 15 Apr. 1627,
verwierf het licentiaat in de godgeleerdheid te Keulen, was kanunnik en plebaan
van de Mariakerk te Antwerpen van 1595. Hij schreef: Pia precationum et
contemplationum exercitia (Antw. 1604); Meditationes in Passionem et
Resurrectionem Christi (Antw. 1612).
Zie: V a l . A n d r ., Bibl. Belg. 196; F o p p e n s , Bibl. Belg. 252.
van der Heijden
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[Spitzen, Otto Antonius]
SPITZEN (Otto Antonius), geb. te Steenwijkerwold 10 Oct. 1823, overl. te Zwolle 1
Aug. 1889. Hij volbracht de humaniora te Uden en zijne hoogere studiën te 's
Heerenberg en Warmond. Nog te jong om tot de priesterwijding te worden toegelaten,
begaf hij zich in 1845 naar de universiteit van München. Na aldaar 20 Sept. 1845
het subdiaconaat te hebben ontvangen, werd hij 6 Juni 1846 te Oegstgeest priester
gewijd. Hij begon zijn priesterlijke loopbaan te Zwolle, waar hij verbleef tot 1847,
toen hij verplaatst werd naar Groningen; in 1851 werd hij benoemd tot professor
aan het seminarie te Warmond. In 1857 vergezelde hij Mgr. J.F. van Vree naar
Rome, waar hij door den Paus vereerd werd met de benoeming tot ‘Sacellanus extra
muros’. In 1858 werd hij de eerste pastoor van de opgerichte statie Heino en verbleef
daar tot 1866, toen hij tot pastoor werd aangesteld van de O.L. Vr. Hemelvaart-Kerk
te Zwolle. In 1886 werd hij benoemd tot kanunnik van het Metropolitaan kapittel. Hij
was lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen en van nog meerdere
genootschappen aan geschiedenis en oudheidkunde gewijd. Reeds op 25-jarigen
leeftijd trad hij als schrijver op in den strijd omtrent onderwijs en opvoeding, met
zijn: Brief aan den hoogleeraar P. Hofstede de Groot, tot antwoord op zijn Z.H. Gel.'s
brochure: Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde Grondwet te wachten
met betrekking tot Godsdienst en Onderwijs (Zwolle 1848), hetwelk hij wederom
verdedigde tegen een naamloozen aanval, met: Verantwoording van O t t o A n t .
S p i t z e n , R.K. Priester te Groningen, op een naamloozen brief ter verdediging
van den Hoogleeraar en Schoolopziener P. Hofstede de Groot (Zw. 1849);
Euphronimus of Neerlands Lager Onderwijs naar de Grondwet en het gezond
verstand (Zwolle 1849); Vijfde Evangelie of Evangelie volgens Ernest Renan en
J.H. Scholten, Hoogleeraar, medegedeeld en toegelicht (Zw. 1863); Beknopte
oefening van den H. Kruisweg (Zw. 1863). Ook in den strijd der onfeilbaarheid liet
hij zijn licht schijnen. Zijne artikelen, welke hij daarover schreef in Het Dompertje
gaf hij uit onder den titel: De ontwikkeling der kerkleer en 's pausen onfeilbaarheid.
Een woord voor onze dagen, ook bepaaldelijk in antwoord op het bekende stuk van
Mgr. Dupanloup (den Bosch, 1870). De meeste bekendheid en eene groote
verdienste heeft hij zich verworven door zijne meesterlijke handhaving van onzen
Thomas à Kempis, als schrijver van de ‘Navolging van Christus’. Daartoe schreef
hij: Thomas à Kempis als schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd (Utr.,
Leid. 1880). Door dit werk zagen vele buitenlandsche geleerden zich gedwongen
hun oordeel te wijzigen. Hierop liet hij volgen: Nalezing op mijn ‘Thomas à Kempis
als schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd,’ benevens tien nog onbekende
‘Cantica spiritualia’ van Thomas à Kempis (Utr. 1881). Een derde en vierde werk
volgde in het Fransch: Les Hollandismes de l' Imitation de Jésus-Christ et trois
anciennes versions du livre. Réponse à M. le chevallier B. Veratti, professeur à
Modène (Utr. 1884); Nouvelle défense de Thomas à Kempis, spéciallement en
réponse à R.P. Denifle, sousarchiviste du Vatican (Utr. 1884). In meerdere
tijdschriften plaatste hij artikelen, waarvan de voornaamste zijn: Biblia pauperum,
in Het Gildeboek. Tijdschr. voor kerkel. kunst en oudheden (III, 1-45); Een oude
steen in de St. Michaëlskerk te Zwolle in Versl. Vereen. Overijss.
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Regt. en Gesch. (X, 18); De aanvang des jaars in Overijsel (idem, Hand. 56e verg.
10). In het Arch. Aartsb. Utr. plaatste hij: De eerw. moeder A. IJserens (II, 178); G.
Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van IJsland (IV, 149); Het
grafschrift van D. van Wassenaer in de St. Janskerk te Utrecht (XVII, 307). In De
Katholiek, waaraan hij sinds 1851 als medewerker verbonden was, verdienen o.a.
vermelding: De Dordtenaar-Windesheimer Hendrik Mande en een gedeelte van een
zijner nog niet teruggevonden werkjes (LXXXIX, 89, 160); Hendrik Mande's Spiegel
der volcomenheit teruggevonden (XCI, 289); Nogmaals ‘De spiegel der volcomenheit’
(XCII, 209).
Zijn portret, geschilderd door prof. Broere, wordt bewaard te Warmond.
Zie: De Katholiek XCVI, 321-333; Katholieke Illustratie XVI, 87, 94, 102, 110, 118;
XXIII, 71.
van der Heijden

[Spont, Pieter]
SPONT (Pieter). Toen de schutterij te Alkmaar in 1784 gereorganiseerd was, bood
het Collegium Medico-Pharmaceuticum haar 16 koperen trommen en evenveel
pijpbussen aan. Van elke der 4 compagnieën was één der trommen en één der
bussen versierd met eene gravure door S., voorstellende het beeld van Esculapius,
vaandels, wapens en eene inscriptie. In het Stedelijk Museum zijn daarvan
exemplaren voorhanden. De graveur was 18 Aug. 1765 gehuwd met T r i j n t j e
G i j s e l en is 14 Sept. 1797 begraven.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 30.
Bruinvis

[Spijker, Hendrik Jan]
SPIJKER (Hendrik Jan), predikant bij de ned. herv. gemeente eerst te Piershil
(1827-29), daarna te Waddingsveen (1829-31), Dordrecht (1831-37) en Amsterdam
(1837-62). Na in laatstgenoemde stad 25 jaren het evangelie verkondigd te hebben,
werd hij door de ned. regeering benoemd tot administrateur (een tijdlang met den
titel secretaris-generaal) voor de zaken der hervormde en andere eerediensten,
behalve die der roomsch-katholieken, in welke betrekking (1862-70) hij op 68-jarigen
ouderdom te 's Gravenhage overleed (8 Mrt. 1870). Geb. 1 Nov. 1802 te Amsterdam,
uit het huwelijk van J a n S p i j k e r , tabaksfabrikant, en E l i s a b e t h M e u r , genoot
hij aanvankelijk het gewoon lager onderwijs en werd reeds op zijn 13de jaar in zijns
vaders zaak geplaatst. Doch de lust in het tabaksbedrijf bleek niet groot, des te
grooter die in studie en zoo werd den leergierigen knaap op zijn 17de jaar toegestaan,
zich met behulp van privaatlessen voor de academische lessen te bekwamen. Na
ijverig werken legde hij met goed gevolg het toelatingsexamen tot het Athenaeum
Illustre af en 18 Sept. 1820 liet Spijker zich als theol. student aan deze school
inschrijven. Tot zijn meest geliefde hoogleeraren behoorde weldra prof. van Hengel,
die den vader ook den raad gegeven had den studielust van zijn zoon in te willigen.
Na een degelijke studie promoveerde S. 22 Juni 1826 te Leiden tot doctor in de
godgeleerdheid op een Specimen de pretio Institutionibus Divinis Laetaniii statuendo.
Over zijn uitnemende talenten als kanselredenaar en godsdienstonderwijzer, alsmede
over zijn meer dan gewone toewijding in verschillende betrekkingen aan den dag
gelegd wordt met veel lof gesproken in het onderstaande levensbericht van J.G.R.
A c q u o y , waarin men tevens een volledige lijst zijner talrijke geschriften vindt. Hier
noemen wij slechts zijn Geschiedenis der Christelijke godsdienst en kerk. Uit het
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Hoogduitsch van A. N e a n d e r (1827-30); zijn uitgave van Het leven en bedrijf van
Michiel de Ruiter,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1196

beschreven door G e r . B r a n d t . Met platen, 5 dln. (1835-37); Ontwerp van
gerevideerd algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde kerk (1848);
Tweetal Memoriën van toelichting behoorende bij de Fantasie en Werkelijkheid van
Dr. Nic. Beets (1852); Herderlijke brief van de Algemeene Synodale Commissie der
Ned. Herv. Kerk aan de Christelijke Hervormde gemeenten in Nederland (1853);
Heilige en algemeene menschenliefde het Christelijk beginsel der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen (1854); Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid (1861); De overzetting van de Brieven aan de Romeinen, Corinthiërs
en Galaten, met de daarbij gevoegde aanteekeningen, in de Vertaling van het
Nieuwe Testament van wege de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk (1866)
en Concept-Reglement op het Beheer der Kerkelijke goederen en fondsen der
Hervormde gemeenten in Nederland en het toezicht daarop (1870). Vele preeken
en godsdienstige toespraken blijven hier onvermeld.
Spijker was sedert 1848 lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. Sedert 1828 was
hij gehuwd met J o h a n n a J o b i n a B r o e d e l e t , die hem negen kinderen schonk.
Zijn portret is gelithographeerd door F.Schroeder.
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 301.
Zuidema

[Spijkerman, Geert]
SPIJKERMAN (Geert), hoofdonderwijzer aan de departem. Nutsschool te Zwolle,
waar hij 5 Febr. 1864 overl. Hij was geb. te Staphorst, 19 Oct. 1790, vestigde zich
te Zwolle in 1810 als onderwijzer en was gehuwd eerst met A l b e r d i n a
W o l d e n d o r p ,latermetW i l l e m i n a D o r o t h e a V e e n h u i j z e n .Verscheiden
jaren was hij voorzitter der Gewestelijke vereeniging Overijsel van het Ned. Ond.
Genootsch., terwijl hij eveneens in andere opzichten voor zijn medeburgers nuttig
werkzaam was.
Van zijn geschriften noemen wij: Handleiding tot het beoefenen der Nederduitsche
spraakkunst, waarin behalve redeneer- en spraakkunstige ontledingen ook lijsten
voor de spelling en regelen nopens de plaatsing der schei- en zinteekens voorkomen
(1840; 2de dr. 1855), en Opstellen tot schrijfvoorbeelden en verschillende oefeningen,
handelende over zede-, reken-, spraak-, natuur-, aardrijkskunde en geschiedenis
(1851-53, 3 st.).
Zuidema

[Stalpaert van der Wielen, Joannes]
STALPAERT VAN DER WIELEN (Joannes), werd geboren te 's Gravenhage 22
Nov. 1579, overl. te Delft 29 Dec. 1630. Hij was de 3de zoon van M r . J a c o b S t .
v.d.W., advocaat voor het Hof van Holland, en M a r i a J d . P a u w . Na de lagere
en voorbereidend hoogere studiën in zijn geboorteplaats zelve gemaakt te hebben,
werd hij reeds 26 Juli 1595 als student in de rechten te Leiden ingeschreven. Spoedig
echter ging hij die rechtsgeleerde studiën voortzetten in het katholieke Orleans,
waar hij 31 Jan. 1598 het licentiaat in de beide Rechten behaalde, 20 Mei d.a.v.
werd hij beëedigd als advocaat voor den Hoogen Raad van Holland. Maar de immer
sterker wordende roeping tot het priesterschap dreef hem spoedig naar Leuven,
waar hij theologie studeerde. 3 Juni 1605 diende de aartsbisschop van Mechelen,
Mathias Hovius, hem de kleine wijdingen, den 4den die van het subdiakonaat toe,
te Leuven. 24 Sept. werd hij te Brussel diaken, 25 Maart 1606 te Mechelen priester
gewijd, waar hij 2 April, Beloken Paschen, zijn 1ste H. Mis deed. Maar 2 Juli was
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hij reeds op weg naar Rome om zijn godgeleerde studiën voort te zetten; in 1609
ontving hij de doctorsbul. Spoedig door zijn vele gaven de aandacht trekkend o.a.
van Sasbout Vosmeer's zaakgelastigde, de Graef, en van Kardinaal
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Borghese, werd hij protonotarius apostolicus. Maart 1611 vertrok hij naar zijn
vaderland, waar hij, vóór 28 Sept. reeds, zich wijdde aan de zielzorg, eerst als
rondtrekkend missionaris o.a. te Delft, Rotterdam en Schiedam. Zijn pastoraat van
St. Hippolytus te Delft, waartoe hij Aug. 1612 benoemd was, aanvaardde hij wegens
ziekte eerst in 1613, maar van dien tijd af was hij rusteloos werkzaam om de
verstrooide katholieken te versterken, de afgedwaalden terug te brengen, b.v. in
Maart 1619 met 3 dagen gevangenisstraf een preek in een der dorpen van den
omtrek boetend. Eerst deed hij de H. Mis in een brouwerij ‘de Verkeerde wereld’ op
de Brabantsche Turfmarkt, en in particuliere huizen; later kreeg hij een vaste kapel
in het Begijnhof, dat om zijn vele adellijke bewoonsters nogal gespaard werd door
de stadsoverheden. In 1613 werd hij deken van Rotterdam en Delft, 1617
aartspriester van Delfland, in 1621 kanunnik van St. Pieter te Utrecht. Niet alleen
heeft hij als Rector de Begijntjes volgens vaste regelen bestuurd, maar ook ‘als
pastoor op zijn apostels geleefd en zich zelven geheel en al wat hij bezat, besteed
om het Katholiek geloof te verweren en te bevorderen’ getuigt te recht v a n R h i j n
in zijn Oudh. v. Zuid- Holland 697.
Hij stierf 29 Dec. 1630, werd 2 Jan. 1631 begraven in het Lieve-Vrouwenkoor der
oude St. Hippolytus. Behalve een latijnsch inschrift leest men op de nog aanwezige
zerk een gedicht van zijne vereerster Anna Roemers Visscher:
Siet hier de plaets van rust enz.

Werken. In 1621 verscheen ‘tot Delf. Bij Adriaen Claesz. Vrijenbergh, In Salomons
tempel’ Hemelrijck, dat is lofsangh van het Rijcke der Hemelen, 't welk eertijds
beweeght heeft Adrianum, rechter van Nicomediën tot het gheloof en de Martyrie
ons' Heeren Jesu Christi ende nu yder godvreesend mensch behoordt te beweghen
tot een godsaliger leven. 't Is verdeeld in 26 korte gedichten, en het moge niet boven
het middel-matige gaan, toch kan het, vooral wat verstechniek aangaat, gerust
boven Cats gesteld worden. In 1621 kwam nog uit ‘bij Jan Jansz. Scheffer, in den
goeden Herder, 't 's Hertogenbossche’ Evangelische Schat van Christus Jesus
ontdeckt, van Laurentius gepredickt, van Hippolytus verkregen.’ In 16 gedichten
wordt hier bezongen de geschiedenis van Sint Laurentius en van Sint Hippolytus,
Delfts patroonheilige. Om de christelijke vrouwen aan te sporen tot grooter eenvoud
in kleeding, gaf St. in 1622 uit Het vrouwelick Cieraet van Sint Agnes versmaedt,
hetwelk in 18 ‘gedichten’ verhaalt, hoe Sint Agnes de sieraden versmaadde, welke
de heidensche minnaar haar aanbood. Voorop gaat o.a. een lofzang van V o n d e l
op Sint Agnes, een latijnsch vers van A n n a R o e m e r s V i s s c h e r , een
‘kleedbericht’ (vooral Bijbelsche lofspraken op eenvoud in kleeding) en lofspraken
van verschillende H. Vaders op Sint Agnes. 't Werk overtreft zijn voorgangers veel
in letterkundige waarde. Hoe ultramontaansch St. v.d. Wiele was, bewijst zijn
Roomsche Reys, 't zamenspraecksgewijs tusschen Pieter de Reyzer ende Abacuk,
fijnen broeder (den Bosch 1624), in 9 ‘handelingen’, grootendeels proza. Pieter is
een geloovig katholiek, die een bedevaart wil ondernemen naar Rome, wat Abacuc
als afgoderij afkeurt. In de Oudheden en Gestichten van Zuid- Holland 699 wordt
nog van St. v.d.W. vermeld ‘Oogenzalf tegen dominee’, waarvan echter geen
exemplaar meer te vinden schijnt.
Het gunstigst wellicht doet Stalpaert en als
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dichter èn als ijverig priester zich kennen in zijn geestelijke liederen, die hij in
navolging van de geuzenliedjes uitgaf, en zelfs van ‘wijzen’ voorzag, waarbij zijn
kennis der italiaansche muziek hem zeer te stade kwam. Wanneer hij begonnen is
deze liederen op losse blaadjes uit te geven, valt moeilijk te bepalen, maar in 1628
liet hij zelf een verzameling het licht zien 't Gulden jaer ons Heeren Jesu Christi; als
aanvulling daarvan verscheen na zijn dood, in 1634, Gulde Jaers Feestdaghen of
den schat der geestelijcke Lofsanghen; twee in alle opzichten, ook door de
bijgevoegde muziek, belangrijke bundels van elk bijna 1200 bladzijden, te zamen
ongeveer 2000 liederen bevattend. Hoe populair deze bundels waren, bewijst wel
het feit, dat in 1754 een elfde druk uitkwam onder den titel: Het Ronde Jaers
Liedeboek, waarin echter èn in den tekst en in de muziek wijzigingen zijn
aangebracht, welke nu niet altijd verbeteringen kunnen genoemd worden.
Meer nog als tegengif tegen de geuzenliederen gaf Stalpaert tal van leerdichtjes
uit, na zijn dood in 1631 verzameld: Extractum Catholicum, tegen alle gebreken en
verwarde harsenen, een ‘theologische likkepot, toegediend in 170 doses’ d.i. liederen,
gesteld ‘niet op de raerste of te curieuste, maar op de soetste ende bekendste
toonen ofte wijzen; na de toegediende bittere medicijnen volgen in de resteerende
bladeren papiers als in een peperhuysken, 25 liefelycke ende aengenaeme
Lofsanghen als bijgevougde Confeiten bequaem om de voorgaende Recepten
oorbaarlick te versuyckeren.’
De bedoeling was om het roomsche volk spelenderwijze een schat van argumenten
in handen te geven tegen meest alle dwalingen der protestanten. In geest en
scherpzinnigheid staan ze zeker naast, in beschaafden toon ver boven de meeste
geuzenliederen; altijd blijft Stalpaert ondanks humor en satyre de priester-edelman.
Alberdingk Thym zegt (1852) dat ze onder de ouderen van dagen nog zeer wel
bekend waren. Nog moet Stalpaert Latijnsche aanteekeningen geschreven hebben
bij een stuk, dat de apost. vicaris Vosmeer naar Rome opzond om te antwoorden
op een klacht, door de Jezuïeten bij den H. Stoel ingebracht (te vinden in Arch. v.h.
Aartsb. Utr. XXXII (1907) 406 vgg.). Tot heden is het stuk van St. niet in druk
gekomen.
Zijn portret is gegraveerd door W.J. Delff naar J. van Nes.
Over Stalpaert heeft G.J. H o o g e w e r f f een uitstekend en uitvoerig artikel
geleverd in Oud- Holland XXIX, 89 vgg. waar ook uitvoerige opgave van litteratuur
over hem. T h y m s verdienste blijft, dat hij op den haast vergeten, in ieder geval
veel te weinig bekenden priesterdichter weer de aandacht vestigde (Volks- Almanak
1853, 81-139) met vele uittreksels uit St.'s gedichten. Thym zelf wil zijn artikel slechts
beschouwd zien als een ‘historisch-litteraire novelle.’ Een verbeterde uitgaaf hiervan
vindt men in Verspreide Verhalen in Proza I, 161-201. Hoogewerff belooft een nieuwe
bloemlezing om de ‘zeer onvoldoende’ te vervangen, welke v. V l o t e n uitgaf als
ns. 83 en 84 van het Letterkundig Pantheon (Schiedam 1865). De hoofdbron voor
Stalpaerts leven blijft een handschrift, gedateerd 17 April 1754, vervaardigd door
den bekenden delftschen pastoor van de O. Clerezy, N. B r o e d e r s e n , Historia
compendiaria Successionis Pastorum Delphensium ab illo fere tempore quo hic
Reipublicae et Ecclesiae status est commulatus.’ In de oud-katholieke pastorie te
Delft vindt men nog St.'s portret geschilderd door Johannes
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van Nes; een afbeelding daarvan in de genoemde aflevering van Oud- Holland; een
andere, teekening, vóór in den Volks-Almanak van 1853, ontworpen door Alb. Th.
zelven en waarnaar een buste vervaardigd is door E. Dujardin.
Over Stalpaert zie nog: G. K a l f f , Geschiedenis der Nederl. Lett. IV (Gron. 1909),
337-342 (parallel tusschen Vondel en St., wat betreft beider aandeel in de
wederopluiking van het katholicisme); over zijn dichtgave zegt Kalff: ‘er is in
Stalpaerts beste werk dat van zelf uit milde bron opwellende, dat gemakkelijk-zekere
en bekoorlijk-muzikale, dat in zijn diepste wezen onbeschrijfelijke, waaraan men
echte poëzie herkent.’ G. B r o m , Archivalia in Italie I: 2, no. 2160 pag. 792 (Brief
van Kard. Borghese aan den brusselschen Nuntius Bentivoglio: vertrek van St. als
protonot. apost.); Bijdragen bisdom Haarlem XVIII, 444 (St. als biechtvader der
Begijntjes). Ook III, 176-179 (de familie Stalpaert).
Hollenberg

[Steen, Jan]
STEEN (Jan), te Alkmaar ged. 21 Jan. 1685, begr. 9 Juni 1750, zoon van C o r n e l i s
S., stadsbode, en T r i j n t j e J a n s .
Hij was steenkooper en schijnt welstand te hebben genoten; na diaken en ouderling
te zijn geweest, werd hij in 1741 regent van het burgerweeshuis en hij bleef zulks
tot zijn dood. Hij schilderde voor zijn vermaak, maar is geen lid van het gilde
geworden. Men noemt hem den ‘alkmaarschen Jan Steen’. Vincent van der Vinne
heeft van hem in veiling te Haarlem verkocht eene vroeger door hem te Alkmaar
geziene fraaie schilderij: het gebed vóór het eten. In sommige catalogi worden meest
ernstige schilderijen aan hem toegeschreven. In het door hem bewoonde huis is
nog lang een zelfportret van hem bewaard gebleven; in de zaal was als
schoorsteenstuk een familietafereel, in een ander vertrek waren naakte kindertjes
geschilderd, en verschillende glazen in het huis waren in kleuren of in het grauw,
o.a. met de werken van barmhartigheid, beschilderd. S. is in Sept. 1711 te
Amsterdam gehuwd met J o h a n n a L a n s s o n , overl. in Maart 1720 (haar in het
vorige jaar geboren eenige kind had nog geen 3 maanden geleefd); hij hertrouwde
27 April 1721 met E l i s a b e t h S e u l l i j n , overl. in Jan. 1741, na hem 10 kinderen
te hebben geschonken, waarvan 3 hem overleefden.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n , Gesch. der Vaderl. Schilderk. I (Haarl.
1816) 420-422; K r a m m , De levens en werken; B r u i n v i s , Beeldende Kustenaars
te Alkmaar.
Bruinvis

[Steenhoff, Wilhelmus]
STEENHOFF (Wilhelmus), geb. te Utrecht 29 Sept 1816, overl. te Soest 26 Dec.
1880. Hij studeerde eenigen tijd aan het stadsgymnasium, totdat hij einde Dec. 1833
zich naar Rome begaf en aldaar 7 Jan. 1834 als student aan het Urbanuscollege
werd ingeschreven. In verschillende studievakken slaagde hij buitengewoon. Hij
verkreeg dan ook den eersten prijs, werd Doctor theologiae et juris canonici en
ontving de gouden medaille. Geen geringe onderscheiding was het voor hem, dat
hij den catalogus der coptische en andere oostersche handschriften van het Museum
Borgianum mocht opmaken. Op 19 Mrt. 1842 werd hij te Rome tot priester gewijd.
In het vaderland teruggekeerd was hij gedurende drie maanden assistent te
Amersfoort en werd daarna benoemd tot professor der dogmatische theologie aan
het seminarie te Warmond. In 1851 werd hij pastoor te Soest, waar in het
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parochie-archief van hem nog bewaard wordt een dagboek betreffende de algemeene
geschiedenis van ons vaderland van 1842 tot 1862. De geschiedenis der parochie
Soest, door hem geschreven, werd door G. B r o m gepubliceerd in het Arch.
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Aartsb. Utr. XXIX. Van het begin af was hij verbonden aan de redactie van De
Katholiek, waarin hij een reeks artikelen plaatste (III-XIX) zie register. In Oct. 1861
werd hij door den Paus benoemd tot eerekamerheer.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XIX, 330; A l b e r s , Herstel Hierarchie II, 524; De Godsdienst
Vriend XLV, 76.
van der Heijden

[Stegeren, Dirk Jan van]
STEGEREN (Dirk Jan v a n ), rector van de latijnsche school te Arnhem, geb. 2 Jan.
1814 te Zwolle, uit het huwelijk van D i r k v.S. en M a r i a v a n E k , en overl. 1
Sept. 1893 te Rhöndorf in de Rijnprovincie. Hij bezocht de lat. school zijner
geboorteplaats en werd in 1831 te Utrecht als student ingeschreven. Acht jaar later
promoveerde hij hier tot Dr. in de letteren en Mr. in de rechten, het eerste op een
diss. De conditione domestica feminarum Atheniensium florentis imprimis reipublicae
temporibus, het laatste op een proefschrift De conditione civili feminarum
Atheniensium secundum juris Attici principia. Beide promoties op 17 Apr. 1839. Na
eerst eenige jaren conrector der lat. school te Arnhem geweest te zijn, volgde v.S.
in 1857 Elink Sterk als rector hiervan op en bleef deze betrekking bekleeden tot
1879, toen hij eervol ontslag verzocht en opgevolgd werd door Dr. J.J. Cornelissen.
Zijn laatste levensjaren sleet hij in den Haag, vanwaar uit hij des zomers vaak het
buitenland bezocht.
Behalve bovengenoemde dissertaties schreef van Stegeren: Vrouwenkarakters:
a./ de Antigone van Sophocles, b./ de Aulische Iphigenie van Euripides, (1844);
voorts De Godin der schaamte (z.j.); De γυναιχονὸμοις, d.i. Over de opzichters der
zeden bij de grieksche vrouwen (1847); De Graecorum diebus festis (1849); M.
Antonius en zijne gedenkschriften (1856) en De gebeden der oude Grieken (1881).
Voor een deel tijdschriftartikels in de Recensent, Algem. Letterlievend Maandschr.,
Misc. phil. et paedag. enz.
Zuidema

[Steinmetz, Lodewijk Adolf Schröder]
STEINMETZ (Lodewijk Adolf S c h r ö d e r ), praeceptor aan de latijnsche school te
Groningen, waar hij 18 Juli 1808 geb. werd en 12 Nov. 1837 stierf. Hij studeerde
aan de hoogeschool ald in de letteren en rechten en promoveerde, Juni 1830, in
die beide faculteiten op dissertaties: Specimen literarium sistens observationes
quasdam criticas in nonnulla loca veterum en Specimen philosopho-juridicum de
officiorum et jurium quae dicitur collisione. In 1831 werd de jeugdige geleerde, na
aan den belgischen veldtocht te hebben deelgenomen, benoemd tot praeceptor
aan bovengenoemde school. Middelerwijl bleef hij volijverig doorstudeeren, met
name in de wijsbegeerte. Zijn Verhandeling over den bewijsgrond van Gods bestaan,
werd in 1835 door het Stolpiaansch legaat te Leiden met goud bekroond. Dat hij
ook de studie der rechtsgeleerdheid niet uit het oog verloor, bleek uit zijn in 1837
verschenen Vertoog over de eerste grondslagen van het strafwezen. Voorts schreef
hij in de Werken van het Provinciaal Utrechtsch Genootsch. een Verhandeling over
de vraag naar het al of niet genoegzame der menschelijke rede. Eindelijk een boek:
Algemeene grondbeginselen der Aardrijkskunde (1835), destijds zeer geprezen.
Zie: A. S c h n e i t h e r , Prolusio Scholastica in memoriam L.A. Schröder Steinmetz
in Symb. Litt. 1839, III, 69, en Konst- en Letterbode 1837, II, 387.
Zuidema
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[Stekhoven, Jacobus Hermannus Schuurmans]
STEKHOVEN (Jacobus Hermannus S c h u u r m a n s ), eerst conrector en later
rector van het Nassau-Veluwsch gymnasium te Harderwijk, geb. 5 Dec. 1821 te
Leiden en overl. 23 Febr. 1908 te Oudenbosch in N.-Brabant. Hij werd in 1841 als
stud. in de letteren aan de leidsche hooge-
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school ingeschreven en promoveerde vijf jaar later op een dissertatie: De civium
Atticorum recognitione sive διαψηφίσ∊ι. In 1849 tot conrector van bovengenoemd
gymnasium benoemd, volgde hij in 1883 Dr. Bleeck van Rijsewijk als rector van
deze, in 1878 in een pro-gymnasium veranderde school op. Hij bleef dit tot 1886,
toen het gymnasium voor goed werd opgeheven. De oud-rector begaf zich
metterwoon naar Roesselaere in België, maar overleed te Oudenbosch en werd 27
Febr. 1908 te Harderwijk begraven.
Behalve zijn bovengenoemde dissertatie, schreef Schuurmans Stekhoven nog:
Hoofdregelen der Latijnsche syntaxis voor eerstbeginnenden (1855); De kwestie
der kerkegoederen kortelijk uiteengezet voor gemeenteleden (1869); Een ernstig
woord over 't aannemen van lidmaten gericht tot ouderlingen enz. (1879), en Een
ernstig woord aan heilbegeerigen (1907).
Zuidema

[Sterk, Jacob Willem Elink]
STERK (Jacob Willem E l i n k ), rector van het gymnasium te Arnhem, waar hij 20
Dec. 1856 overleed. Hij was geb. te Amsterdam, 7 Mrt. 1806, uit het huwelijk van
A u g u s t u s E l i n k S t e r k en A n n a W i l h e l m i n a H o l s t e y n , en ontving
zijn opleiding meerendeels te 's Gravenhage, waarheen zijn ouders in 1814 verhuisd
waren. Hij bezocht hier het gymnasium, destijds onder leiding van den rector
Kappeyne van de Coppello, en werd in 1824 tot student bevorderd. Reeds vier jaar
later promoveerde hij tot Dr. in de letteren, op een diss. de Labdacidarum familia.
In 1829 werd Elink Sterk tot praeceptor aan de latijnsche school te Middelburg
benoemd, wees in 1831 een benoeming tot professor in de oude letteren te Kaapstad
van de hand, doch nam in 1833 het rectoraat te Gorinchem aan, dat hij negen jaar
later verwisselde met dat te Arnhem. Behalve degelijk geleerde en voortreffelijk
onderwijzer was deze rector ook een verdienstelijk beoefenaar van schilderkunst
en muziek. Hij was gehuwd, sedert 1837, met W.B. C a p p e l h o f f , die hem een
drietal kinderen schonk, waarvan er echter geen de ouders overleefde.
Behalve zijn genoemde dissertatie schreef Elink Sterk: Over den schrik en het
medelijden in het Grieksche treurspel (1838); Gesprek met de recensenten (over
dat boek) in hetzelfde jaar; Prolusio scholastica habita d. VI Oct. 1835, onder het
motto: Doctrina sed vim promovet insitam (in Symb. Litt. van 1835); De gymnasiis
pretio aestimandis (ibid. 1839); Grammatica Zetemata (ibid. 1845) en de
Perapleromaticis (ib. 1846); voorts een Feestrede bij de viering van het 13-jarig
bestaan van het muziekgenootschap te Gorinchem op 6 Mei 1841; Proeve eener
geschiedenis der armenbewaarscholen (1849), benevens een Ontwerp van wet
voor het lager onderwijs (1849). Voor de Maatsch. der Ned. Letterk. schreef hij een
Levensbericht van zijn zwager A. B o x m a n (1856).
Zijn eigen leven werd beschreven door P.H. T y d e m a n in Levensber. Letterk.
1857, 47. Zie ook N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II, 703.
Zuidema

[Steur, Arnoldus]
STEUR (Arnoldus), d e S t e u r , d e S t u e r , ook wel A r n o l d u s F r a n c i s c i
genoemd en dus waarschijnlijk een zoon van F r a n c i s c u s S t e u r , gest.
omstreeks 15 Oct. 1592 als predikant te Brandwijk-Molenaarsgraaf bij Gorinchem,
is geen sieraad geweest van den stand, waartoe hij behoorde. Oorspronkelijk uit
de Nederlanden afkomstig vluchtte hij waarschijnlijk ten tijde van Alva naar Engeland.
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12 Mrt. 1570 komt hij 't eerst in de protocollen van den kerkeraad der nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen voor. Vóór het begin van dat jaar ging hij daar echter
reeds
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nu en dan in de prediking voor ter oefening, om later in het vaderland van dienst te
kunnen zijn. Tevens was hij in dien tijd visiteerder der zieken in het pesthuis in de
Straat Minoris. 2 Apr. werd gerapporteerd dat hij zich daarbij slecht gedroeg. Zooals
een vrouw later van hem getuigde: hij was ‘een goedt man’, ‘maar hij beminde de
canne ende schoone vrouwen’. Ter verantwoording geroepen verklaarde hij zich
bereid schuld te bekennen. Maar kort daarop verviel hij weer in 't zelfde kwaad.
Toen werd hij geschorst en hem 't Avondmaal ontzegd. 21 Dec. 1570 (toen alle
berouw bij hem uitbleef en hij zelfs telkens als de zaak bij den kerkeraad voorkwam
haar nog verergerde door ‘ongheschicte propoosten’) volgde daarop het besluit om
van den kansel vooral de vrouwelijke leden der gemeente tegen hem te waarschuwen
en, met opwekking om voor zijn bekeering te bidden, mee te deelen dat hij een
persoon was ‘van oncuyschen aerde, mannieren ende conversatie’. 21 Juni 1571
deed hij weer van zich spreken. Toen kwam aan den dag dat hij, huwelijksbeloften
gedaan hebbend aan een zekeren weduwe M a r g r i e t e T e i l e r - welke beloften
zelfs door wederzijdsche geschenken, van zijn kant een zilveren ring, van den haren
een zespenningstuk, waren bezegeld - eerst geweigerd had zijn huis ‘up St.
Buttolfskerckhof buuten Bisscopsgat’ open te stellen voor haar meubelen, en later
zelfs met een andere vrouw uit Londen naar Vlissingen vertrokken was. Ongelukkig
voor hem was hij in Holland toen echter reeds tamelijk bekend. Niettegenstaande
hij daar te Vlissingen zich in 't geheim huwen liet, verbood men er hem om te
prediken. En toen hij daarop (omstreeks den zomer van 1572; voor dien was hij
reeds predikant geweest ‘Saldami, Hollandiae in oppido’, waarmee wel Zaandam
zal zijn bedoeld) naar Dordrecht ging, weigerde Bartholdus Wilhelmi, een der
predikanten aldaar, die hem te Londen had gekend, met hem ook maar eenigszins
samen te werken, eer de slechte geruchten aangaande hem door overlegging van
een attest uit Londen waren gelogenstraft. Spoedig schijnt die zaak niet in orde
gekomen te zijn; en waarschijnlijk is het dat Steur nooit te Dordrecht heeft gediend,
maar - na zijn huwelijk te Zwartewaal nog eens te hebben laten sluiten (hij trof het
ook wel slecht, dat de getuigen der eerste voltrekking ervan allen bij Amsterdam
waren gestorven) en na wat door verschillende plaatsen te hebben rondgezworven,
waardoor hij later goede getuigenissen kon vertoonen, behalve uit Vlissingen en
Dordrecht ook uit Gouda en Sommelsdijk - vertrokken is naar Brielle. Althans van
daaruit zond hij 5 Juni 1573 door zijn vrouw een brief naar Londen (waarbij de
kerkeraad van den Briel er nog een d.d. 6 Juni voegde, houdend verzoek om
inlichtingen), waarin hij vroeg nu een einde aan zijn zaak te willen maken, opdat hij
een beroep om daar predikant te worden zou kunnen aanvaarden. 12 Juni besloot
het consistorie te Londen aan dat verzoek te voldoen, met conditie echter dat men
te Brielle volledig over zijn persoon zou worden ingelicht. Heel gunstig en
aanmoedigend is dat inlichtend schrijven wel niet geweest. Vermoedelijk heeft het
zelfs ten gevolge gehad dat de Briellenaars hem niet hebben aanvaard. Ten minste
sedert Mrt. 1573 is de Steur predikant te Sommelsdijk onder den coetus Zierikzee.
Voorloopig althans. Ook daar kende men de geruchten, die er liepen. Maar men
was geneigd ze niet te gelooven. Moded, die destijds te Zierikzee werkte, vervoegde
zich 20 Oct. 1573 bij Bartholdus Wilhelmi te Dordrecht om nadere informaties. Men
vond het vreemd, dat Steur na het doen van
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schuldbekentenis toch nog over eenzelfde zonde als waarover die gegaan was,
werd aangeklaagd, en vreesde, dat er ‘affecten’ in 't spel waren. In allen geval had
men besloten hem, op grond van zijn goede getuigenissen van elders, te laten
preeken, tot men wist wat er na zijn schuldbekentenis was gebeurd. Niet ten onrechte
was over dat gebrek aan vertrouwen de kerkeraad van Londen niet zeer gesticht.
Hij schreef een krachtigen brief terug. Wat de uitwerking daarvan met het oog op
de Steur geweest is, weten we echter niet. In 1575 stond hij te Zwijndrecht, waar
hij niet 1575, zooals t e W a t e r zegt, maar 1577 werd ontslagen, na 20 Mrt. 1576
te Londen openlijk schuld te hebben beleden. 24 Dec. 1578 trad hij in den dienst te
Axel. Met enkele onderbrekingen stond hij daar tot 6 Oct. 1579. Omstreeks
dienzelfden tijd verleende hij ook nog hulp aan de kerk van Rousselaere. Van Axel
is hij waarschijnlijk weer naar Zwijndrecht vertrokken. 1582 verwisselde hij die
standplaats voor Oud- en Nieuw-Beyerland. En in 1584 ging hij naar
Brandwijk-Molenaarsgraaf, waar hij tot zijn dood is gebleven. Hij ontving daar als
traktement, volgens de opgave van Cornelis van Coolwijck, 2701. en voor huishuur
301. Toen hij stierf, moet hij zeer oud zijn geweest, want reeds in 1570 was hij niet
jong meer. Hij schijnt een begaafd prediker te zijn geweest. In 1574 heeft hij de
synode van Dordrecht bijgewoond, terwijl hij tevens 26 Febr. 1578 geweest is op
de voorbereidingsvergadering, die toen is gehouden met het oog op de nationale
synode van dat jaar.
Een zekere H u g o S t e u r (niet onmogelijk dezelfde die als H u g o J a c o b i
S t e u r 2 Juni 1601 te Leiden werd ingeschreven), is 1619 als predikant te
Oostvoorne door de provinciale synode van Z. Holland te Leiden afgezet, omdat hij
weigerde de 5 artikelen tegen de Remonstranten te teekenen. Hij was evenals een
zekere, 14 Febr. 1609 als medicus ingeschreven P e t r u s S t e u r , uit den Briel
afkomstig.
Zie Werken der Marnixvereeniging S I, register in voce; S. II, D. III, 211; H.Q.
J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 85-87, 364; J.W. t e
W a t e r , Kort Verhaal der Ref. in Zeeland (Middel. 1766) 217-219; J.H. H e s s e l s ,
Eccl. Lond. Bat. Arch II (Cantabr. 1889) no. 128, 131, 133; III (Catabr. 1897) register
in voce; d e z ., London-Dutch Church. Certificates of Memberschip (London-Amst.
1892) no. 3094; A. K u y p e r , De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570 /1571
(in de verzameling: Voor 300 jaren, 1871-1874) 157; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta II, 156; III, 337-340; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utrecht 1845)
758; Hs. copie der kerkeraadsnotulen van de hollandsche kerk te Londen in het
bezit van Dr. A. Kuyper, sub 21 Juni 1571 en 12 Juni 1573. Weinig juist is Algemeen
Nederlandsch Familieblad XII (1895) 123; vgl. 131.
van Schelven

[Steur, Gerrit van der]
STEUR (Gerrit v a n d e r ), trad te Alkmaar 24 Febr. 1696 in het schildersgild en is
er 30 Apr. 1729 begraven. In 1725 is door hem het schilderstuk in den voorgevel
van het Waaggebouw vernieuwd. Geschilderd op lood, blootgesteld aan de
zonnehitte en weersinvloeden, behoefde het een paar maal in elke eeuw zulk een
vernieuwing.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 31.
Bruinvis

[Stirum, Menno David graaf van Limburg]
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STIRUM (Menno David graaf v a n L i m b u r g ) geb. 30 Nov. 1807 te Wexford
(Ierland), overl. 22 Juli 1891 te 's Gravenhage. Hij was een zoon van graaf
F r e d e r i k W i l l e m , luitenant-generaal in het nederl. leger en E l i -
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z a b e t h R i c h a r d s , eene Engelsche. Voorts stamde hij door zijn overgrootmoeder
Theodora Amelia, baronesse van Coehoorn, van den beroemden
vestingbouwkundige af. Met zijn ouders uit Engeland in Nederland uit hun vrijwillige
ballingschap teruggekeerd, kwam hij op 20 Oct. 1821 als cadet page op de Artillerieen Genieschool te Delft en werd op 12 Maart benoemd tot 2den luitenant bij het
Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs. Op 20 Maart 1831 tot 1en luitenant
bevorderd was hij gedurende den Tiendaagschen Veldtocht werkzaam bij het in
staat van verdediging brengen van 's Hertogenbosch en werd op 5 April 1832
benoemd tot ridder van het Metalen Kruis. Overgeplaatst naar de Citadel van
Antwerpen werd hem op 6 Dec. 1832 door een bomscherf de rechtervoet verbrijzeld
bij een poging om een in brand geschoten magazijn van levensmiddelen te
blusschen. Tot belooning van zijn dapperheid werd hij benoemd tot Ridder M.W.O.
4e kl., terwijl hij 31 Mei 33 de Citadel-medaille ontving. Merkwaardig was het te zien
hoe v. St. met een houten been ladders beklom, langs stellingen en dakgoten liep
en zich, hoewel invaliede, als een uitstekend zwemmer deed kennen. Als kapitein
werd hij tot secretaris van de Commissie van inspectie over het onderwijs aan de
K. Mil. Acad. benoemd; in 1843 bij het Depart. van Oorlog werkzaam gesteld; 10
Mei 1849 werd hij benoemd tot adjudant in b. dienst van Koning Willem III. Zijn
benoeming tot majoor volgde in '59, tot luit.-kol. in '61. Als kol. was hij (in 1864)
werkzaam als Inspecteur van Fortificatiën te Dordrecht. Bij de reorganisatie van het
wapen der genie in 1867 werd hij bestemd om op te treden als comdt. in de 1ste
Stelling der Genie te Utrecht in welke functie hij op 4 Nov. 1867 benoemd werd tot
generaal-majoor. Enkele weken na zijn overplaatsing als comdt. in de 2e Stelling
te 's Hertogenbosch werd hij (19 Juni 1868) op zijn verzoek op non-activiteit gesteld.
Bij het uitbreken van den fransch-duitschen oorlog en de daarop gevolgde mobilisatie
van ons leger werd v.L. St. in activiteit hersteld en hem het bevel opgedragen over
de Utrechtsche Linie (thans N. Hollandsche Waterlinie). Toen het behoud van een
comdt. dier linie niet langer noodig werd geoordeeld, werd de betrekking opgeheven
en v.L. St. opnieuw op nonactiviteit gesteld. 6 Juli 1872 trad hij op als Minister van
Oorlog in het 3e Ministerie-Thorbecke. Hier vond v.L. St. voor het eerst gelegenheid
om het beginsel, waarvoor hij zijn geheele leven geijverd heeft: de afschaffing der
plaatsvervanging bij de militie, ingang te doen vinden; de Tweede Kamer der
Staten-Generaal verwierp echter op 30 Juli 1873 met 43 tegen 25 stemmen art. 1
van het ontwerp van Wet tot wijziging der Wetten op de Nationale Militie (invoering
van persoonlijken dienstplicht). Op grond hiervan vroeg v.L. St. ontslag als M.v.
Oorlog, wat hem werd verleend. Tijdelijk ingedeeld bij den Grooten Staf werd hij 31
Dec. 1873 gepensionneerd. Na zijn pensionneering gaf hij (in 1874) eene brochure
uit: De uitvoering der Vesting-wet en het Korps der Genie. Voorts was hij oprichter
en jaren lang voorzitter van den ‘Antidienst-vervangings bond’. Op alle mogelijke
wijzen streed de bekwame genie-officier voor persoonlijken dienstplicht en maakte
er op allerlei wijzen en overal propaganda voor.
Zie voorts: Mil. Gids 1891, het artikel van C.J. P o l v l i e t en in den Mil. Spectator
1891 het artikel van F. d e B a s .
Eysten

[Stoppelaar, Joan de]
STOPPELAAR (Joan d e ), geb. te Oudenbosch 31 Juli 1757, gest. te Gorinchem
3 Febr. 1800, uit een uit Vlaanderen geweken geslacht en zoon van den
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predikant A n t h o n y en A n n a A n t h o n e t t a R i j c k e n , werd 17 Sept. 1781
predikant te Bunschoten, in 1782 te Schipluiden (waar hij 7 Nov. 1784 huwde met
S u s a n n a O l y m p i a l'A n g e ), in 1785 te Steenbergen en 16 Aug. 1786 te Goes
(bev. 19 Nov.), waar hij 29 Sept. 1788 hertrouwde met J o h a n n a C o n s t a n t i a
v a n V i s v l i e t en vanwaar hij 10 Mei 1795 als predikant vertrok naar Gorinchem.
Uit zijn tweede huwelijk is 25 Sept. 1789 te Goes geboren P i e t e r d e S t .,
advocaat en wijnkooper te Middelburg, waar hij ook wethouder en lid der Staten
van Zeeland werd, 1 April. 1812 gehuwd met J o h a n n a v a n d e r H u c h t en
na haar overlijden in 1821 op 28 Nov. 1823 met 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 , gest. in 1830, vóór zijn overlijden op 1 Mei 1853, doch hem nalatende
Gerardus Nic. en Joh. Herman (II kol. 1383 en 1384). Van J o a n d e S t . zijn na
zijn overlijden door zijn ambtgenoot Adr. Mandt verschillende verzen uitgegeven,
waaronder door kunstgenootschappen bekroonde, als: Nagelaten gedichten
(Amsterdam 1801) waarin zijn portret.
Zijn portret is gegraveerd door J.C. Bendorp.
Zie: Boekzaal CLXX: 1 (1800) 204-6; a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , de Herv.
gem. te Goes (ald. 1847) XXX-XXXI; de genealogie van het geslacht door
V o r s t e r m a n v a n O y e n in diens Stam- en Wapenboek III (Gron. 1890) 184-190
en N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 713-14.
de Waard

[Storm van 's Gravesande, jhr. Nicolaas Jeremias]
STORM VAN 'S GRAVESANDE (jhr. Nicolaas Jeremias), secretaris der gemeente
Rotterdam en tevens als letterkundige bekend, geb. 26 Mrt. 1788 te 's Hertogenbosch
en overl. 9 Jan. 1860 in eerstgenoemde stad. Zijn ouders waren jhr. C a r e l S t o r m
v a n 's G r . en M a r i a v a n G e n n e p . Reeds op jeugdigen leeftijd naar Rotterdam
gekomen, om bij zijn grootvader van moeders zijde, A. van Gennep, in den handel
te worden opgeleid, werd hij in 1808 als deelgenoot in de firma v a n G e n n e p
e n z o o n opgenomen. Zijn vlugge. werkzame geest bleef niet lang onopgemerkt
en opende hem den weg tot velerlei administratieve betrekkingen. Reeds in 1806
tot substituut-secretaris der Kamer van koophandel te Rotterdam benoemd, werd
hij hierin in 1811 door het fransche bestuur bevestigd en bleef hij ook na 1813 in
die betrekking, terwijl hij zich in 1816 bij Kon. Besluit van 5 Sept. tot secretaris van
de Kamer v. koophandel en fabrieken benoemd zag. 23 jaren heeft hij die betrekking
met buitengewonen ijver en toewijding vervuld, totdat hij in 1839 tot secretaris der
gemeente Rotterdam benoemd werd, als opvolger van J.A. baron van Zuylen van
Nyevelt. Ruim 20 jaren heeft hij ook dit ambt met veel bekwaamheid en ijver
waargenomen. Ook in andere wetenschappelijke betrekkingen was Storm v. 's
Gravesande nuttig werkzaam, terwijl hij zijn vrije uren gaarne wijdde aan de
beoefening van vaderlandsche geschiedenis en letteren, genealogie, heraldiek enz.
Als een niet onverdienstelijk dichter heeft hij zich in verschillende jaarboekjes van
zijn tijd doen kennen, zoomede in een afzonderlijken bundel, Luimige poëzy getiteld
(1817). Verder schreef hij eenige opstellen in de Bijdragen voor Vaderl. geschiedenis
en Oudheidkunde van I s . A n . N i j h o f f .
o

Jhr. Storm v. 's Gravesande was drie maal gehuwd: 1 . in 1808 met J o h a n n a
o

C a r o l i n a M e e s (gest. 1818); 2 . in 1820 met H e n r i c a M a r i a H e r m i n a
o

B o w i e r (gest. 1824) en 3 . in 1828 met H e n d r i k a B a r b e r a S o p h i a
N i e r t r a s z , die hem overleefde. Uit het eerste huwelijk was één zoon geboren,
jhr. C a r e l
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M a r c u s S t o r m v. 's G r a v e s a n d e , later lid der 2de Kamer Stat.-Gen.
Zie: N. Rott. Cour. 1860, No. 11, 14 en 20, en Alg. Konst- en Letterb. 1860, 68
en 69.
Zuidema

[Stort, Klaas of Nicolaus Stortius]
STORT (Klaas) of N i c o l a u s S t o r t i u s , 2 Apr. 1780 te Enkhuizen geb., was van
1803 tot 1817 conrector aan de latijnsche school te Zwolle en van 1817 tot zijn dood
rector te Dokkum, waar hij 22 Mrt. 1832 overl. Honoris causa werd hij 1819 door
den Senaat der gron. hoogeschool tot Dr. in de letteren bevorderd. Ons zijn geen
andere geschriften van zijne hand bekend dan Gedichtjes voor kinderen, van Alphen
nagezongen, waarvan 1833 een 2de dr. verscheen.
Zie: Symb. Literariae 1838, 143.
Zuidema

[Straatman, Willem]
STRAATMAN (Willem), beeldhouwer te Alkmaar, overl. aldaar in April 1776, heeft
de levensgroote beelden van S. Dominicus en de H. Maagd vervaardigd, welke 4
Aug. en 1 Nov. 1750 zijn geplaatst aan weerszijden van het altaar der
nieuwgebouwde S. Dominicuskerk. Hij is met den beeldhouwer Frauen ook werkzaam
geweest aan het nieuwe, door jonkvr. J.G. le Chastelain geschonken orgel der in
1760 verbrande Kapelkerk, waarvoor aan hem ƒ 544 en aan Frauen ƒ 300 is betaald.
Zie: Bijdragen gesch. bisd. Haarlem XXII, 204; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars
te Alkmaar 31.
Bruinvis

[Stralen, Godfried van]
STRALEN (Godfried v a n ), overl. te Rome 13 Juli 1444, meester in de vrije kunsten
en licentiaat in het kanonieke recht, pastoor van Vollenhove. In 1439 en volgende
jaren was hij aan de universiteit te Keulen. Hij werd te Rome in de kerk der
Anima-stichting begraven, wier doodenboek hem vermeldt als N i c o l a u s
Godifredus Henrici de Stralen.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 568; G.J.
H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië (R.G. Publ. kl. serie 12) 573, 579.
van Kuyk

[Stratingh, Gozewinus Acker]
STRATINGH (Gozewinus A c k e r ), verdienstelijk geoloog en oudheidkundige, geb.
25 Mrt. 1804 te Adorp (prov. Gron.) en overl. 22 Oct. 1876 te Groningen. Zijn ouders
waren E v e r h a r d u s S t r a t i n g h , predikant op genoemd dorp, en M a r g i e n
C l e v e r i n g a . Hij ontving zijn opleiding bij zijn oom, S i b r a n d u s S t r a t i n g h ,
prof. in de geneeskunde te Gron., en studeerde aan de hoogeschool ald. in
medicijnen (ingeschr. 1820). Met zijn vriend R. W e s t e r h o f f werd hij hier gerekend
onder de beste studenten van zijn tijd; beiden hadden dezelfde liefhebberijvakken:
geologie, natuurlijke historie en oudheidkunde. Tweemaal werden zijne antwoorden
op academische prijsvragen de bekroning waardig gekeurd (1822 en 1824);
bovendien ontving hij (met W e s t e r h o f f ) een eereprijs op het door hem
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vervaardigde geschrift Natuurlijke historie der provincie Groningen, als antwoord
op een door de Commissie van Onderwijs in die prov. uitgeschreven prijsvraag; in
1839 zag dit antwoord omgewerkt het licht. Reeds in het tweede jaar van zijn
studententijd, nauwelijks 17 jaar oud, werd Acker Stratingh tot lid van het
Natuurkundig Genootschap te Gron. benoemd, en 55 jaren heeft hij door zijn
onderzoekingen den goeden naam van die vereeniging verhoogd. 23 Apr. 1828
promoveerde hij tot doctor in de medicijnen op een diss.: de Chinchonino, chinino
eorumque salibus, imprimis sulphate chinini, pharmaceutica ac therapeutica ratione
consideratis. Groningen, waar hij van zijn jeugd af had verkeerd, was de plaats waar
Acker Stratingh zich als dokter vestigde. Kort daarna (1829) trad hij in het huwe-
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lijk met K a t h a r i n a J o h a n n a P e l i n c k , een predikantsdochter uit Scheemda.
In 1830 trok hij als officier van gezondheid bij het eerste bataljon der gron. schutterij
naar de grenzen. Teruggekeerd, nam hij als jeugdig arts trouw de belangen van zijn
beroep waar. Op den duur echter kon de geneeskundige praktijk hem slechts matig
boeien; zijn lust helde meer over naar natuur- en oudheidkundige studiën, zelfs liet
hij na verloop van tijd zijn dokterspraktijk varen, om zich geheel te wijden aan het
onderzoek naar den voormaligen toestand van ons vaderland, meer in 't bijzonder
naar dien van de stad en prov. Groningen. In 1850, bij gelegenheid van de inwijding
van een nieuw academiegebouw te Gron., werd Acker Stratingh door den Senaat
der hoogeschool honoris causa tot Math. mag. et phil. nat. Doctor bevorderd. Niet
alleen om zijn geleerdheid, ook om zijn beminnelijk karakter genoot hij in ruime mate
de achting en vriendschap zijner stadgenooten. Op 't gebied van maatschappij en
kerk was hij voortdurend nuttig werkzaam ten bate van het algemeen. Zoo was hij
ouderling en kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente, lid van de plaatselijke
schoolcommissie, lid van het geneeskundig staatstoezicht voor Groningen en
Friesland. En toen in 1842 te Haren een landhuishoudkundige school werd opgericht,
belastte A.S. zich vrijwillig met een deel van het aan die inrichting te geven onderwijs,
wat hij bleef doen tot 1865.
Verschillende letterkundige en wetenschappelijke vereenigingen erkenden zijn
verdiensten: zoo de Kon. Acad. v. Wetensch., de Maatsch. der Ned. Letterk. te
Leiden, het Hist. Genootsch. te Utrecht en ook het Friesch Genootsch. voor oudheid-,
taal- en geschiedkunde, Nog op 70-jar. leeftijd werkte hij mee aan de oprichting en
regeling van een bescheiden provinciaal museum van oudheden in de stad zijner
inwoning. Toen hij twee jaar later stierf, liet hij twee zonen na; zijn eenige dochter
was vóór hem overleden.
Als geschriften van Dr. Acker Stratingh dienen vermeld: Natuurlijke historie der
prov. Groningen, door hem en Dr. R. W e s t e r h o f f (1839); De bodem en de
wateren van Nederland (1847); Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands
(1847-52, 3 dln.); Over den oorsprong van de munt en het wapen der stad Groningen
(1849); De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen
boezem der Eems, geschr. in vereeniging met G.A. V e n e m a (1855); Reize om
de aarde, uit het Duitsch van D r . E.J.F. M e i j e r (1857; 2 dln.). Voorts was hij sedert
1849 redacteur van het tijdschr. Gruno en schreef hij een reeks van belangrijke
opstellen in de Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van
de prov. Groningen, onder redactie van hemzelf, M r . H.O. F e i t h en M r . W.B.S.
B o e l e s (1864-73; 10 dln.), waarvan wij noemen: Aardrijks- en geschiedkundige
schets van den toestand der prov. Gron.; Over de Friesche, vooral Ommelander
edelen en hoofdlingen; Over Tienden in de Friesche landen tusschen Flie en Wezer,
inzonderheid in de Ommelanden; Bijdragen tot het Groninger taaleigen; De Eems
als handels- en grensstroom; Vrije of goede wijnen; Twee hoofdstukken uit de
geschiedenis van ons dijkwezen herzien; Groningen een Oud-Drentsche plaats; De
inkomsten der stad Groningen van het Goregt in 1563-64, met aanteekeningen;
Menu van een gildemaaltijd, 1740 en 1741; Appingadam, de oude hoofdplaats van
Fivelingo; Onderzoek nuar het eiland, over welks bezit twist en strijd is gevoerd in
Groningerland tijdens de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1208
13de eeuw; De tienden in Drenthe, 't Goregt en Groningen; De oude Groninger adel;
Het Ommelander wapen; De stad Groningen in haren oorsprong en ouden toestand
beschouwd; Prijzen van levensbehoeften voor ongeveer drie eeuwen te Groningen;
Over het voormalig recht ‘de non evocando’ in Drenthe en Groningen; Historisch
overzigt van de ziekenhuizen, vooral voor armen, te Groningen; eindelijk opstellen
over Woordverklaringen van Terp, Wierd, Wier, Warf enz. In de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetensch, afd. Letterkunde, schreef Stratingh
over de Marken in Friesland; in de Werken van het Hist. Genootsch. te Utrecht:
Kronijken van Emo en Menko enz. (in vereeniging met M r . H.O. F e i t h ); in den
ouden Gron. Volksalmanak: Over den ouden loop der A; Over het oude raad- en
wijnhuis te Groningen; Over het nieuwe raad- of stadhuis te Gron.; Over de
voormalige St. Walburgskerk; Over de Martinikerk en toren; Over de A-kerk en toren
enz.
Zie: Levensber. Letterk. 1877, 27; Gron. Courant v. 24 Oct. 1876, en Tijdschr.
Aardr. Genootsch. IV, 35.
Zuidema

[Stromp, Henricus]
STROMP (Henricus) ook genoemd S t r o m p e u s , V e r s t r o m p e n , v a n d e r
S t r o m p e n , monnik der cistercienserabdij St. Bernard aan de Schelde, overl. te
Wouw 19 Maart 1552. Plaats of jaartal zijner geboorte zijn niet bekend. 21 Jul. 1523
behaalde hij den graad van licentiaat in de godgeleerdheid te Leuven. Hij bekleedde
toen den post van prior in de abdij. De datum zijner benoeming als pastoor te Wouw
is niet zeker.
Hij schreef Initium atque progressus monasterii loci S. Bernardi ob origine usque
ad 1552, verkort uitgegeven door J o n g e l i n u s in Notitia abbatiarum O. Cist. IX,
11-71.
Zie: B. v a n D o n i n c k , Obituarium loci S. Bernardi (Lérins 1901) 42; H. d e
J o n g h e , L'ancienne faculté de théologie à Louvain (Louv. 1911) 48; C. d e V i s c h ,
Biblioth. scriptorum O. Cist. (Col. 1656) 146; Biblioth. gén. des écrivains de l'ordre
de S. Benoît (Bouillon 1778) III, 82.
Fruytier

[Stucki, Marinus Jacobus]
STUCKI (Marinus Jacobus), geb. te Utrecht 15 Oct. 1809, overl. te Alkmaar 1 Juni
1899. Hij oefende zich aan de teekenacademie te Utrecht, behalve in de teekenkunst,
ook in de bouw- en doorzicht-, wis- en werktuigkunde. Daarna ontving hij van B.
van Straten eenig onderricht in het landschapschilderen. Van 1825 tot 1835
vervaardigde hij teekeningen naar de natuur voor 's Rijks-veeartsenijschool, professor
v. Lidth de Jeude e.a. In laatstgenoemd jaar werd hij tot stadsteekenmeester te
Alkmaar benoemd, waar hij de vervallen stads-teekenschool weder tot bloei wist te
brengen. Bij de opheffing der school in 1869, ten gevolge van de oprichting der
burgeravondschool, bleef hij slechts met het geven van enkele lessen aan openbare
scholen belast. In 1855 heeft hij een nieuw schilderstuk voor den Waaggevel
geleverd; het middelste der 3 figuren, een Mercurius, was niet gelukkig
geproportioneerd. Na het overlijden van Plas is hij eenige jaren directeur van het
teekengenootschap ‘Kunst zij ons doel’ geweest. Zijne vrouw: C o r n e l i a S i k k i n k ,
verloor hij reeds 9 Mei 1854. Van zijne kinderen is een zoon hoofdonderwijzer en
bestuurder der districtsschool te Blauwvallei in de Kaapkolonie geweest, daarna
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wijnbouwer geworden; als redacteur van een tijdschrift heeft deze zich verdienstelijk
gemaakt voor de taal en andere belangen der hollandsch-afrikaansche bevolking.
Zie: I m m e r z e e l , De Levens en Werken; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars
le Alkmaar, 32.
Bruinvis
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[Suerendonck, Andreas]
SUERENDONCK (Andreas), geb. te Gorcum omstr. 1628, werd in 1648 als A.
S u r e d o n c i u s en stud. theol. ingeschreven te Utrecht; in 1654 predikant te
Spaarndam, 1659 te Reewijk, 1669 te Kloetinge, in 1670 te Raamsdonk en in 1691
te Geertruidenberg. Hij gaf uit een Rouw- en treurtooneel ('s Grav. 1695) op het
overlijden van koningin Maria.
de Waard

[Suerendonck, Elias]
SUERENDONCK (Elias), geb. te Utrecht omstr. 1645, gest. te Dordrecht in 1681,
zoon van Wilhelmus, die volgt, werd 18 Apr. 1662 te Leiden ingeschreven als stud.
litt. en 21 Mrt. 1663 als stud. med., werd echter proponent onder de classis van
Zuid-Beveland en onder het rectoraat van zijn broeder Petrus (die volgt) in 1667
aansteld tot conrector aan de latijnsche school te Goes. Reeds 2 Mei 1668 vertrok
hij echter als predikant naar 's Heerenhoek, ondertrouwde te Goes 29 Apr. 1672
(getr. te 's Heerenhoek) met A n n a T r o u w e r s van Middelburg, wed. van den
waalschen predikant te Goes, J o h a n n e s T r e l c a t i u s ; hij werd 17 Mei 1673
beroepen als predikant naar Nisse, vertrok in 1678 naar Oud-Beyerland en werd in
1679 predikant te Dordrecht, waar Petrus toen rector was.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (ald. 1753) 356; S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
II (Utr. 1845) 8-10; R ö m e r in Nehalennia jaarboekje enz. 1 (Midd. 1849) 94 en
Navorscher XXI (1871) 597-98.
[de Waard]

[Suerendonck, Gerard]
SUERENDONCK (Gerard) was in 1644 verbonden aan de latijnsche school te
Rotterdam, waaraan Wilhelmus, die volgt, tot 1643 conrector was geweest en
1651-52 rector was. Hij verkreeg 28 Juni 1666 wegens hoogen ouderdom emeritaat.
Gehuwd met M a r i a v a n M a r e l , is 2 Apr. 1652 van hem te Rotterdam een zoon
J o h a n n e s S. gedoopt.
Zie: K a n , Gesch. van het Erasmiaansch Gymnasium (Rott. 1884) 35, 40, 43.
de Waard

[Suerendonck, Petrus]
SUERENDONCK (Petrus), geb. volgens opgaven te Utrecht in 1622, gest. te
Middelburg 17 Apr. 1696, zoon van Wilhelmus (die volgt), zou echter te Rotterdam
zijn geboren omstr. 1633 als hij dezelfde is als zijn naamgenoot, die 6 Nov. 1653
te Leiden is ingeschreven als stud. theol. Hij werd 23 Apr. 1655 aangesteld als
conrector der latijnsche school te Goes en in 1659 tot rector; eveneens j.g. van
Rotterdam wordt hij genoemd bij zijn ondertrouw aldaar op 12 Mrt. 1666 (getr. 21
Apr.) met M a g d a l e n a T r o u w e r s van Middelburg, wed. van den predikant te
Heinkenszand J a c o b v a n R e n t e r g e m ; te Goes heeft bij zijn broeder Elias
tot conrector gehad. In 1670 vertrok S. als conrector naar den Haag om werkzaam
te zijn onder het rectoraat van Spinoza's vriend Louis Limelet, liet echter in 1674
deze betrekking over aan zijn broeder J o h a n n e s S. (wellicht degeen, die in 1666
student te Utrecht werd), om rector te worden te Dordrecht. Van hier vertrok hij in
1680 in gelijke functie naar Utrecht om van 1685 tot 1690 weder rector te zijn te
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Amsterdam, echter zonder vaste klasse. Naar rust wenschend, vestigde hij zich
ambteloos te 's Gravenhage, doch nam op verzoek van de middelburgsche
magistraat in Juli 1691 het rectoraat van de latijnsche school aldaar op zich, 3 Sept.
zijne inaugureele rede houdend. S. beoefende de latijnsche poëzie gelijk omgekeerd
verschillende vernuften van dien tijd hem lofverzen hebben toegewijd; zijn
kunstbroeder David van Hoogstraten noemde hem ‘de eer der letterhelden’. Onder
zijn bestuur namen de verschillende scholen (Jacobus Fruytier en Franciscus Burman
zijn o.a. zijne leerlingen geweest)
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zeer in bloei toe; aan zijn hoogen leeftijd is wel te wijten dat zulks te Middelburg
minder het geval was. De Cat. der hss. van J. Koning vermeldt van hem een ms.
Zijn omstr. 1674 door D. van der Plaats geschilderd portret is gegraveerd door J.
van Munnikhuyzen met een bijschrift van J. Vollenhove.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (ald. 1753) 356; Levensber. van ber. mannen
IV: 6 (Amst. 1731) 92; S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht II (Utr. 1845) 9; R ö m e r in
Nehalennia, jaarboekje enz. I (Midd. 1849) 93-95; S c h o t e l in Zeeland, jaarboekje
voor 1856, 219-220; d e z . de Illustre school te Dordrecht (Utr. 1857) 90, 109, 226,
228; E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht II (Utr. 1864) 18; P i c c a r d t ,
Bizonderh. uit de gesch. der stad Goes (ald. 1865) 174; Zelandia ill. I (Midd. 1879)
459 en V o e g l e r , Gesch. van het middelb. gymn. (ald. 1894) 413-17.
de Waard

[Suerendonck, Wilhelmus]
SUERENDONCK (Wilhelmus), geb. 15 Jan. 1601, overl. te Rotterdam 21 Sept.
1652, zoon van A n d r e a s S., werd 9 Apr. 1619 theol. stud. te Leiden en verdedigde
daar onder A. Thysius eene Disp. de Christo, capite ecclesiae. Aanvankelijk
verbonden aan de latijnsche school te Bommel, was hij daarna conrector te Gorcum
en sinds 4 Dec. 1634 te Rotterdam. Hij werd bij utrechtsche vroedschapsresolutie
van 10 Aug. 1643 tot rector der Hieronymusschool benoemd, welk ambt hij bekleedde
tot 1651; de school bloeide onder zijn uitstekend bestuur. Van 11 Sept. 1651-Sept.
1652 was hij rector te Rotterdam.
Hij was gehuwd met S u s a n n a B r o s s a e r t , en liet drie zonen na: Petrus,
Elias en Johannes, alle hier genoemd; een vierde is J a c o b u s gedoopt 7 Dec.
1647, ingeschr. te Leiden als litt. stud. 5 Mei 1667 en als jur. stud. 25 Sept. 1669.
Zijn door Th. Mattham gegraveerd portret is voorzien van een 8-regelig latijnsch
gedicht van G. Soestius (te vinden bij E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht II,
7).
Een latijnsch gedicht van hem op Gisb. Voetius vermeldt J a c . v a n
O u d e n h o v e n , Beschrijvinge van Heusden (Amst. 1743) 49.
Zie: Rotterd. Jaarboekje 1894, 212 en 213 (U n g e r , Lijst van Rectoren);
S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht II, 9; K a n , Gesch. van het Erasm. Gymnasium
(Rotterd. 1884) 33, 34, 37-39.
Gewin

[Suidbertus]
SUIDBERTUS, geb. in Engeland, monnik en priester in het klooster Rathmelsigi in
Ierland, werd door zijn abt, den heiligen Egbertus, in 690 met den heiligen Willibrord
en diens gezellen ter evangelisatie gezonden naar Friesland. Tijdens de eerste reis
van Willibrord naar Rome werd Suidbertus door zijn gezellen naar den heiligen
Wilfried gezonden, destijds in ballingschap in Mercië, om uit diens handen de
bisschoppelijke consecratie te ontvangen (Aug. 693). Kort na zijn terugkeer in
Friesland begaf hij zich naar de Bructuaren in het land van Berg aan de Lippe om
hun het evangelie te verkondigen; hij bewerkte er vele bekeeringen, doch zijn
opkomende gemeente werd verwoest door de Saksers, en hij zelf gedwongen naar
Pepijn te vluchten, die op het verzoek van zijne vrouw Plectrudis, aan den
evangelie-bedienaar een eiland schonk in den Rijn (Kaiserswerth) waar deze een
klooster stichtte, hetgeen de plaats van zijn dood werd (1 Maart 713). De eenige
inlichtingen over den heiligen Suidbertus, die geloof verdienen, worden bij B e d a
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gevonden. Op dezen steunt Radboud; doch wat Marchelmus aangaat, den
zoogenaamden gezel van Willibrord
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en auteur van een leven van den heiligen Suidbertus, hij is een falsaris uit de 14de
eeuw. De Batavia sacra verwart onzen heilige met den heiligen Suidbertus, bisschop
van Werden en ongeveer 40 jaar jonger. Joannes Gelenius, vicaris-generaal van
Keulen, erkende in 1626 te Kaiserswerth de overblijfselen van Suidbertus; op hun
aanraking werd een koortslijder genezen.
Zie: Acta SS. 1 Mrt. 67-85; G h e s q u i e r e ; Acta SS. Belgii VI, 148-192; Batavia
Sacra, I, 42-43; Patr. Lat. XCV, 245-247; CXXXII, 547-557; B o u t e r w e k , Suidbert,
der Apostel des Bergischen Landes (Elberfeld 1859); B i n t e r i m , Excurs über die
Geschichte d.h. Suidbertus. Denkwürdigkeiten V; D i e k a m p , die Fälschung der
Vita S. Suidberti in Hist. Jahrbuch 1881; Analecta Boll. VI (1887) 73-76; P a u l s ,
Zur Geschichte der Suidbertus- und Willeicus-Reliquien in Kaiserswerth in Annalen
des Hist. Vereins für den Niederrhein Heft LXIII, (Köln 1896), 54; K r o n e n b u r g ,
Neerlands Heiligen II, 125-129.
Graux

[Suikers, Geerlof]
SUIKERS (Geerlof), zoon van G e e r l o f f S u y c k e r s en A l i d a v a n d e r
G r a e f f , geb. te Helmond 26 Mei 1669, overl. te Leiden 28 Mrt. 1717. In de
doopboeken der Hervormde Gemeente vindt men zijn naam niet opgeteekend; de
aanwezige registers, in 1906 uitgegeven door Aug. Sassen, beginnen eerst met het
jaar 1678. De oude Suyckers was in de laatste helft der zeventiende eeuw
erfsecretaris en presidentschepen van Helmond, benevens griffier en rentmeester
van Peelland. Hij was Bosschenaar van geboorte en 14 Oct. 1682 ging hij te Delft
een tweede huwelijk aan met M a r g a r e t a B r u y s t e r . Op zijn 16e jaar vertrok
de jonge Suikers naar de hoogeschool van Leiden, waar hij 5 Sept. 1684 als student
werd ingeschreven. Hij promoveerde tot Doctor in de Rechten 11 Mei 1690. 14 Aug.
d.a.v. trad hij in den echt met A n n a H e r m a n a S c h u y l , geb. 5 Aug. 1664 en
dochter van Florentius Schuyl, professor in de genees- en plantkunde aan genoemde
universiteit. Over zijn goede eigenschappen wordt door zijn vrienden hoog
opgegeven: ‘Hij was openhartig, nederig en buitengewoon zachtmoedig.’ Deze
laatste deugd zal hij wel niet van zijn vader geërfd hebben. Uit een drietal akten, in
Aug. 1686 verleden voor den notaris Joachimus Kets te Helmond, blijkt, dat de
advocaat Paulus de Cranenbroeck ‘ongeveer 14 dagen geleden belangrijke wonden
aan het hoofd en de rechterzijde waren toegebracht door den heer Geerloff Suyckers
en diens neef van Ewijk; dat Suyckers om die reden was gevangen gezet in een
kamer in het stadhuis van Helmond en aldaar bewaakt werd met ‘pieck ende roer’
en dat Suyckers tegen zijn gevangenhouding protesteerde op grond, dat hij poorter
van 's Hertogenbosch was. Suikers was een man van algemeene ontwikkeling. Niet
alleen was hij thuis in de werken van vroegere schrijvers, maar hij hield ook
nauwkeurig bij, wat er in zijn tijd zooal uitkwam. Onder zijn vrienden gold hij voor
een ‘levend berechtboek’. ‘Hij was een bijzonder liefhebber van de zedekunde en
in godsvrucht was hij aangedaan met liefde, ootmoed en aandacht, zoodat hij
uitnemend lessen van raad en troost kon geven aan allen, die ze van hem
begeerden.’ Suikers was flink met tijdelijke goederen gezegend en behoefde om te
leven niet naar ambten of bedieningen te staan, iets wat hij voor een groot geluk
hield en wat zijn vrienden de vergelijking aan de hand deed met T. Pomponius
Atticus, Gelukkig en rustig sleet hij zijn dagen
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in den Haag. In Maart 1717 ging hij te Leiden logeeren bij een nabestaande zijner
gemalin. Gezond en wel vertrok hij, maar plotseling werd hij ziek en stierf er den
28sten dier maand. Zijn stoffelijk overschot werd te Leiden ter aarde besteld. Suikers
was de eerste nederlandsche schrijver, die een algemeene geschiedenis der wereld
in 't licht gaf. Dit reuzenwerk is gebonden in 5 deelen ieder van ongeveer 1000
bladz. van een zeer groot formaat. Zij behooren tot de grootste boeken, die er in de
18de eeuw verschenen. Het werk is getiteld: Algemeene kerkelijke en wereldlijke
Geschiedenissen des Aardkloots, of Een verhaal van al hetgene gedenkwaardig in
verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der
Wereldt tot de doodt van Willem III koning van Engelandt. Mitsgaders de Levens
van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tijdt door geleerdheit of door
eenige andere aanmerkenswaardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. Op
een welgeschikte order in het Neder-Duitsch beschreven door G e e r l o f S u i k e r s ,
Rechtsgeleerde. En in het licht gegeven door I s a a k V e r b u r g . Met koopere
platen en landkaarten (Amsterdam 1721-1728). De kopergravures zijn van Picart,
Wandelman, Miger, Debrie, Gunst, Philips, e.a. Het werk kostte in dien tijd ver over
de ƒ 100. Het portret van Suikers behoort tot de fraaiste gravures uit dien tijd en
staat vooraan in 't boek achter de opdracht van de uitgevers aan den lateren
stadhouder Willem IV. Onder 't portret vinden we zijn wapen, waarnaast zijn geboorte
en overlijden gemeld zijn. Daaronder staat een latijnsch vers van zijn bloedverwant
G. v a n E w i j k . Suikers was ongeveer met tweederde van zijn werk klaar, toen
de dood hem zoo onverwacht wegrukte.
Het hs. van S. loopt niet verder dan het XVIIe hoofdstuk van het Zesde Tijdbestek
(186, 2e kolom) Zijn laatste woorden waren: ‘Welke hij en zijne navolgers aan hen
zouden geven.’ De naam van Verburg is onafscheidelijk aan dien van Suikers
verbonden, maar veel pleizier heeft V., van wiens hand twee à drie deelen van het
werk zijn, niet gehad. Suiker's weduwe ontzag zich zelfs niet Verburg bij de Staten
aan te klagen, omdat hij zijn naam op den titel had doen plaatsen en de uitgevers
Verburgs portret in het Ve deel hadden opgenomen, enz. De Historie van Suikers
- er mogen groote gebreken aan kleven - is een werk, dat eerbied afdwingt. Men
staat verbaasd over de belezenheid van den schrijver. Die vijf zware deelen vormen,
behalve een uitvoerig overzicht der wereldgebeurtenissen tot omstreeks 1700 een
rijke encyclopedie van honderden beroemde en verdienstelijke personen; op ieder
gebied vindt men er eene uitvoerige of beknopte levensbeschrijving.
Zie: de voorrede van genoemde Geschiedenissen.
H.N. Ouwerling

[Sulpke, Cristiaan George]
SULPKE (Cristiaan George), boekhandelaar-uitgever te Amsterdam, waar hij 25
Febr. 1789 geb. werd en 11 Sept. 1858 overl. Duitscher van afkomst, ontving hij,
na vroeg zijn vader verloren te hebben, ook zijn opvoeding bij familie in Duitschland,
kwam echter op 14-jarigen leeftijd in Nederland terug en werd toen als leerling
geplaatst in den duitschen boekhandel van Hesse te Amsterdam. Later was hij een
paar jaar werkzaam bij de weduwe Cijfveer te Leiden. In 1808 vestigde hij een eigen
duitschen boekhandel te Amsterdam, de eerste jaren als deelgenoot van B u d e r ,
doch sedert 1812 geheel onder eigen naam. In 1850 deed hij zijn debietzaak over
aan zijn eenigen zoon J.C.A. S u l p k e , doch
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bleef tot zijn dood als uitgever werkzaam. Verscheiden jaren was S. bestuurslid van
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, die hem in 1854
tot haar eerelid benoemde. In het Jaarboekje van den Boekhandel voor 1839 heeft
hij een geschiedenis gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling dier vereeniging.
De zoon trok zich in 1880 uit een boekhandel terug.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen I, 810 en Bijdr. Boekh. I, 73.
Zuidema

[Suringar, Gerard Conrad Bernard]
SURINGAR (Gerard Conrad Bernard), geb. 8 Apr. 1802 te Lingen (Hannover), overl.
12 Jan. 1874 te Leiden, was de 2de zoon van L u c a s S u r i n g a r , destijds predikant
bij de gereformeerde gemeente en hoogleeraar aan de doorluchtige school in Lingen,
later professor in de theologie aan de leidsche hoogeschool, en C a t h a r i n a
A n n a E l i s a b e t h B e c k h a u s . Nadat hij zijn eerste onderwijs voornamelijk in
de oude talen genoten had aan de latijnsche school zijner geboorteplaats, verhuisde
hij in 1815 naar Leiden, bezocht daar gedurende twee jaar het gymnasium en werd
in Aug. 1817 bevorderd tot de academische lessen, na het houden van een, door
hem zelven opgestelde latijnsche oratiuncula, de Literarum humaniorum praestantia,
waardoor hij blijken gaf, zeer bedreven te zijn in de taal der ouden. 15 Sept. 1817
werd hij aan de leidsche hoogeschool ingeschreven als student in de geneeskunde
en reeds bij de studie der voorbereidende vakken onderscheidde hij zich (1819)
door de beantwoording van eene botanische prijsvraag: de Foliorum plantarum ortu,
situ, fabrica et functione, uitgeschreven door de philosophische faculteit te Leiden,
waarvoor hij met goud bekroond werd. Een zelfde succes had hij (1822) bij de
beantwoording van eene prijsvraag, uitgeschreven door de medische faculteit te
Leiden, getiteld de Modo, quo natura versatur in restituendo omni quod in corpore
humano solutum est. 2 Juni 1824 promoveerde hij in de geneeskunde na verdediging
van een proefschrift, de Nisu formativo ejusque erroribus. 16 Jun. d.a.v. werd hij
bevorderd tot artis obstetriciae doctor. Daarna begaf hij zich buitenslands, eerst
naar Gent en Luik en later naar Parijs, waar hij de lessen van Dupuytren, Lisfranc,
e.a. volgde. Vervolgens reisde hij naar Berlijn, waar hij zich vooral op de chirurgie
toelegde en ook de lessen van Caspar over de gerechtelijke geneeskunde bijwoonde.
26 Jan. 1826, kort na zijn terugkomst in Leiden, verwierf hij den graad van chirurgiae
doctor, vestigde zich daar ter plaatse als geneesheer en werd weldra benoemd tot
stadsdoctor. 6 Jan. 1830 kreeg hij de benoeming tot professor in de ontleed-, natuuren heelkunde aan het Athenaeum te Amsterdam en 15 Mrt d.a.v. aanvaardde hij
deze betrekking met het houden eener oratie, de Praeclaro, quod in sensibus integris
et exercitatis est, praesidio ad medicinam discendam, faciendam et perficiendam.
(Amst. 1830). Behalve zijne lessen aan de studenten van het Athenaeum, gaf hij
ook onderricht aan de kweekelingen der klinische school, en moest hij openbare
anatomische demonstratiën houden, welke door vele doctoren en heelmeesters
bezocht werden. De anatomische praeparaten, welke hij voor al dit onderwijs noodig
had, vervaardigde hij grootendeels zelf en deze maakten deel uit van de verzameling,
welke hij, met eene wetenschappelijke beschrijving getiteld Pars suppellectilis
anatomiae, sive catalogus speciminum pathologico-anatomicorum, in 1866 aan de
leidsche hoogeschool ten geschenke gaf. Als bewijs, hoezeer deze schenking door
curatoren werd gewaardeerd, ontving hij van hen een zilveren
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vaas met toepasselijk opschrift. Door de Provinciale Commissie van geneeskundig
onderz. en toevoorz. in Noord-Holland werd in 1829 zijn antwoord op de prijsvraag:
Geschied- en oordeelkundige verhandeling over het leerstelsel van den franschen
geneesheer Broussais (Amst. 1829) met goud bekroond en in 1831 evenzoo dat,
over Het onderzoek naar de doelmatigste inrigting van sterfte lijsten ten dienste van
de geneeskunde in het algemeen en van de geneeskundige Staatsregeling in het
byzonder (Amst. 1831). 1 Mrt. 1831 verwisselde hij zijn professoraat in de anatomie
enz. aan het Athenaeum voor dat aan de klinische school, waarbij hem het onderwijs
in de practische en theoretische geneeskunde en de behandeling der patienten in
het Binnengasthuis werd opgedragen. De redevoering, Over het verband tusschen
de geschiedenis der geneeskunde en die der beschaving (Amst. 1831) bij die
gelegenheid uitgesproken, deed reeds zien op welk gebied zijne wetenschappelijke
arbeid zich zou gaan bewegen. Al werd aan zijn verzoek voldaan om hem te ontslaan
als gewoon hoogleeraar aan het Athenaeum, zoo bleef hij toch als professor
honorarius aan die instelling verbonden en behield hij het recht om aan de studenten
lessen te geven afzondelijk of in vereeniging met de leerlingen der klinische school.
14 Juni 1832 huwde hij met A l e t t a W i l h e l m i n a t e n C a t e , geb. 20 Juli
1811 en overl. 5 Nov. 1867; hij kreeg eene dochter die op 5-jarigen leeftijd overleed
en eene dochter C é c i l e C o n s t a n c e , die met G. R o o r d a in het huwelijk trad.
11 Maart 1843 werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de medische faculteit
te Leiden en dit was hem eene welkome gelegenheid om zijnen drukken werkkring
te Amsterdam te verwisselen met eenen, welke hem, niettegenstaande hij les zou
moeten geven in vakken (pharmacognosie en -dynamie), die hem nog vreemd
waren, toch meer tijd zou geven tot wetenschappelijken arbeid. 17 Jan. 1843
aanvaardde hij deze betrekking met het houden eener oratie: de Perficiendo
pharmacologiae studio (L.B. 1843). 8 Febr. 1850 aftredende als Rector magnificus
sprak hij eene rede uit de Naturae et literarum studio in re medica conjunctissimo
(Amst. 1850). 10 Sept. 1842 benoemd tot lid en later aangewezen tot secretaris van
de speciale commissie van zaakkundigen tot de vervaardiging eener nieuwe
pharmacopaea belgica, nam hij bovendien de bewerking der latijnsche uitgave van
dit werk, welke in Dec. 1844 ingezonden eerst in 1851 onder den naam
Pharmacopaea Neerlandica verscheen, op zich. Daarna zette hij zich tot eene meer
uitgebreide bewerking van het onderwerp zijner eerste professorale oratie en deze
studie verscheen onder den titel: De opvoeding der zintuigen. Eene bijdrage tot de
leer van het onderwijs inzonderheid van de natuur- en geneeskundige
wetenschappen (Amst 1855). In dezen tijd maakte hij ook een aanvang met het
verzamelen der bronnen en het te boek stellen eener zooveel mogelijk volledige
Geschiedenis van het geneeskundig onderwijs te Leiden, sedert de stichting der
hoogeschool in 1575 tot op zijnen tijd, welke arbeid in eene reeks van 18 stukken,
gedurende de jaren 1860 tot 1870, in het Nederl. Tijds. v. Geneeskunde verscheen.
Deze historische bijdragen, welke uitmunten door nauwkeurigheid en zorgvuldige
behandeling der stof, worden door ieder, die belangstelt in dit onderwerp, bijzonder
gewaardeerd, omdat de schrijver, door de zeldzame gave om zich geheel en al in
de toestanden der vorige eeuwen te verplaatsen, zich in staat stelt een onpartijdig
en juist oordeel te vellen over de verdiensten zijner voorgangers. Werd hij als
geleerde om zijne uni-
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verseele kennis zeer geprezen, als docent waardeerden zijne ambtgenooten en
leerlingen hem in hooge mate, om de uitnemende wijze waarop hij, dank zij zijne
klassieke vorming, goeden smaak en uitgebreide ondervinding zijne onderwijs wist
in te richten.
8 April 1872, den dag waarop hij zijn 70ste jaar bereikte, kreeg hij eervol ontslag
als hoogleeraar; hierna leefde hij nog bijna twee jaar, maar door steeds toenemend
lichamelijk lijden was het hem niet mogelijk door de afwerking eener laatste bijdrage,
waarvoor hij de bouwstoffen reeds verzameld had, zijne studie over het geneeskundig
onderwijs te Leiden geheel te voltooien.
Kort na zijn dood verscheen onder den titel, Een Ideaal-Dokter, in Ons Streven,
weekbl. voor vrouwen en meisjes, een opstel waarin de verdiensten van Suringar
als practisch geneesheer geschetst werden.
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter en gelithographeerd door J.P.
Berghaus.
Zie over hem: Bijzonderheden betreffende het leven van Dr. G.C.B. Suringar,
vroeger hoogleeraar in de geneeskunde te Amsterdam en later te Leiden, mede
gedeeld door Dr. P.H. S u r i n g a r , hoogleeraar te Amsterdam, voorkomende in het
Ned. Tijds. v. Geneesk. 1874, II, 66, waaraan is toegevoegd eene volledige lijst
zijner geschriften met nauwkeurige opgave der beoordeelingen, welke aan de
voornaamste dezer zijn te beurt gevallen.
Simon Thomas

[Suringar, Pieter Hendrik]
SURINGAR (Pieter Hendrik), geb. 3 Jan. 1813 te Lingen (Hannover), overl. 13 Jan.
1887 te Amsterdam was de broeder van den vorige. Zijne eerste opleiding kreeg
hij te Leiden op de latijnsche school, waarna hij, 27 Febr. 1831, ingeschreven werd
als student in de geneeskunde. 22 Apr. 1837 promoveerde hij op een Dissertatio
historicomedica de Aretaeo medico diagnostico summo. Hij vestigde zich te
Amsterdam, waar hij spoedig door zijne erkende bekwaamheden als geneesheer
en zeker niet minder door zijn uitnemenden tact om met allerlei menschen om te
gaan, eene uitgebreide praktijk verkreeg.
5 Sept. 1844 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de genees- heel- en
verloskund. school te Amsterdam en 22 Nov. d.a.v. hield hij zijne intreerede, Over
de doelmatigste inrichting van het klinisch onderwijs (Amst. 1845), nadat hem (6
Nov.) de titel van honorair professor in de geneeskunde aan het Athenaeum Illustre
was verleend.
Na de opheffing der klinische school in 1867 werd hij benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de praktische geneeskunde aan het Athenaeum en belast met het
onderwijs in de specieele pathologie en therapie, de algemeene medische kliniek
en een nieuw vak, de therapeutische pharmacologie. In 1877 bij den overgang van
het Athenaeum tot gemeentelijke universiteit, stelde hij zich niet beschikbaar voor
eene benoeming tot hoogleeraar, maar nam hij zijn ontslag, vooral omdat zijne
gezondheidstoestand niet zóó was, dat hij zou kunnen voldoen aan de eischen, die
de nieuwe betrekking aan hem zou stellen. De inwendige-geneeskundige dienst in
het Binnengasthuis was eveneens aan hem opgedragen, waardoor hij het noodige
zieken-materiaal had zoowel voor zijn onderwijs als voor zijne talrijke mededeelingen
op de vergaderingen van het Genootschap voor genees- en heelkunde te Amsterdam
(zie de verslagen gedurende de jaren 1839-1862) en bijdragen in het Nederl. Weekbl.
voor Geneeskundigen (zie Register VI, 1856) en Ned. Tijds. v. Geneesk. (Zie Register
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Onder
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deze laatste zijn van grooteren omvang; Bijzonderheden omtrent het leven van Dr.
G.C.B. Suringar (1874, II, 66) en De academische bibliotheek te Leiden, vooral met
oog op het natuur- en geneeskundig onderwijs uit de door Prof. G.C.B. S u r i n g a r
nagelaten aanteekeningen bijeengebracht en medegedeeld (1876, II, 54). Deze
beide stukken getuigen van groote piëteit voor den man, dien hij gedurende het
grootste deel van zijn leven als leermeester en raadsman geëerbiedigd en als een
tweeden vader bemind heeft. Afzonderlijk verschenen nog van hem: Waarnemingen,
4 stn. overgedrukt uit Weekbl. v. Geneesk. en Geneesk. Courant; Ziekte- Verhaal
omtrent enen aan hydrops pericardii overleden lijder (Amst. 1846).
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter en gelithographeerd door L. de Koningh.
Simon Thomas

[Suringar, Willem Hendrik]
SURINGAR (Willem Hendrik), zoon van P e t r u s J a c o b u s S. en B a u k j e
B u y s i n g en broeder van G.T.N. Suringar (II, kol 1394), geb. 3 Aug. 1790 te
Leeuwarden en overl 17 Sept. 1872 te Amsterdam. Hij zou voor het predikambt
worden opgeleid en bezocht daarvoor, na 't verlaten der lagere, een viertal jaren de
latijnsche school zijner geboortestad, doch werd daarna in plaats van naar de
academie te kunnen gaan op het handelskantoor van zijn vader geplaatst. Hij was
n.l. de oudste van een achttal kinderen.
Bij den dood des vaders in 1814 zag hij zich op 24 jarigen leeftijd aan 't hoofd van
diens grossierszaak geplaatst. 20 jaren oud, was W.H. Suringar in het huwelijk
getreden met A u k j e O e n e s G o r t e r , in 1814 overl.; drie jaar later hertrouwde
hij met A n n a d e J o n g . Uit beide huwelijken had hij kinderen. Ten derden male
(1835) trad hij in het huwelijk met C h a r l o t t e H e n r i ë t t e W i l h e l m i n a
L o c h m a n v a n K ö n i g s f e l d t , weduwe van C o r n e l i s t e n H o e t , die hem
overleefde. Met deze echtgenoote verhuisde hij in 1840 van Leeuwarden, ‘waar hij
zooveel leeds geleden en zooveel liefs begraven had’, naar Amsterdam, en heel
zijn leven is hij hier verder blijven wonen. Zoowel in Leeuwarden als in A'dam wijdde
Suringar zich met buitengewone belangstelling aan de openbare samenleving. Hij
was een geboren philanthroop, die wèl deed waar hij hiertoe gelegenheid vond.
Vooral de Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen bezat in hem een buitengewoon werkzaam
lid. Inzonderheid trok ook het toen ten onzent nog zoo gebrekkig ingerichte
gevangeniswezen zijne aandacht. Voorts was S. in Leeuwarden, sedert 1824, lid
van den gemeenteraad en sedert 1832 lid van de Prov. Staten van Friesland. Den
schoonsten roem heeft de veelzijdig werkzame man zich verworven door de
oprichting van het ‘Ned. genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen’ (in
1823) en van de landbouwkolonie ‘Ned. Mettray’ (in 1851). Mèt hem waren de
stichters van eerstgenoemde vereeniging: J o h . L e o n . N i e r s t r a s z (overl. 2
Aug. 1828) en W i l l e m H e n d r i k W a r n s i n c k (gest. 19 Oct. 1857). Een zeer
belangrijke verzameling brochures e.a. geschriften over het toenmalige strafrecht,
gevangeniswezen en al wat daarmee in verband staat, werd door Suringar vermaakt
aan genoemd genootschap en wordt thans in de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam bewaard. Zooals bekend is, was het op zijn aanstichting, dat in ons land
het cellulaire stelsel werd ingevoerd.
Tot de oprichting van ‘Ned. Mettray’ kwam S. naar aanleiding van zijn bezoek aan
de fransche landbouwkolonie van dien naam bij Tours aan de Loire. IJverende voor
de stichting van een dergelijk toevluchtsoord voor verwaarloosde jon-
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gens ook in Nederland, smaakte hij de voldoening, voor de aanzienlijke voor dit
doel bijeenverzamelde geldsommen het landgoed ‘Rijsselt’, onder Gorsel, aan te
koopen, waar nu in den zomer van 1851 bedoeld gesticht verrees. Suringar was
toen 57 jaren; jaarlijks bracht hij er voortaan geregeld zijn bezoeken. 24 Sept. 1872
werd hij er begraven. Een eenvoudige steen wijst er zijn rustplaats aan.
Van de vele andere nuttige instellingen, door S. opgericht, noemen wij de
vereeniging ‘Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede’ en die tot ‘Kleeding van
behoeftige kinderen ter bevordering van geregeld schoolgaan’. Van 's mans talrijke
geschriften vermelden wij alleen: Onderzoek naar de oorzaken van het vervloeijen
van aangeleerde kundigheden bij jongelieden die de school verlaten hebben, met
aanwijzing van de middelen ter voorkoming daarvan (1822); het Godsdienstig en
zedekundig handboek voor gevangenen (1828) en een werkje over het verkeerde
van de Sluikerij (1831), alle drie door de Maatsch. tot Nut van 't Alg. met goud
bekroond; verder zijn Redevoering over John Howard, den hervormer van het
Engelsche gevangeniswezen (in 1823 in de Vaderl. Letteroef. verschenen, doch
later ook afzonderlijk uitgeg.); zijn met J.L. N i e r s t r a s z e n W.H. W a r n s i n c k
uitgegeven Voorlezingen voor gevangenen (1833 en 1837); zijn Gedachten over
de eenzame opsluiting (1842), en zijn Lectuur voor cellulaire gevangenen. Vele dier
geschriften werden meer dan eens herdrukt en in het Fransch, Duitsch, Engelsch
of Deensch vertaald. Een volledige opgaaf van zijn geschriften vindt men aan het
eind van onderstaand levensbericht.
Zijn portret is gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
Suringar's verdiensten werden erkend door tal van maatschappelijke en geleerde
genootschappen. Zoo was hij lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden en
van het Prov. Utr. Genootsch., eerelid van de Maatsch. van Weldadigheid, lid van
verdienste van het Ned. Ond. Genootsch. enz., terwijl de hoogeschool te Freiburg
i.B. hem in 1847 honoris causa tot philosophiae doctor benoemde.
Zie: Hand. Letterk. 1873, 215.
Zuidema

[Suringar, Willem Hendrik Dominicus]
SURINGAR (Willem Hendrik Dominicus), geb. 13 Oct. 1805 te Lingen, gest. 13 Oct.
1895 te Leiden, zoon van L u c a s , predikant bij de Duitsch-Hollandsche Hervormde
Gemeente te Lingen, en C a t h a r i n a A n n a E l i s a b e t h B e c k h a u s ; broeder
van Gerard Conrad Bernard en Pieter Hendrik, hiervoor. In 1814 werd de vader tot
hoogleeraar te Leiden benoemd en aldus kwam S. op tienjarigen leeftijd naar de
stad, die hij tot zijn dood toe 80 jaren lang zou blijven bewonen. Hij werd er in 1821
als student ingeschreven, zag reeds in 1822 zijne prijsverhandeling De patronatus
et clientelae in civitate Romana inde ab antiquissimis temporibus ratione te Groningen
met goud bekroond, werd in 1826 tot praeceptor aan de latijnsche school in de
Lokhorststraat benoemd, promoveerde in 1829 op eene Diatribe academica exhibens
partem priorem disputationis de antiquis interpretibus scriptorum latinorum, huwde
in 1830 R o l i n a P e t r o n e l l a L o s , die in 1891 in haar 82ste levensjaar overleed,
werd in 1838 prorector van de toen in een gymnasium herschapen latijnsche school
en in 1847 rector, als hoedanig hij in 1877 aftrad.
Suringar was een zeer kundig geleerde en als latinist ook buiten het vaderland
hoog geëerd, getuigen de vele huldeblijken, hem bij verscheidene gelegenheden
door buitenlandsche geleerden gebracht, alsmede de latijnsche gelukwensch der
philosophisch-literarische faculteit aan de Universiteit te Breslau met zijn 90sten
geboortedag, te-
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vens zijn sterfdag. De lijst zijner werken is aanzienlijk en te vinden achter de
hieronder genoemde levensbeschrijving door L.J. S u r i n g a r . Zijn werk op het
gebied der latijnsche philologie is voornamelijk van litterair-historischen aard; de
voornaamste geschriften hierin zijn de Historia critica scholiastarum latinorum (1835)
en M. Tullii Ciceronis commentarii rerum suarum sive de vita sua (1854). In de
tweede periode zijns levens wijdde hij zich voornamelijk aan de latijnsche en
middennederlandsche paroemiographie: Erasmus over Nederl. spreekwoorden en
spreekwoordelijke uitdrukkingen, uit 's mans Adagia opgezameld en uit andere,
meest nieuwere geschriften opgehelderd (1873), Io. Glandorpius in zijne Lat. disticha
als vertaler van Agricola's Sprichwörter aangewezen (1874 en 1876) en Heinr.
Bebel's Proverbia Germanica (1879). Het derde en laatste tijdvak zijns levens was
aan de studie van het midden-nederlandsch gewijd; de vruchten van dien arbeid
zijn Die Bouc van Seden (1891), Van Zeden (1892) en Dit sijn Seneka Leren (1895).
Zijn handschriftelijke collectanea berusten op de leidsche bibliotheek.
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter.
Zie: L.J. S u r i n g a r in Levensber. Letterk. 1896, 306-350 en J.E. S a n d y s , A
history of class. schol. III (1908) 280.
Damsté

[Suys, Anna]
SUYS (Anna). Van Balen rekent haar onder de beroemde vrouwen, welke Dordrecht
heeft opgeleverd. Ook zegt hij dat zij van adellijke afkomst was. Nicolaas Grudius
maakte op haar een lofdicht. Uit zijn opdracht blijkt dat zij eene ‘kloostervrouw’ is
geweest; toen de dichter zijn vers schreef, reeds ‘hoogbejaard en gebrekkig, doch
vermaard om hare godvrucbtige liederen, in het Latijn gedicht’. In het lofvers zelf
vergelijkt Grudius haar bij de muze Calliope.
Over haar: Poemata N. G r u d i i (Lugd. Bat. 1612) 62; v. B a l e n , Beschr. v.
Dordrecht 203; H o e u f f t , Parnassus Latino-Belg. 13.
Hensen

[Swaan, Johan Samuel]
SWAAN (Johan Samuel), rector der latijnsche school te Hoorn, waar hij in 1774
geb. was en 26 Oct. 1826 overl. Vroeger was hij een tijdlang apotheker te Amsterdam
en toen reeds beoefende hij vlijtig oude en nieuwe letteren, inzonderheid de poëzie.
Van zijn talrijke geschriften noemen wij: De laster en hare schadelijke gevolgen
(1798); Cajus Marius op de puinhoopen van het verwoeste Carthago, in dichtmaat
(1806); Tot streeling van het oog en voedsel van het hart. Leerboek voor jongelieden.
Met pl. (1813); Een nieuw Wilhelmus van Nassauwen (1814); Latijnsche spraakkunst.
Met 7 plano tafels van de verbuigingen, vervoegingen enz. (1817); Bedenkingen
op de bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa, en Redevoering bij
de inwijding der genees-, heel-, vroed- en artsenijkundige scholen te Hoorn in 1825
(1825). Voorts Des Christens reis naar de eeuwigheid (zonder jaar), dat door de
Maatsch. tot Nut. v. 't Alg. bekroond werd. Een groot aantal boeken op 't gebied van
scheikunde en aanverwante vakken vindt men bovendien in B r i n k m a n 's Catalogus
vermeld.
Zuidema

[Swaeff, Hendrik of Swaab]
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SWAEFF (Hendrik) of S w a a b , ridder en raadsheer van Philips van Bourgondie,
werd door dezen naar Groningen gezonden (1498) om te onderhandelen over de
voorwaarden, op welke de stad den aartshertog tot heer zou willen aannemen.
Ridder Swaeff kende Groningen al van 1494, toen hij reeds met eene zending
daarheen was belast. S. had allerlei mandaten bij zich, zoowel van de Groningers
en Leeuwarders, als van de Saksers en de stichtsche afgevaardigden. Eerst 10
Oct. verscheen hij in Friesland, enkele dagen daarna in
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Groningen, waar hij den Raad eene uiteenzetting gegeven zou hebben, volgens
welke Friesland met Leeuwarden Philips zou toebehooren als graaf van Holland.
Groningen stond daarbuiten - ook al had Albrecht wellicht andere voorstellingen
daarvan gegeven, hetgeen dan niet geweest zou zijn in opdracht van Maximiliaan
en Philips. Integendeel, de laatste zou, zoo noodig, de Saksers dwingen het beleg
van Groningen op te breken.
Nu wisten de Groningers, waaraan zij zich te houden hadden, op de vastgestelde,
weldra nabijzijnde bijeenkomst te Vollenhove; gaarne zou Philips een gezantschap
van hen te gemoet zien en alles doen, wat men billijkerwijze van hem verwachten
mocht. Wel verminderde de val van Leeuwarden den staat van zaken merkbaar,
doch niet minder kreeg de bourgondische gezant last op de bijeenkomst te
Vollenhove (Oct. 1498) zooveel mogelijk in den geest van zijn heer werkzaam te
zijn. Het eenige resultaat was een wapenstilstand, waartoe Philips' gezant zou
hebben meegewerkt om tijd te winnen; deze zou duren tot 2 Febr. 1499, maar werd
toen verlengd tot 23 April. Op 19 Febr. zou de veete te Woerden opnieuw behandeld
worden, hetgeen echter, door afwezigheid van Albrecht, eerst 22 April plaats had.
Te voren waren deze en Philips, door tusschenkomst vermoedelijk van
Maximiliaan, het over het bezit van Friesland eens geworden. Swaeff verdwijnt dan
ook bij de onderhandelingen van dezen en den volgenden tijd naar den achtergrond.
En heel duidelijk is, hetgeen Schotanus, de kroniekschrijver, verhaalt (fol. 486), dat
namelijk, toen v. Leisnig (zie art.), in het gebied van Groningen gevallen was, Swaeff,
die geruimen tijd in die stad aan zijne taak gewerkt had, voor haar bij dien stadhouder
te Aduard optrad en hem verzocht haar te sparen als zijnde in de hulde van Philips
getreden; doch dat gene, hem niet geloovende, daarop een boodschapper naar
Brussel gezonden had en van den aartshertog ten antwoord kreeg, dat de gezant
zonder zijn, Philips', last gehandeld had.
Behalve de oude kronieken zie men: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederl.
(Stad en Lande) XX, 219; D i e s t L o r g i o n , Gesch. Beschr. van Groningen I, 340,
342; W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici 63, 79, 80, 81; O. S p e r l i n g , Herzog
Albrecht der Beherzte 23.
Kooperberg

[Swaen, Simon Gerritsz]
SWAEN (Simon Gerritsz), geb. en overl. te Alkmaar, begraven 28 December 1605,
voerde de wapenen tegen Spanje, als hoedanig hij 14 April 1574 deel nam aan den
slag op de Mookerheide en in 1587 commandanttwas der waardgelders van Haarlem
en Amsterdam tot bevrijding van het Gooiland. Van 1590 tot 1594, toen hij zijn
ontslag nam, was hij kapitein-majoor van het garnizoen te Amsterdam. Hij vestigde
zich vervolgens in zijn geboortestad, waar hij in 1602 lid der vroedschap werd, in
1600 als kerkmeester en in 1601, 2, 4 en 5 als schepen diende. Als weduwnaar van
R e i m e r i c h J a n L o b b e n s z d . hertrouwde hij 15 Mei 1588 te Amsterdam met
G r i e t j e , dochter van W i g b o u t d e W a e l , vroedschap der stad, en L i j s b e t h
J a n s d . B e n n i n g h , en nogmaals aldaar 3 Maart 1598 met A e f , dochter van
D i r c k C o r n e l i s z . d e V l a m i n g en A e f P i e t e r F o p p e n d . Zijn
verondersteld portret, gemerkt 1636 aet. 83 in de verzameling Six te Amsterdam
(zie E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam, I, 130) is hoogstwaarschijnlijk dat van
Johan Hugo de Groot, geb. 8 Maart 1554 en overl. 3 Mei 1640.
Bruinvis

[Swaenen, Servatius]
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SWAENEN (Servatius), geb. 2 Aug. 1668 te Maastricht, Jezuïet 10 Nov. 1685,
priester 19 Sept. 1699, gest. 15 Juli 1735 te Maastricht. In 1718
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kwam hij te Alkmaar, waar sinds 1707 geen Jezuiet meer mocht verblijven, doch hij
verkreeg, tegen betaling van 300 gld. 's jaars, van den schout de vrijheid tot
uitoefening van zijn bediening. Toen deze echter overleed, hield deze vrijheid op
en in Maart 1719 werd Sw. genoodzaakt de stad te verlaten. Hij vestigde zich nu
tersluiks te Rotterdam, maar zijn aanwezigheid werd in 1721 door de Staten van
Holland en door de stedelijke vroedschap opgemerkt, ofschoon de baljuw de hand
niet op hem had kunnen leggen. Sw. verbleef tot 1727 te Rotterdam, waarna hij
naar Maastricht wederkeerde.
Zie: Archief Bisd. Utrecht I, 314; IV, 144; X, 18; Bijdragen Bisd. Haarlem XXII,
404, 405; A.H.L. H e n s e n , Het R.-Katholieke Rotterdam in: Rotterdam in de loop
der eeuwen (Rotterdam 1906) 95; B.J. P i e r i k , Maandrozen ter eere van het H.
Hart van Jezus (Amsterdam 1887), 393.
Derks

[Swaens, Mr. Aert of Arnoldus]
SWAENS (Mr. Aert of Arnoldus), zoon van C l a e s A e r t A e r t s e n S t a r t s ,
ook wel S w a e n s genoemd, en van A g n e s J a n s J a n s s e n
S o f f a r t s d o c h t e r , geb. te Goirle, overl. 26 Febr. 1625 waarschijnlijk te 's
Hertogenbosch, werd 1568 op den leeftijd van 27 jaren kanunnik te Geertruidenberg
en bij de synode van 1571 de eerste deken van het nieuw opgericht dekenaat van
dien naam. Hij werd na de inneming van Geertruidenberg door Prins Maurits in 1593
genoodzaakt de stad te verlaten en is daarin niet wedergekeerd. Bij testament van
4 Aug. 1616 maakte hij twee beurzenfundatiën, de eene van drie ‘Bossche’ beurzen
voor de latijnsche studiën en het priesterschap, de andere van acht kleine beurzen
voor jongens en voor meisjes voor de voorbereidende studiën ten platten lande.
Het schijnt dat hij bij eene andere akte bovendien een gasthuis voor zeven arme
vrouwen te Oosterwijk heeft gesticht.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom van 's Hert. ('s Hert. 1870-1876), III, 651 en 655;
v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) II 315.
Aug. Sassen

[Swalue, dr. Edelhardus Bernardus]
SWALUE (dr. Edelhardus Bernardus), zoon van B e r n a r d u s J o h a n n e s
S w a l u e en E l i z a b e t h J a c o b a F a l c k , geb. te Standaarbuiten 8 Jan. 1806,
gest. te Amsterdam 12 Maart 1865. Hij bezocht de latijnsche school te Dordrecht
en werd 11 Juni 1823 tot de academie bevorderd; hij werd in dat jaar te Leiden als
student in de godgeleerdheid ingeschreven. Al spoedig zond hij een antwoord in
op een in 1825 aldaar uitgeschreven prijsvraag: Philippi I Burgundiae ducis res
gestae et mores exponantur, dat met lof werd vermeld; hetzelfde geschiedde met
een antwoord op een nieuwe prijsvraag: Exponantur causae, quibus factum sit ut
imperium Turcarum Osmannorum a parvis initiis ad eam magnitudinem et potentiam
pervenerit quam Solimanno magno regnante erat consecutum. 20 Juni 1829
promoveerde hij tot doctor in de theologie op proefschrift De discidio Ecclesiae
Christianae in Graecam et Latinam, Photii auctoritate maturato (L.B. 1829). In Aug.
1829 deed hij proponents-examen en werd al spoedig beroepen te Korendijk, waar
hij 14 Maart 1830 door zijn vader werd bevestigd. 14 Juni 1835 deed hij zijn intrede
te Goes. In Mei 1849 werd hij beroepen te Amsterdam, maar kon wegens ziekte
zijn predikambt aldaar eerst een jaar daarna aanvaarden. Hij was hier vooral op
practisch gebied werkzaam; allerlei tegenspoeden verlamden evenwel dikwijls zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

werkkracht. Wetenschappelijk werkte hij op kerkhistorisch gebied; met ter Haar en
Moll leidde hij de redactie van de Geschiede-
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nis der Christelijke kerk in Nederland in tafereelen, waarvan het eerste deel in 1864
werd voltooid. Ook op ander gebied was hij werkzaam. Van zijn afzonderlijk
verschenen werken is te noemen Justinus van Nassau, meest naar onuitgegeven
stukken (Amst. 1858), door Bakhuizen van den Brink, als antwoord op een prijsvraag
van het Prov. Utr. Gen., scherp beoordeeld, en vooral De daden der Zeeuwen
gedurende den opstand tegen Spanje (Amst. 1846), dat zijn oorsprong dankte aan
een prijsvraag van het Zeeuwsch Genootschap van 1837. Swalue zond een antwoord
in, dat in 1842 niet voor bekroning in aanmerking kwam. Hij zond het omgewerkte
antwoord in 1844 opnieuw in; hem werd echter in 1845 medegedeeld, dat hem de
zilveren medaille zou worden toegekend en verlof werd gegeven het werk voor
eigen rekening uit te geven; nogmaals werkte hij het om en gaf het aldus in 1846
uit. Hij was ook in dit werk zeer ijverig geweest in het verzamelen der bronnen, maar
miste historischen zin en vooral historischen stijl. Hij was gehuwd met J e a n n e
Marie Dumont.
Zie: P r i n s in Levensb. Lett., 1865, 118 vlg. (met bibliographie); B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k , Studiën en schetsen, V, 405 vlg.
Brugmans

[Swalue, Otto]
SWALUE (Otto), C h e l i d o n i u s , juris utriusque Doctor, in 1579 volmacht van
West-Stellingwerf op een landdag. In 1580 behoorde hij tot de commissarissen, die
door de Staten van Friesland werden benoemd, om een onderzoek in te stellen
naar de bezittingen der kerk. Hij kreeg met Sybolt van Aysma de kerspelen van
Oostergo voor zijn rekening. Hun moest opgave worden gedaan omtrent het zilver
en de sieraden der altaren, patroonsgoederen; pastoralia, vicariegoederen, vaste
en vrije leenen, gedane uitgaven, schulden en lasten, contracten met de aftredende
geestelijken, hun gedrag en huiselijke omstandigheden, school en onderwijs,
armenzorg enz. Van 28 Aug. 1580 tot 7 Febr. 1581 kweet hij zich op verdienstelijke
wijze van deze taak. Het nauwkeurige rapport werd later bewerkt door Dr. J.
R e i t s m a en uitgegeven door het friesch Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde te Leeuwarden, onder den titel Oostergo. Register van Geestelijke
Opkomsten van Oostergo (Leeuwarden 1888).
Hij was ook een der afgevaardigden, die van de Gedeputeerde Staten opdracht
kregen om de friesche kerk van meer leeraars te voorzien. Daartoe meldden zij zich
aan bij de te Hoorn vergaderde synode (1580) ‘om te versoecken, op te eischen
ende beroepen ten eersten alle Dienaren die uit West-Vriesland geboortich, daerna
ook sommige die eertijds hebben in Vriesland gestaen, ten laatsten ook sommige
die alhier in Noortholland sonder beslooten Gemeinten zijn.’ Met de meeste
voorkomendheid werden zij in de vergadering toegelaten, die na hen te hebben
aangehoord, een commissie afvaardigde om het gevoelen der Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland over deze zaak in te winnen. Dit viel gunstig uit en zoo werden
na gehouden overleg tien gevestigde en geoefende predikanten beschikbaar gesteld
ten dienste van de friesche kerk. Verder bezocht Swalue nog verscheidene
gemeenten en de steden Amsterdam, Purmerend en Enkhuizen met hetzelfde doel
en ook dat bezoek was niet vruchteloos. In 1582 werd hij nog eens gezonden naar
de synode te Amsterdam om uit N.-Holland weer ‘enige Dienaeren te beroepen om
in Vrieslandt te gaan.’ Doch daar werd eenparig besloten, dat hij zich met zijn
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verzoek tot de classes moest wenden. Vermoedelijk heeft hij toen niet zooveel
voorspoed gehad als op zijn eerste reis.
Dat hij een man van beteekenis was, blijkt ook uit een brief (31 Maart 1581), dien
hij ontving van Ds. Menso Alting te Emden, den godgeleerden raadsman en vriend
van den stadhouder Willem Lodewijk: Swalue, die veel op het land verkeerde, moest
mede helpen bevorderen, dat de predikanten grondig studeerden.
Swalue was een voorstander van de Unie van Utrecht. Hij was in 1589 en 1592,
niet meer in 1595, secretaris van Leeuwarden. Hij woonde waarschijnlijk als ouderling
de particuliere synode bij te Franeker 6-9 Mei 1583 en de synode te Harlingen 5
Mei 1584.
Zie: J. R e i t s m a , Oostergo. Register van Geestel. Opkomsten (Leeuw. 1888),
14, 265 v.v.; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en
der Herv. Kerk in Friesland (Leeuw. 1876) 205, 206, 215, 217, 233, 254; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta der Prov. Part. synoden, VI, 4, 12; Charterboek v. Friesl. IV,
42; G a b b e m a , Epist. cent. tres, 702-706; Oork. St. Anth. Gasth. I, 901, 928, 939,
971; W i n s e m i u s , Chron. 688; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv.
Kerk, II, 27, 28.
Wumkes

[Swart, Frans]
SWART (Frans), geb. te Rijnsaterwoude, overl. te Alkmaar 24 Januari 1853, oud
51 jaren, zoon van V o l k e r t S., van Hoorn, in 1804 beroepen van Hazerswoude
als predikant van de remonstr. gemeente te Alkmaar, aldaar overl. 10 October 1835,
oud 67½ jaren, en van A d r i a n a v a n d e r B r e g g e n . Frans werd in 1835
directeur der aan de stad overgegane bank van leening. In het Handelsblad van 15
Aug. 1842 kwam hij op tegen het tijdschrift De Tijdgeest, dat alle banken van leening
gelijk stelde wat betrof de beschuldigingen, in enkele nummers van het Handelsblad
tegen de bank te Amsterdam ingebracht; en toen in 1849 de ambtenaar bij de bank
te Groningen C.B.J. van Hees Dz. had doen verschijnen: De banken van Leening
in Nederland onderzocht, gaf hij in het licht: Iets over de Banken van Leening volgens
het kon. besluit van den 31sten October 1826, geene woekerende instelling. Eene
aanwijzing der middelen om tegen het misbruik te waken en ter bereiking van het
doel haars bestaans (Haarl. 1850). Swart is tweemaal gehuwd, 30 April 1823 met
G r i e t j e S c h u t , 22 Juli 1847 met A n n a M o e r i a a n s ; van de laatste heeft
hem eene dochter overleefd.
Bruinvis

[Swarte, Martinus]
SWARTE (Martinus), geb. te Sneek 3 Nov. 1669, gest. te Engelum 7 Apr. 1745,
werd in 1687 als student te Franeker ingeschreven, werd in 1697 theol. candidaat
en benoemd tot conrector aan de latijnsche school van zijn geboorteplaats en was
als zoodanig werkzaam tot 1703, toen hij 4 Juli zijn intree deed als predikant te
Engelum. Hij huwde met J a n n e c k e S i c c a m a . Hij mengde zich in den strijd,
die omstreeks 1722 gevoerd werd in de friesche kerk over het geloof, vooral naar
aanleiding van het geschrift van D r . T h . v a n T h u i n e n te Dokkum getiteld:
Korte uitlegging van het Geref. geloof. Hij schreef toen Het verval der Geref. leer in
het stuk van het geloof (Leeuw. 1723). Ook scherpte hij zijn pen in den twist over
het Avondmaal, naar aanleiding van de vraag: voor wie is dit teeken ingesteld? Toen
velen omstreeks 1740 de leer op de spits dreven, dat het Avondmaal enkel voor
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wedergeborenen en bekeerden was bestemd, gaf hij in het licht: Een zedig
onderzoek, wie volgens de instelling van den Heere Jezus mogen en moeten ten
Avondmaal gaan, (Leeuw. 1740). Uit deze geschriften blijkt, dat hij een meer
objectieve doop- en avondmaalsopvatting
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voorstond en het piëtistisch gevoelen bestreed, weshalve hij niet weinig tegenspraak
vond. Zijn voornaamste bestrijder was Joachim Mobach, predikant te Nijkerk (Fr.)
(II kol. 926).
Zie: E.J. D i e s t L o r g i o n , De Ned. Herv. Kerk in Friesland (Gron. 1848) 229,
252; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk III, 218 v.v., 98; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der Predikanten v. Friesl. (Leeuw. 1886) 65.
Wumkes

[Sweerts, Hieronymus]
SWEERTS (Hieronymus), als Jeronemus gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk
2 December 1629, zoon van den schilder J e r o n e m u s S w e e r t s en M a r y a
B o s s c h a e r t , was in Januari 1660 eerste drukker op de drukkerij van zijn tante
Elisabeth Sweerts, de weduwe van Paulus Aertsz. van Ravesteyn (II kol. 1172) en
was na haar overlijden (1662) in gelijke qualiteit werkzaam voor haar dochters Hester
en Maria(?), die het moederlijk bedrijf voortzetten. Een paar jaar later vestigde hij
zich voor eigen rekening; 14 Januari 1664 werd hij opgenomen in het amsterdamsche
boekverkoopersgilde en bleef zich, ook in gemeenschap met anderen (9 Jan. 1681)
toeleggen op bijbeldebiet (Het Boek III (1914) 277). In Maart van datzelfde jaar 1664
huwde hij A n n a D a n c k e r s , geb. in 1631, overl. voor 29 Mei 1674, in zijn verzen
aangeduid als Rozinde, uit welk huwelijk geboren werd een zoon C o r n e l i s en
een dochter A n n a . In 1677 hertrouwde hij E n g e l t j e v a n V e e n en in Augustus
1680 trouwde hij, ten derden male, met M a r i a C o n s t a n t , weduwe van G e r r i t
v a n d e n H e u v e l , uit welk huwelijk in 1682 of 1683 geboren werd een zoon
C o n s t a n t i n u s . Overleden vóór 1 Sept. 1696 werd bij scheiding 25 Jan. 1697
voor notaris D. Doornik (Amsterdam) de nalatenschap getaxeerd op meer dan ƒ
22000, waaronder als inbreng van de weduwe omstr. ƒ 4500; tot de roerende
goederen genoemd in den inventaris van 1 Sept. 1696 voor denzelfden notaris
behoorden schilderijen door Ruysdael en een portret van o.a. een begraafpenning
van Joost van den Vondel. Jeremias de Decker door Rembrandt geschilderd.
Sweerts was een veelzijdig man. Als uitgever van anderer kopijen bezorgde hij
o.a. in 1664 de Roomsche historie van L. J u l i u s F l o r u s , mitsgaders de thien
boecxkens van E u t r o p i u s , uyt de fransche in de nederduytsche tale gebracht
door A b r . d e D e c k e r en oversien door J. d e D e c k e r ; in 1665 een vertaling
door O. D a p p e r van H e r o d o t u s , in 1666 S i m o n O o m i u s ' Schriftuerlicke
prognosticatie; in 1669 W i l l e m S l u i t e r 's Lof der heilige Maagt Maria; in 1675
G o v e r t B i d l o o 's Brieven der gemartelde apostelen; in 1672 Staat-kundige
droom, passende zeer wel op dese tijden (T i e l e , Pamfletcai. III no. 6389); in 1677
v a n B r o e k h u i z e n 's en J. P l u i m e r 's Gedichten; in 1684 B l a n c k a a r d t 's
Verhandeling van de opvoedinge; in 1685 P i e t e r d e l a C o u r t 's Sinryke fabulen.
In combinatie met zijn confraters Jan Bouman en Aart Oossaan gaf hij na 1682 een
prenteboek van 78 prenten over Amsterdam (Alle de voornaamste gebouwen der
wyt vermaarde koopstad Amsterdam), in 1685 in gemeenschap met zijn confraters
Jan ten Hoorn, Jan Bouman en Daniel van den Dalen, tot welke compagnie later
toetraden Jacobus van der Deyster, Harmen van van den Berg, Jan Blom, de wed.
Steven Swart, Sander Wybrands en Aart Oossaan den tweeden druk van
T h i e l e m a n J. v a n B r a g h t 's Het bloedig tooneel, of martelaers spiegel der
doopsgesinde of weereloose christenen (octrooi 21 Jan. 1683). Ook gaf hij facetiae
o.m. in 1668 De Schouburg der verliefde en de Aardige bedriegery van de
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listige Victoria, in 1678 een verkorte vertaling van D e l a V a l l e 's Les quinze joyes
de mariage als De tien vermaeckelijckheden der houwelycks, die hij misschien zelf
bewerkt heeft en waarvan nog in het einde der achttiende eeuw een volksaardige
uitgave verscheen te Amsterdam bij Joannes Kannewet, en in 1682 het eerste
deeltje van de door hem zelf verzamelde Koddige en ernstige opschriften op luyffens,
wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. Deze verzameling door hem
aangelegd, toen hij op medisch advies een rustkuur moest doen, gaf hij uit onder
zijn schuil-adres J e r o e n J e r o e n s e , werd sedert uitgebreid tot 4 deeltjes,
herhaaldelijk herdrukt, het laatst in 1846 door H. Moolenijzer in Amsterdam en
vormde voor J a c o b v a n L e n n e p en J a n t e r G o u w de gedrukte historische
hoofdbron voor het samenstellen van hun De uithangteekens (2 dln., 1868) en Het
boek der opschriften (1869).
Ook bezorgde hij prentkunst b.v. een portret van de Labadie (M u l l e r 4062);
Zinne-beeldt op het vrede-verbondt (1667); Albeelding van de belegeringe van
Groningen en Koevorden (1673 door Romein de Hooghe, M u l l e r 2388); Curieuse
afbeeldinge en beschrijvinge van de derde zee-slagh (1673 door Romein de Hooghe,
M u l l e r 2482, v a n S t o l k 2530) en een portret van Karel Rabenhaupt (1673).
Als drukkerspatroon onderteekent hij 7 Juli 1681 mede de overeenkomst met andere
amsterdamsche drukkerspatroons over het wederkeerig in dienst nemen van knechts
(Navorscher 1902, 86). Bovendien beoefende hij de dichtkunst en was als zoodanig
naar beweerd wordt een middelpunt. Dat hij als literator door tijdgenooten niet zonder
beteekenis geacht werd, kan blijken uit het feit dat hij 8 Febr. 1679 behoorde tot
een der ‘veertien digters of liefhebbers der poëzy’, die Vondel ten grave droegen.
Bij zijn leven verschenen enkele gedichten van hem in bekende bundels uit dien
tijd: Klioos Kraam (Leeuw. 1657), Hollantsche Parnas (Amst. 1660) en Het Lust-hof
der zielen (Amst. 1660). Na zijn overlijden werden door zijn zoon C o r n e l i s in
1697 uitgegeven die nagelaten gedichten welke dat z.i. verdienden; voor Alle de
gedichten van H i e r o n y m u s S w e e r t s , die bij Cornelis Sweerts het licht zagen,
is gevoegd Hieronymus' portret door P. van Gunst naar B. Vaillant met een 4-regelige
strofe door Lamb. Bidloo (facs.: Amsterdam in de zeventiende eeuw; Letterkunde
36) (M u l l e r 5228). Veelal zijn dit gelegenheidsgedichten op eigen of aangehuwde
familieleden, een enkele daarentegen valt buiten deze begrenzing b.v. het dicht op
het overlijden in 1654 van P. Heemskerk, meesterknecht op de drukkerij der leidsche
Elseviers, waaruit zou kunnen volgen, dat hij misschien een tijdlang werkzaam
geweest is op de bijbeldrukkerij door zijn oom Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1635
te Leiden geïnstalleerd. Ook zijn er gedichten op leden van het amsterdamsche
boekhandelaarsgeslacht Smient, waarvan hij Otto Barentsz. Smient in 1686
toespreekt als zijn aangenomen vader. In de hier volgende opgaaf zijner werken is
opgenomen De cierlijcke voorsnydinge, hoewel niet vaststaat, dat hij, die de
voorreden onderteekent, ook de auteur is van het boekje; hetzelfde is het geval met
Den berg Parnas van 1689 bij hem verschenen onder zijn pseudoniem
uitgevers-adres Jeroen Jeroensz. waarin allerlei toespelingen gegeven worden op
amsterdamsche personen en toestanden en Nilvolentibus-arduum over den hekel
gehaald wordt. Zijn boekdrukkersmerk is dat der van Ravesteyn's ‘Elia door de raven
gespijzigd’, naar heraldisch links gekeerd, in een cartouche met het randschrift
‘Gedurigh in gebeden Rom. 12:12.’ of
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‘In oratione perdurantes Rom. 12:12’, hetzelfde dat zijn tante de wed. Paulus Aertsz
van Ravesteyn gebruikt had.
Hij schreef: (?) De cierlycke voorsnydinge aller tafel-gerechten (Amst. 1664; idem
1670; idem zonder jaar); Innerlycke ziel-tochten op 't H. Avontmaal, nevens eenige
stichtelycke zede-zangen (met muziek, Amst. 1673; 4e dr. (sic.) Amst. 1729);
vertaling van De tien vermakelikheden des huwelijks, spotsgewijze beschreven door
Hippolytus de Vrye, nevens het huw'lijks doolhof van I. de Mol (Amst. 1678); Koddige
en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden en andere
tafereelen (Amst. 1682, laatste druk Amst. 1846); (?) Den Berg Parnas. Behelzende
eenige vreemdigheden die aldaar, en elders, inzonderheid aan 't Y, bij Apollo en
Merkuur zijn voorgevallen (Amst. 1689); Alle de gedichten (Amst. 1697). Ook gaf
hij met D u l l a a r t , W a t e r l o o s , S c h e l l i n k s en a. een bijdrage in Het gebedt
onzes Heeren in dichtmaat gebracht (Amst. 1658; 2 dr. Amst. 1721; Cat. Mij
Letterkunde I, 229).
Zie: Werken van de Bat. Maatsch. III, 221; V o n d e l Werken ed. v a n L e n n e p ;
III, 58-60; v a n L e n n e p e n t e r G o u w , De uithangteekens (1868) I, 8;
L e d e b o e r , De boekdrukkers en Alfabetische lijst in voce; 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 in voce; Prijscat. populaire
prozaschrijvers. Fred. Muller & Co (1893) nr. 152, 445; Jaarboek Amstelodamum
IX (1911), 79.
Enschedé

[Sweerts, des H.R. Rijksridder Jacob]
SWEERTS (des H.R. Rijksridder Jacob), heer van Landschadenhoff, zoon van
J a c o b S w e e r t s , schepen van Antwerpen, raad in den Leenhove van Brabant,
en C a t h a r i n a H o e f n a g h e l e , werd geboren te Amsterdam 8 April 1587,
overleed te 's Hertogenbosch 23 April 1673 en werd begraven in de St. Jan met
een wapenbord met 16 kwartieren (nog aanwezig). Hij was raad en
rentmeester-generaal van Staats-Brabant, lid van Gedeputeerde Staten, en werd
10 Mei 1652 door keizer Ferdinand III verheven tot erfelijk Ridder des H.R. Rijks.
Hij huwde te Utrecht 24 Mei 1626 J o h a n n a L o p e z d e V i l l a n o v a , geb. te
Keulen 16 Aug. 1595, overl. 27 Febr. 1673 en begraven te 's Hertogenbosch in de
St. Jan met 16 kwartieren, dochter van M a r t e n L o p e z d e V i l l a n o v a en
Sarade Landas.
Wittert van Hoogland

[Sweerts de Landas, baron Jacob Carel Hendrik Pieter]
SWEERTS DE LANDAS (baron Jacob Carel Hendrik Pieter), zoon van baron
J a c o b D i r k L o d e w i j k en jkvr. J a c o b a M a r i a v a n R e n e s s e v a n
W i l p , geb. te Arnhem 17 Feb. 1795, overl. te Nijmegen 4 Juli 1869, kamerheer
van Koning Willem I, lid van de Provinciale Staten en van de Ridderschap van
Gelderland, lid van den raad van Nijmegen; huwde te Zutphen 29 Juli 1829 J o s i n a
A g n e s R e i n i r a W o l t e r a barones S l o e t v a n H a g e n s d o r p , geb. te
Groningen 14 Juli 1803, overl. op Oranjestein te Hees 23 Juli 1845, dochter van
baron B o l d e w i j n R e i n t W o l t e r en C a t h a r i n a E l i s a b e t h L o u i s a
barones v a n D e d e m v a n V o s b e r g e n .
Wittert van Hoogland
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[Sweerts de Landas, baron Jacob Dirk]
SWEERTS DE LANDAS (baron Jacob Dirk), vrijheer van Oirschot en Best, zoon
van baron L o d e w i j k J a n B a p t i s t en S a r a v a n B a r n e v e l d , geb. te
Gorinchem 28 Februari 1759, overl. te 's Gravenhage 10 Maart 1829,
luitenant-generaal der infanterie, gouverneur der residentie, lid van de Ridderschap
van N.-Brabant commandeur der Militaire Willemsorde; hij huwde 30 Oct. 1784
M a r i a E l i s a b e t h barones S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g , vrouwe
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van Spijk, geb. te 's Gravenhage 5 Aug. 1763, overl. aldaar 23 Juli 1847, dochter
van baron Albert Nicolaas en jkvr. Cornelia Elisabeth van der Goes (II kol. 1339).
Wittert van Hoogland

[Sweerts de Landas, ridder Jacob Ferdinand]
SWEERTS DE LANDAS (ridder Jacob Ferdinand), heer van Landschadenhoff,
vrijheer van Oyen, zoon van ridder Jacob en Johanna Lopez de Villanova (kol.
1225), geb. in 1628, overl. 17 September 1693 en begraven te 's Hertogenbosch
in de St. Jan met 16 kwartieren; was raad en rentmeester-generaal van
Staats-Brabant, ridder van den Frankischen Kreitz en kwartier van Oldenwalt; hij
o

huwde 1 . in 1664 C a t h a r i n a L o u i s a barones v o n K e t t e l e r v a n O y e n ,
vrouwe van Nesselrode en Aldendorp, overleden te 's Hertogenbosch 20 November
o

1679 en begraven in de St. Jan met 16 kwartieren; 2 . in 1682 E l i s a b e t h barones
v a n E l s v a n B o e l e n h a m , overleden 20 October 1737, dochter van baron
D i r k en E r m g a r d barones v a n L y n d e n v a n H e m m e n . Uit het 2de huwelijk
sproten o.a. E r m g a r d L o u i s a S w e e r t s d e L a n d a s , die in 1709 huwde
met H a n s C h r i s t o f f e l baron v a n d e r C a p e l l e n , heer van Appeltern,
Altfort en Hagen, It.-kolonel; J a c o b D e r k ridder S w e e r t s d e L a n d a s , heer
van Landschadenhoff, Oyen, Nesselrode en Alendorp, ridder van den Frankischen
Kreitz in het kwartier van Oldenwalt; I s a b e l l a M a r i a S w e e r t s d e L a n d a s ,
gehuwd met J o h a n C h r i s t o f f e l L u d o l f , baron v o n M ü n c h h a u s e n ,
heer van Oldendorp, Lenouw, Wegenseben en Oldenmolen, lid van de Ridderschap
van Overijssel en E l i s a b e t h J o h a n n a S w e e r t s d e L a n d a s , gehuwd
met B o r g a r d H e l m e r baron v o n M ü n c h h a u s e n , generaal-majoor.
Wittert van Hoogland

[Sweerts de Landas, baron Maarten Christiaan]
SWEERTS DE LANDAS (baron Maarten Christiaan), vrijheer van Oirschot en Best,
zoon van ridder Jacob en Johanna Lopez de Villanova, (kol. 1225), geb. 19 Juli
1629, overl. 24 Juni 1704, hoofdschout van Kempenland, president raad van 's
Hertogenbosch; hij kocht 27 Maart 1672 de vrije heerlijkheid Oirschot en Best van
Ferdinand graaf de Merode, burggraaf van Montfoort. Hij huwde C l e m e n t i a
G e e r t r u i d barones v a n E l s v a n B o e l e n h a m , overl. 30 December 1731,
dochter van baron D i r k en E r m g a r d barones v a n L y n d e n t o t H e m m e n .
Hunne kinderen zijn: 1. E r m g a r d G r a t i a n a barones S w e e r t s d e L a n d a s ,
gehuwd met A l b e r t C a r e l baron S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g (1) (II
kol. 1337); 2. C h r i s t i n a C l e m e n t i a barones S w e e r t s d e L a n d a s ,
gehuwd met M a r c W i l l e m baron d u T o u r , kolonel der infanterie; 3. J o h a n n a
M a r t i n a G e e r t r u y barones S w e e r t s d e L a n d a s , gehuwd met H e n r i
baron C o l l o t d'E s c u r y , majoor; 4. J a c o b a T h e o d o r a barones S w e e r t s
d e L a n d a s , gehuwd met C a r e l L e o n a r d baron d u B o i s d e C h a i l l o n ,
kamerheer van den Hertog van Saxen, kolonel der infanterie; 5. J a c o b D i r k
baron S w e e r t s d e L a n d a s , vrijheer van Oirschot en Best, schepen en raad
van 's Hertogenbosch, gehuwd met G e e r t r u i d a D o r o t h e a W i l h e l m i n a
van den Heuvel tot Beychlingen gezegd Bartolotti.
Wittert van Hoogland

[Swildens, Johan Hendrik]
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SWILDENS (Johan Hendrik), hoogleeraar te Franeker, 10 Maart 1745 te Voerendaal
in Limb. geb. en 12 Sept. 1809 te Amsterdam overl. Zijn vader, C o r n e l i s S., was
onderwijzer en notaris in genoemd dorp; zijn moeder heette S y b i l l a S t a s . Hij
bezocht het gymnasium te Maastricht, studeerde te Groningen in letteren, theologie
en
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rechten (1764-73), zonder echter die studiën met een doctoralen graad te voltooien,
en ondernam daarna (1774) een reis naar St. Petersburg, in de hoop zich hier een
werkkring te veroveren; zelfs trachtte hij de russische keizerin Catharina II in haar
hervormingsplannen behulpzaam te zijn. Dat gelukte niet. Intusschen is zijn driejarig
verblijf aldaar van grooten invloed op zijn verdere ontwikkeling geweest, vooral door
zijn omgang met enkele mannen van naam te St. Petersburg en elders. Op zijn
terugreis kwam Swildens te Berlijn en andere duitsche steden in aanraking met
leiders der duitsche ‘Aufklärung’ en werd er opgenomen in de vereeniging der
vrijmetselaars. Van 1779-97 hield hij verblijf in Amsterdam, zonder een openbare
betrekking te bekleeden, maar ijverig werkende aan de verbetering des volks.
Volksverlichting door verbeterd onderwijs en verbeterde lectuur was de leus zijner
dagen en volijverig werkte hij hieraan mee. Behalve het schoolwezen trachtte hij
ook het volksgezang, de volksweerbaarheid, ja den heelen volksgeest te verbeteren.
Ook op hervorming van het staatsbestuur was hij uit. Bij gebrek aan een bezoldigde
betrekking en niet in 't bezit van geldelijk vermogen, viel het den geestdriftigen patriot
intusschen moeilijk genoeg het hoofd boven water te houden; zijn
levensomstandigheden waren dikwijls zeer benard. Juni 1796 zag S. zich benoemd
tot hoogleeraar in het natuur-, staats- en volkenrecht aan de hoogeschool te
Franeker, op een wedde van ƒ 1600. 9 Sept. d.a.v. trad hij in het huwelijk met de
32-jarige M a r i a M o o r k r a m e r van Amsterdam (overl. 1804; geen kinderen).
19 Oct. 1797 werd hij honoris causa door den Senaat der franeker hoogeschool tot
jur. utriusque doctor bevorderd en 16 Nov. aanvaardde hij het hoogleeraarsambt
met een redevoering Over de ontzettende merkwaardigheid van dit laatste tijdperk
onzer achttiende eeuw en deszelfs gewicht voor het recht der Natuur, des Staats
en der Volkeren (niet uitgegeven). In het jaar 1805-6 was Swildens rector magnificus
der hoogeschool, welke waardigheid hij 3 Juni overdroeg met een Oratio de momento
ceterisque causis gravissimis civitatis Batavae Supremo Gallorum Imperatoris
praesidio servandae. Ook deze redevoering is niet gedrukt. Van zijn
hoogleeraarsambt schijnt hij intusschen weinig werk gemaakt te hebben en zijn
colleges trokken weinig leerlingen. Des te meer bemoeide hij zich met de
staatkundige en maatschappelijke aangelegenheden van zijn tijd, waarover hij
menigmaal het Staatsbewind adviseerde, ook R.J. Schimmelpenninck en koning
Lodewijk.
Swildens' denkbeelden op 't gebied van onderwijs en volksbeschaving zijn
goeddeels belichaamd in de schoolwet van 1806, dank zij de medewerking op dat
gebied van mannen als Jan Nieuwenhuyzen, J.H. van der Palm, Adr. van den Ende
enz. Over 't algemeen toonde hij zich meer een man van de theorie dan van de
practijk, was daarbij ongedurig en weinig vast van karakter.
Van 's mans geschriften zijn het meest bekend: Bardietjes, lyrische gedichten
zonder rijm (1779) en Vaderlandsch A B boek voor de Nederlandsche jeugd, met
tweeregelige versjes onder elke prent (1781). Verder schreef hij een Almanack en
Politiek zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders (1784); Grondwettige herstelling
van Nederlands staatswezen (1784); Kort begrip van het herstellingswerk der
Republiek (1787); Burger- en Huismansalmanak (1789); Over den tegenwoordigen
toestand der samenleving in onze Republiek en de middelen tot verbetering (1791);
Over de verkeering met menschen, naar het Duitsch van K n i g g e (1795); Beknopt
Leerboekje nopens de wetenschap der Regten
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en Pligten enz. (1796); Kenschets van zaaken der Godsdienst in de Bataafsche
Republiek betreffende (1801); een Schets der Regeerkunde in betrekking tot haare
oogmerken en middelen (1801); Over de hoogere doeleinden van de Revolutie-oorlog
(1803) en een Godsdienstig staatsboek (1803). De meeste geschriften verschenen
zonder naam. Eveneens schreef hij anoniem tal van vlugschriften en werkte hij
ijverig mede aan de Post van den Neder-Rhijn. Na zijn dood verscheen nog een
Deugdenboekje (1813).
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool (1878) II, 666 e.v.; d e z ., De Patriot
J.H. Swildens (1884); de Gids 1884, I, 383 e.v.; B o e l e s , De Patriot J.H. Swildens
gehandhaafd. Antwoorden op de vraagteekens van J.A.S. (1884); voorts Prof. J.H.
Swildens en zijne werken. Bijblad van de Librye Dec. 1887. Eindelijk Ned. Spect.
1885, 182 en 191; B l o k , Gesch. Ned. volk (1904) VI, 363 e.v., en K a l f f , Gesch.
Ned. Letterk. (1910) VI, 203. e.v.
Zuidema

[Sybant, Abraham]
SYBANT (Abraham) gaf in 1645 uit De dolle bruiloft, Blij-eyndend-spel (Amst.), dat
9 Nov. van dat jaar voor het eerst op den amsterdamschen Schouwburg werd
gespeeld. Het stuk is eene bijna woordelijke vertaling van S h a k e s p e a r e 's The
taming of the shrew en bovendien de eerste vertaling op het vasteland van een
drama van den grooten dramaticus. In 1668 volgde het treurspel De verleyde vriendt
(Amst.), eene vrije bewerking van J a m e s S h i r l e y 's Love's cruelty (gespeeld in
1631, gedrukt in 1640); het is eveneens te Amsterdam opgevoerd. Van het leven
van Sybant (of Z y b a n d t ) is niets anders bekend dan dat hij in 1646 en 1647 deel
uitmaakte van een gezelschap reizende tooneelspelers en van April 1650 tot Juni
1651 en van Aug. 1654 tot Maart 1655 aan den amsterdamschen Schouwburg was
verbonden.
Zie: J.A. W o r p in De Nederl. Spectator, 1880, 144-147; d e z . Gesch. v.h. drama
en het tooneel in Nederland, I, 333, 334; E.F. K o s s m a n n , Das Niederländische
Faustspiel des 17. Jahrhunderts, 104, 105; d e z . in Oud- Holland, XXX (1912), 47.
Worp

[Sylvius, Cornelis]
SYLVIUS (Cornelis), geb. 5 Nov. 1608 te Gouda, Jezuïet 3 Sept. 1624, verdronken
in de Zuiderzee 13 Nov. 1638. Met 6 andere Jezuïeten was hij in 1628 op de
spaansche vloot scheep gegaan. Deze, bestaande uit 20 oorlogsschepen, werd
door 17 hollandsche schepen aangevallen. Tijdens het gevecht ontstond een hevige
storm, zoodat de spaansche vloot uit elkaar werd geslagen. Het schip, waarop zich
S. bevond, was totaal ontredderd en een speelbal der golven geworden. De
bemanning bestond uit 156 koppen en het schip voerde 28 stukken geschut, maar
in de Zuiderzee geraakt, liep het vast en dreigte te zinken. Toen toonde S. zijn
heldenmoed. ‘Mijn plicht begint, de uwe eindigt’, riep hij de bemanning toe, en wekte
ze op om zich voor de eeuwigheid voor te bereiden. Ten laatste, toen het water hem
reeds over het midden reikte, bond hij zijn Miskelk aan den gordel, opdat men
daaraan zou weten, dat hij katholiek priester was en dan als katholiek begraven zou
worden, nam het kruisbeeld in de hand en rondgaande liet hij het door allen kussen.
Daarna zonk het schip langzaam weg, terwijl S. heldhaftig, met het kruis in de hand,
den dood afwachtte.
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Zie: Immago Primi Saeculi Societatis Jesu, (Antv. 1640); C. W a l d a c k , Historia
Provinciae Flandrobelgicae societatis Jesu, (Bruxellis 1867) 23, W.v.d. H e i j d e n ,
Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland (Leeuwarden 1842), 191,
306.
Derks

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1229

[Symonsz, Cornelis]
SYMONSZ (Cornelis), van der Veer (van Vere of ter Vere) kwam in O.I. als schipper
op het schip ‘Utrecht’ op 14 Juli 1632. Na eenige kustreizen gedaan te hebben,
werden hem in 1635 een aantal schepen en jachten toevertrouwd, om in het
vaarwater van Malakka te kruisen en den Portugeezen afbreuk te doen.
Hoogstwaarschijnlijk werd hem deze eervolle betrekking opgedragen ten gevolge
van de bemoeiingen van den directeur-generaal Philip Lucasz. Hij kweet zich op
verdienstelijke wijze van deze taak gedurende 3 achtereenvolgende jaren, die hij
ook benutte tot het doen van opnamen en het vervaardigen van kaarten. In Mei
1639 keerde hij te Batavia terug, waar hem opgedragen werd als commandeur van
de ‘vloot van defensie’ van 9 schepen met 250 stukken en ongeveer 1000 koppen
de baai van Goa te gaan bezetten. 25 Juli vertrok de scheepsmacht, die 29 Sept.
voor Goa aankwam en bij verrassing den volgenden dag de forten voorbijzeilde, de
aanwezige portugeesche schepen aantastte en grootendeels vernielde.
Twee maanden later verloor C.S. het leven, toen hij met eenige zijner schepen
12 portug. fusten (lichte vaartuigen) op de rivier Carly, benoorden Vingurla verjoeg.
Hij deed de sloepen bemannen en in de sloep staande werd hij (6 Dec. 1639)
doodelijk getroffen. Zijn lijk werd te Vingurla begraven. Zijne verdiensten zijn openlijk
door de indische regeering erkend, die een gift deed aan zijne weduwe M a r i a
B e r c k e n v e l d t , van Meppen in Duitschland, (met wie hij 6 Juni 1639 te Batavia
gehuwd was), gelijkstaande met de waarde van een gouden keten, waarmede men
hem had willen vereeren. Een schilderij van Beerstraten, den zeeslag voor Goa
voorstellend, bevindt zich op ‘Bronbeek’.
Zie: Jaarboekje Zeeland, 1856, 1; Eigen Haard 1905, 572.
Mulert

[Sypesteyn, jhr. Cornelis Ascanius van]
SYPESTEYN (jhr. Cornelis Ascanius v a n ), zoon van C o r n e l i s A s c a n i u s
v a n S y p e s t e y n en C o r n e l i a A n n a D r u y v e s t e y n , geb. te Haarlem 19
Maart 1823, gest. te 's Gravenhage 24 Sept. 1892. In 1838 kwam hij als cadet der
artillerie aan de Kon. Mil. Academie; 1 Juli 1842 werd hij benoemd tot tweeden
luitenant. 12 Nov. 1846 werd hij voor zes jaren gedetacheerd in West-Indië, vanwaar
hij echter reeds 21 Nov. 1850 terugkeerde. 22 Juli 1851 werd hij gedetacheerd aan
de Kon. Mil. Academie; 24 Maart 1852 benoemd tot eersten luitenant, werd hij 1
Mei d.a.v. opnieuw voor vijf jaren in West-Indië gedetacheerd. Daar bleef hij tot 1
Aug. 1855; 30 Mei 1856 werd hij tijdelijk geplaatst aan het departement van koloniën.
Na 16 Juli 1858 te zijn bevorderd tot kapitein, werd hij 7 Jan. 1859 op zijn verzoek
eervol uit den dienst ontslagen. 27 Juni 1862 werd hij bevorderd tot commies, 6
Sept. 1863 tot referendaris aan het depart. van koloniën. 8 Sept. 1867 werd hij
verkozen tot lid der Tweede Kamer, welk ambt hij neerlegde, toen hij bij Kon. Besluit
van 17 Mei 1873 werd benoemd tot gouverneur van Suriname. Dit ambt heeft hij
tot 1884 bekleed; sedert leefde hij ambteloos. Hij huwde 17 Juli 1850 te Paramaribo
met S o p h i a E v e r t z , geb. te Curaçao 22 Nov. 1831, gest. te 's Gravenhage 17
Dec. 1890.
Van Sypesteyn gaf tijdens zijn tweede verblijf aldaar uit een Beschrijving van
Suriname; historisch, geographisch en staatkundig overzicht, uit officieele bronnen
bijeengebragt ('s Grav. 1854), verder in verband daarmede Mr. Jan Jacob Mauritius,
gouverneur-generaal van Suriname van 1742 tot 1751 ('s Grav. 1858). Van zijn
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verdere publicatiën zijn, behalve allerlei tijdschriftartikelen, te noemen Voltaire,
Saint-Germain, Ca-
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gliostro, Mirabeau in Nederland. Historische herinneringen uit de 18e eeuw (Grav.
1869); Hollands vroegere tijden. Merkwaardige personen en schetsen uit het
maatschappelijk leven ('s Grav. 1888), ten slotte Belegering en inneming van Ostende
('s Grav. 1889).
Zie: Ned. Heraut, 1892, 206 vlg.; Maandblad De Ned. Leeuw, 1892, 73 vlg.;
Haagsch Jaarb. 1893, 175 vlg.
Brugmans

[Sypesteyn, jhr. Jan Willem van]
SYPESTEYN (jhr. Jan Willem v a n ), zoon C o r n e l i u s A s c a n i u s v a n
S y p e s t e y n en C o r n e l i a A n n a D r u y v e s t e i j n , geb. te Haarlem 8 Oct.
1816, gest. te 's Gravenhage 26 Febr. 1866. Na voorbereidend onderwijs te Arnhem
te hebben genoten, werd hij in 1832 cadet der genie aan het Kon. Instituut te
Medemblik; in 1836 werd hij benoemd tot tweeden luitenant en in 1842 in zijn rang
geplaatst aan het ministerie van oorlog; daar werd hij in 1856 kapitein der genie. 1
Februari 1863 werd hij onder Groen van Prinsterer belast met het beheer van het
Koninklijk Huisarchief; hij nam toen ontslag uit den militairen dienst. Hij huwde 11
Mei 1853 met A d r i a n a W i l h e l m i n a v a n V r e d e n b u r c h . Sypesteyn heeft
zich allereerst gewijd aan de krijgsgeschiedenis van Nederland. Hij begon met de
publicatie van een Bijdrage voor de geschiedenis van het Nederlandsche
artilleriecorps ('s Grav. 1849; overdr. uit den Mil. Spectator), onmiddellijk gevolgd
door een Geschiedenis van het eerst opgerichte regiment Hollandsche hussaren
('s Grav. 1849). In deze richting ging hij voort met zijn Geschiedenis van het regiment
Nederlandsche rijdende artillerie ('s Grav. 1852). Van datzelfde jaar dagteekent zijn
Leven en karakter van graaf Dumonceau, oud-maarschalk van Holland ('s Grav.
1852). Van algemeener beteekenis en grooter waarde was zijn hoofdwerk, door
hem met J.P. d e B o r d e s in het licht gezonden, De verdediging van Nederland
in 1672 en 1673. Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland
('s Grav. 1850, 2 dln.), dat voor dit onderwerp het standaardwerk is geworden en
zelfs nog actueel is gebleven. Van belang is ook steeds Het leven van Menno van
Coehoorn, beschreven door zijnen zoon, door Sypesteyn uitgegeven en ruimschoots
toegelicht (Leeuwarden 1860). Op het gebied der zuiver diplomatieke geschiedenis
kwam hij met zijn Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673 ('s Grav. 1863). Zijn
werkzaamheid aan het Huisarchief, dat hij voor een groot deel heeft geordend en
belangrijk verrijkt, bracht hem nog verder in die richting. Ter aanvulling van G r o e n 's
Archives publiceerde hij achtereenvolgens drie bundels Geschiedkundige
bijzonderheden, uit onuitgegeven stukken bewerkt ('s Grav. 1864, 1865, 3dln.),
waarin vooral de correspondentie van de friesche stadhouders Willem Frederik en
Hendrik Casimir II met den raadpensionaris de Witt van belang is.
Zie: L o d . M u l d e r in Ned. Spect. 1866, 73 vlg.; V e e g e n s in Levensb. Lett.
1869, 73 vlg., herdr. Hist. Studien II, 283 vlg.; T i d e m a n , Studiën en schetsen,
138 vlg.
Brugmans

[Systermans, Johannes Bernardus]
SYSTERMANS (Johannes Bernardus), geb. te Heerlen (Limb.) 1871, overl. te
Leeuwarden 20 Dec. 1831. Hij werd priester gewijd in 1796 en in 1799 pastoor te
Leeuwarden, waar hij in 1805 de nieuw gebouwde Bonifaciuskerk stichtte. Om zijne
deugden en verdraagzaamheid was hij ook bij de niet-Katholieken zeer geacht. In
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1829 werd op dezen verdienstelijken man een schandelijke spotprent (afgedrukt in
De Ultramontaan IV, 405), gemaakt naar aanleiding van het Leeuwarder
petitionnement, waarin om vrijheid van drukpers en onderwijs gevraagd werd. J. Is.
Mathijsen
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schilderde zijn portret, waarnaar een kleine lithographie werd uitgegeven bij L.
Schierbeek, bezorgd door zijn vriend jhr. Mr. M. de Haan Hettema, welke berust in
de kunstverzameling te Leeuwarden.
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Zie: De Ultramontaan IV, 246-253; De Godsdienstvriend XXVIII, 116-118, De
Maasgouw XIX, 47; De vrije Vries XII, 7.
van der Heijden
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T.
[Tack, Theodorus]
TACK (Theodorus), geb. 4 Sept. 1571 te Oosterhout, gest. 22 Nov. 1629 te
Doesburg. Hij was waarschijnlijk verwant met de adellijke familie Duyst van Voorhout,
studeerde te Delft en daarna aan de universiteit van Leiden. Vandaar vertrok hij
naar Douai om er de godgeleerdheid te bestudeeren, waarna hij, den tegenstand
zijner ouders overwonnen hebbende, 23 Sept. 1595 te Doornik in de Societeit van
Jezus trad. In 1600 priester gewijd, was hij eenige jaren leeraar in de
zuidnederlandsche Jezuïetencolleges, vervolgens 2 jaren te Maastricht en vertrok
in 1608 naar 's Gravenhage, waar hij de grondlegger werd eener Jezuïetenstatie.
Ondanks de plakkaten van 1589, 1594, 1606 en 1612 werkte T. ongestoord 14 jaren
lang aan het geestelijk heil der katholieken. Onvermoeid, stond hij dag en nacht tot
ieders dienst gereed. In 1621, toen bij plakkaat de Jezuïeten nogmaals verbannen
werden, was T. genoodzaakt nu hier, dan daar zijn intrek te nemen en trok dan
tegen het vallen van den avond, als soldaat of boer verkleed naar de omliggende
dorpen. In 1623 echter was de baljuw door een verspieder gewaarschuwd en werd
T., toen hij de woning verliet, waar hij dien dag gehuisvest was geweest, gegrepen.
Prins Maurits van diens gevangenneming hoorend, zou uitgeroepen hebben: ‘waarom
vangt men ook den armen Tack? hij en zal immers het lant niet verraeden’. In Juni
1624 werd T. uitgewisseld en vestigde zich te Zutfen. Vandaar bezocht hij Zwolle
en Kampen, waar hij opnieuw werd gegrepen en men hem met de pijnbank dreigde,
om de zonden van anderen te vertellen. Hij weigerde beslist, werd door de
katholieken vrijgekocht en keerde weer naar Zutfen. Op een zijner missietochten
werd hij te Doesburg door dysenterie overvallen, waaraan hij bezweek. Zijn lijk werd
bijgezet in het priestergraf van het St. Elizabethsklooster te Huissen.
Zie: Archief Bisd. Utrecht I, 219; III, 104, 284; VI, 233; P.G. B o n g a e r t s , De St.
Theresiakerk te 's Gravenhage ('s Gravenhage, 1866), 6, 9, 12.
Derks

[Tadema, Paulus]
TADEMA (Paulus), geb. in Kollummerland omstr. 1580 uit B e e r n T. en
M a r g r i e t e B o o t s m a , overl. Mei 1656 en begraven te Leeuwarden in de kerk
van Oldenhove. Hij keerde tot de katholieke Kerk terug, naar het schijnt in Brabant.
Waarschijnlijk studeerde hij te Leuven ter voorbereiding van het priesterschap, waar
hij ook den graad van Meester behaalde. Omstreeks 1617 keerde hij naar Friesland
terug en vestigde zich te Leeuwarden, van waaruit hij, dikwijls onder een of andere
vermomming, een groot gedeelte van Friesland van geestelijke hulp voorzag. In
Juni 1629 werd hij door den schout van Leeuwarden gegrepen en werd, na het
betalen van een losprijs, het banvonnis over hem uitgesproken. Hij begaf zich naar
Haarlem, doch keerde op aansporen van den apostolischen vicaris weer naar
Friesland terug. Als geregeld verblijf verkoos het huis van een bejaarde weduwe te
Warnstiens, gelegen in den noordelijken

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1232
hoek van Idaarderadeel. Zijn ijver kende geen moeilijkheden en vrees, zoodat hij
nog vier maal werd gevangen genomen, doch ook telkens door een hoogen losprijs
door de geloovigen bijeengebracht, vrijgekocht.
Zie: De Katholiek LX, 341; XCVII, 33-45; v.d. H e i j d e n , Verhaal van de
verrigtingen der Jezuieten in Friesland 74, 164, 297; A n d r e a e T i a r a e
Annotationes 121 en passim; Oudh. en Gest. v. Friesland I, 462; Arch. Aartsb. Utr.
I, 224; IV, 10; XVII, 468; XX, 139-151; Bijdr. Haarl. X, 27. Naaml. der R.K. Geest.
in Friesland (Ms. Kanselarij te Leeuwarden).
van der Heijden

[Taubenheim, Christoffel van]
TAUBENHEIM (Christoffel v a n ), ridder en ambtman te Freiburg, stond in hoog
aanzien bij Albrecht van Saksen. Hij behoorde misschien reeds tot de, door dezen
in Friesland aangestelde, saksische raden en bekleedde ook daarna zijne plaats
naast mannen als Pflug, Witzleben en Hugo v. Leisnig. Dat hij zeer gezien was bij
Albrecht, is niet verwonderlijk, daar hij reeds een kennis uit diens jeugd was. Maar
vooral onder zijne zoons heeft hij zijne rol, voornamelijk in Friesland, gespeeld. Vast
staat, dat hij in 1501 raad was, in hetzelfde jaar als door de hertogen Dr. Chr.
Koppener als kanselier en Otto Pflug en Günther v. Bünau als raden naar dat gewest
gezonden werden.
Wat Taubenheim betreft, bedoelde hertogen hebben hem tot een verblijf in
Friesland overgehaald, omdat zij partij hoopten te trekken van zijne kennis, bij een
vroeger verblijf aldaar opgedaan. T. schijnt dan ook meer als hun gezant of
tusschenpersoon te hebben gefungeerd. Als zoodanig kreeg hij dan ook al dadelijk
werk door te zamen met S. Pflug en Hans v. Werthern te moeten onderhandelen
met hertog Erik v. Brunswijk te Minden, in verband o.a. met de groninger en friesche
moeilijkheden.
Voor de onderhandelingen met Willem v. Hessen over Friesland, zie men art.
Schleinitz. Deze hebben het plan tot eene nieuwe regeling, waarop de saksische
stadhouder aandrong, nog geruimen tijd vertraagd; het is wel najaar geworden, dat
de raad Taubenheim, tot dusverre voor Groningen opgehouden en verklarende zich
intusschen nog niet met Oostergoo en Westergoo te kunnen bemoeien, met eene
verordening verscheen, die v. Leisnig zich bereid verklaarde op te volgen, met
bezwaar alleen tegen de keuze van het (nieuwe) huis te Leeuwarden als residentie
(art. Leisnig).
Overigens was de stadhouder blijkbaar niet al te best over T. te spreken; deze
behoorde klaarblijkelijk tot degenen, over wier eigenmachtig optreden hij zich
beklaagde. Dit schijnt werkelijk verband te hebben gehouden met de vertraging bij
de bovenbedoelde ‘Ordenung’ waarin Taubenheim, over wiens komst de stadhouder
herhaaldelijk geschreven had, de hand had; doch nog meer door diens houding,
nadat hij de zaken had aangevat.
Dat kwam vooral uit bij de kwestie van de heffing der renten, die T. te voren
ontraden had, daar
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hij voor oproer vreesde. Nu (najaar 1501) riep hij, zonder Prelaten, Raden en
Heerschappen te raadplegen, een Landdag samen van grietmannen, pastoor en
gemeente uit ieder dorp. Dezen vonden echter de voorgestelde schatting te hoog
en wilden, hierin door den stadhouder gesteund, onroerend en roerend goed als
basis genomen hebben, terwijl de hertogen, in wier geest T. met zijn eigenaardig
optreden wellicht gehandeld had, een uniformen en vasten maatstaf meenden te
vinden in de pachtwaarde der landerijen. Taubenheim, die de slechte ontvangst der
op den Landdag gedane voorstellen bemerkte en waarnam, dat daaruit groote
gevaren voortsproten, gelastte, dat op Martini de helft der voorgestelde rente zou
betaald worden; stadhouder en raden zouden in een en ander voorzien, als daar
geconstateerd werd, dat er waren, voor wie de opbrengt werkelijk onmogelijk was.
Hoe stadhouder en raden dit zouden kunnen doen, vertelde T. er niet bij, die, hoewel
de ‘Urheber’ van de heele zaak, hen in hunne moeilijkheden liet zitten, terwijl hij zelf
vertrok, spoedig nadat de Landdag ook de laatste voorstellen had afgewezen en
zonder resultaat was uiteengegaan.
Zoo is T. niet met eere uit deze geschiedenis getreden, hetgeen geenszins belet
heeft, dat hij hertog George nog menig jaar gediend heeft als diens
vertegenwoordiger, o.a. bij Karel v. Gelre, dien hij, Cesar Pflug en Hendrik heer van
Gent tot een verbond moesten zien te brengen. Evenals de bovenbedoelde
onderhandelingen met den landgraaf van Hessen schijnen ook deze te moeten
gerekend tot de periode 1505-1509. Misschien is van dat laatste jaar nog een
schrijven van hertog George aan v. Taubenheim over het zenden van ‘Holzmesser’
naar Friesland. Maar daarna vernemen we in dat gewest niet veel meer van ridder
Christoffel, van wien wellicht een zekere ridder Hans von Taubenheim een broeder
is; voor dezen, eveneens Albrechts trouwe ambtman te Freiburg genoemd, zou,
echter eerst in latere jaren (tusschen 1514 en 1526), Lucas Cranach verschillende
beeltenissen hebben vervaardigd. Doch waarschijnlijk was het Christoffel, die later
(1516) bij een gevecht in handen viel van Edzard I en nog later in dienst trad van
keurvorst Johan Frederik v. Saksen, dien hij, als eerste raad, gediend heeft tot zijn
dood in 1539.
Zie: P.J. B l o k , Verslag aangaande een onderzoek naar Archivalia belangrijk
o

voor de Geschiedenis v. Nederland, N . 133, bl. 59; J.L. B e r n s , Verslag aangaande
o
een onderzoek naar Archivalia uit het tijdperk der saksische hertogen, N . 135, 144,
148, 157, 168, 182, 212, 322, 441, 460; F.A.v. L a n g e n , Herzog Albrecht der
Beherzte, 262, 407, 476; J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche Vrijheid,
25, 30, 46-48; D. C a n n e g i e t e r , Gesch. v. Oud-Sjaerdema en Sjaerdema-slot
te Franeker (Franeker 1902), 59.
Vgl. nog: H. R e i m e r s , Edzard der Grosze 110; D.E.H. K n e s c h k e , Neues
Allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, IX, 143 (Leipz. 1870).
Kooperberg

[Taymont, Cornelis of Teymont]
TAYMONT (Cornelis) of T e y m o n t , was afkomstig uit een rijk gentsch geslacht.
Na afloop zijner studiën - eerst (waarschijnlijk tusschen 1552 en 1554), kreeg hij
onderwijs op de latijnsche school van Johannes Otho, daarna heeft hij rechten
gestudeerd - werd hij advocaat bij den Raad van Vlaanderen. Naar 't schijnt reeds
spoedig overgegaan naar de zijde der Hervorming, was hij omstreeks 1566 lid van
het gentsche Consistorie en nam als zoodanig deel aan al de onderhandelingen,
die in dat jaar daar door werden gevoerd met den
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magistraat en den hertog van Egmond. In 1567, na de komst van Alva, trof hem
verbanning en verbeurdverklaring zijner goederen, waarop hij uitweek naar de Paltz.
11 Dec. 1567 liet hij zich als student inschrijven aan de universiteit te Heidelberg.
Kort daarop vervulde hij de functie van commissaris van den Prins van Oranje, om
namens dezen geldinzamelingen te houden onder de uitgeweken Nederlanders in
Engeland. Reeds 13 Juli 1568 verscheen hij in die kwaliteit in de vergadering van
de nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen, om haar vermoedelijk eerst in 1574
neer te leggen, toen - na den overgang van Middelburg - een benoeming afkwam
tot secretaris van den raad, aan wien de Prins tijdens zijn afwezigheid de regeering
van Zeeland toevertrouwde. In 1578 keerde hij naar Gent terug, werd Aug. 1579
pensionnaris van de keure, en 12 Juli 1580 raadslid van den toen opnieuw
opgerichten Raad van Vlaanderen. In de voor Gent zoo moeilijke dagen van 1584
werd hij - 16 April - gevangen genomen; kort daarop echter weer losgelaten. Sedert
verliet hij Gent. Eind Sept. 1584 treffen we hem nog te Sluis aan, bezwaar makend
tegen de aanwezigheid van Dathenus te dier stede. Zijn dochter S u s a n n a is
gehuwd geweest, eerst met Christoffel Roels (kol. 1082), daarna (Jan. 1598) met
J a c o b V a l c k e , thesaurier van Zeeland. Zij leefde nog in 1619.
Zie: Hand. der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent IX
(1909) 137; H.Q. J a n s s e n , Petrus Dathenus. Een blik op zijn laatste levensjaren
(Delft 1872) 69, no. 2; Oud- Holland XXVI (1908) 31; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond.
Bat. Arch. (Cantabr. 1889) II no. 87; Nijhoff's Bijdragen 3e R. VI, 64; F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893) 533, 807.
van Schelven

[Tayus, Johannes]
TAYUS (Johannes), of T a y , werd 1583 predikant te Zuidland. 1591 verwisselde
hij die standplaats voor Brouwershaven, nadat eenige moeilijkheden omtrent zijn
attestatie, die niet onverdeeld gunstig luidde, uit den weg waren geruimd. 25 Mei
1625 werd hij emeritus en vestigde zich toen te Leiden; 2 Juni van dat jaar liet hij
zich in het album academicum der universiteit daar inschrijven. Hij schreef: Proeve
van de leere der Wederdooperen (Leiden 1601), een werkje dat door Gomarus
‘grondig, nuttig en stichtelijk’ werd geprezen. 12 Febr. 1623 werd hij in ondertrouw
opgenomen met N e e l t j e C o r n e l i s d o c h t e r . Uit een vorig huwelijk was geboren
J o h a n n e s T a y u s , die in 1606 predikant te Overmeer was (begin Juli van dat
jaar was hij naar Zeeland verreisd), van omstr. 1615-1620 te Nieuwerkerk a/d. IJssel
en van 1620 tot aan zijn dood in 1630 te Nieuwpoort stond. Als student plaatste hij
in het genoemde boek van zijn vader een latijnsch en een nederduitsch gedicht.
Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad XII (1895) 131); J.W. t e W a t e r , Kort
verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766) 238, 239; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta III, 73, 325, 404, 410, V, 37, 43, 91, VI, 297, 305; W.P.C.
K n u t t e l , Acta Zuid- Holl. Synoden I, register in voce; H.C. R o g g e ,
Pamfletcatalogus der Remonstrantsche Gemeente te Amsterdam, St. II, afd. I, 10;
De Navorscher XLI (1891) 370 vv.
van Schelven

[Teerling, Arendt Samuëlsz.]
TEERLING (Arendt Samuëlsz.), bijgenaamd S i n c e e r , werd in 1632 lid van het
schildersgild te Alkmaar; in 1640 werden als zijne leerlingen ingeschreven Jan
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Teunisz. Blanckerhof en Johannes Bulot, in 1644 Gerrit Heyndricksz. en Putman
Rietwijk. Hij was gehuwd met M a r y t j e P i e -
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t e r s d . In de jaren 1644-48 werden 3 kinderen van hen gedoopt.
Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 33; Oud-Holland, XXVII,
122.
Bruinvis

[Tegnejus, Tobias]
TEGNEJUS (Tobias), gest. 13 April 1668, alumnus der stad Leeuwarden, werd,
onder den naam T o b i a s F r a n c i s c i , 30 April 1611 in het matrikel der franeker
hoogeschool ingeschreven en op vertoon van goede getuigschriften nopens zijn
leer en leven zoo van de school als de kerk van Bremen tot het peremtoir examen
voor de classis toegelaten. Hij ontving 13 Juni 1617 goedkeuring van zijn beroep
naar Warns, werd van daar beroepen naar Sneek en geadmitteerd 19 Oct. 1618.
Na aldaar ongeveer tien jaar werkzaam te zijn geweest vertrok hij in Sept. 1628
naar Leeuwarden, van waar hij beroepen werd naar 's Gravenhage. Doch dit bracht
hem in groote moeilijkheden, daar hij een alumnus van Leeuwarden was. Toch
begaf hij zich in 1642 naar de hofstad, waar hij het predikambt heeft waargenomen,
totdat hij emeritaat verkreeg in 1664, daartoe gerechtigd zijnde 11 Dec. 1663.
Hij gaf in het licht een vertaling uit het Engelsch van Oorkussen der Wereldsche
Menschen ende Rust Peuluwe der kinderen Godes, dat is een Tractaet van de
Vleeschelijcke ende Geestelijcke Sorgeloosheid door J a n D o w n a a m
(Leeuwarden 1634).
o

Zie: T i e l e , Bibl. v. Pamfletten, n . 2503; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
Predikanten van Friesland (Leeuw. 1888), 19, 333, 414.
Wumkes

[Tellegen, Wernerus Lambertus]
TELLEGEN (Wernerus Lambertus), geb. te Groenlo omstreeks 1780, overl. te
Hasselt 15 Oct. 1830. Hij studeerde te 's Heerenberg en werd 19 Aug. 1804 priester
gewijd. Hij was kapelaan te Hoonhorst en Zwolle en werd begin Augustus 1811 de
eerste pastoor van de opnieuw opgerichte statie van Hasselt. Hij schreef: Fraaye
geschiedenissen en leerzame verhalen, tot de zedeleer voor kinderen, door P.A.
J a ï s , uit het Hoogd. vertaald naar den tienden druk (Almelo 1830).
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XXXVIII, 321.
van der Heijden

[Tempel, Marcus van den]
TEMPEL (Marcus v a n d e n ), geb. 8 Febr. 1575 te Leuven, gest. 17 Mei 1636
aldaar. Hij stamde uit een aanzienlijk geslacht, zijn vader was raadsheer en verwant
aan Olivier van den Tempel, vriend van prins Willem I van Oranje. Na het verzet
zijns vaders overwonnen te hebben, trad hij in 1595 in de societeit van Jezus en
werd in 1601 priester gewijd. Tot 1610 bleef hij in de zuidelijke Nederlanden, waarna
hij naar Leiden werd gezonden, waar hij tot 1621 met veel vrucht werkzaam was.
In 1613 nam hij graaf Jan van Nassau-Siegen, een neef van prins Maurits, in de
katholieke kerk op. Te Leiden trok hij spoedig de aandacht der calvinistische
Vlamingen, die den ‘zwarten Jezuïet’ verdachten, prins Maurits te willen vermoorden.
v.d.T. achtte de beste logenstraffing van dit gerucht een audientie bij den prins aan
te vragen, die hem geschonken werd. Het onderhoud tusschen hen gevoerd is door
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R. F r u i n (De Wederopluiking van het catholicisme in Verspreide Geschriften III,
338) beschreven. Eenige jaren later wist v.d.T. van de gunst, waarin hij bij Maurits
stond, gebruik te maken, om dezen bij de Staten van Friesland tusschenbeide te
doen komen tot bevrijding van een gevangen Jezuïet, pater Viering.
De vriendschap van prins Maurits won hem echter niet het vertrouwen van de
leidsche magistraat, want toen in 1616 het bovenste gedeelte van de leidsche
Academie afbrandde, werd v.d.T. voor
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den brandstichter gehouden. Tijdens zijn afwezigheid had daarom te zijnent een
huiszoeking plaats, natuurlijk vruchteloos. In 1618 werd hij verdacht op de hand te
zijn der Arminianen, althans aan Hoogerbeets, den pensionaris van Leiden, werd
bij zijn gerechtelijk verhoor gevraagd: ‘wat kennis hij had aan pater Tempel?’ Van
1613-1621 was v.d.T. overste der Jezuïetenmissie in Noord-Nederland en ondervond
in deze waardigheid veel moeilijkheden met den apostolischen vicaris, Mgr. Rovenius.
Nu eens ging het over diens weigering zijn goedkeuring te hechten aan een uit te
geven boek, dan over het aantal Jezuïeten in de missie toe te laten en de rechten
door hen uit te oefenen. Ondanks deze stribbelingen bewees v.d.T. in de zaak van
Alexander Trognesius den apost. vic. goede diensten, die in 1618 getuigde: ‘dat
pater v.d.T. hier verschillende jaren getrouw gewerkt heeft, dat hij noch zelf, noch
door zijn ondergeschikten tegen de saeculieren had samengespannen, maar naar
vrede en eendracht had gestreefd’. In 1621 werd v.d.T., door toedoen der
predikanten, uit Holland verbannen. Toen het besluit der Staten hem werd
voorgelezen, vroeg hij naar de reden, waarop het antwoord luidde: ‘omdat hij de
katholieke zaak begunstigde en vooral, omdat hij Jezuïet was.’ Waarop hij zeide:
‘ik heb veel weldaden van God ontvangen, maar dat ik Jezuïet ben, is de
voornaamste, daarop beroem ik mij meer dan op mijn adel’. In 1622 vertrok v.d.T.
naar Rome, om er, sterk door een verzameling van leekengetuigenissen uit de
Missie, en gesteund door den invloed van aartshertogin Isabella, de belangen der
Jezuïeten in Noord-Nederland tegen de klachten van Mgr. Rovenius, die zich
eveneens naar Rome begeven had, te bepleiten. Hij won het geding bij paus
Gregorius XV, die echter nog voor de einduitspraak, door v.d.T. bijgestaan, overleed.
Onder diens opvolger, paus Urbanus VIII, werd de strijd voortgezet. Mgr. Rovenius
maakte in zijn correspondentie v.d.T. uit voor ‘mendaciorum architectus’, de
bisschoppen van Zuid-Nederland werden ook in de zaak betrokken, totdat de
provinciaal der Jezuïeten door toegeven meende het geschil te kunnen beëindigen.
Daarop kwam het concordaat van 1624 tot stand, dat de wederzijdsche jurisdictie
moest aangeven. In 1629 bevond zich v.d.T. in 't leger van Montecuculi en trok met
Hendrik van den Bergh het overmeesterde Amersfoort binnen, waar hij in de
Onze-lieve-Vrouwekerk de plechtige Hoogmis opdroeg en er predikte. In 1630 zocht
hij te Maastricht genezing tegen de vierdaagsche koorts, door zijn toevlucht te nemen
tot den H. Servatius. In zijn laatste jaren hield hij zich bezig met het schrijven en
vertalen van ascetische boeken.
Zie: H.J. A l l a r d , in Studien IX, 84; Archief Bisdom Utrecht IV, 268; XIII, 425;
XX, 350; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890),
VII, 1923; D u s s e l d o r p i i , Annales ('s Gravenhage 1894), register.
Derks

[Terpstra, Derk]
TERPSTRA (Derk), broeder van den volgende, geb. 16 Jan. 1819 te Groningen en
overl. 29 Jan. 1900 te 's Gravenhage, waarheen hij zich in 1891 metterwoon begeven
had. Hij studeerde te Utrecht in de letteren en promoveerde 15 Apr. 1842 op een
diss.: de Populo, de senatu, de rege, de interregibus antiquissimis Reipublicae
Romanae temporibus. In 1843 werd hij conrector, in 1858 rector van het gymnasium
te Gouda, waar hij in 1890 eervol ontslagen werd. Behalve zijn dissertatie schreef
hij een Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden (1857).
Dr. D. Terpstra was gehuwd sedert 1851 met
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A n n a E l i s a b e t h G r u y t e r B o l s , die hem zeven dochters schonk.
Zuidema

[Terpstra, Jacobus]
TERPSTRA (Jacobus), zoon van Mr. W i l l e m T e r p s t r a , rector der lat. school
te Oldenzaal, waar hij 19 Febr. 1805 geb. werd. Hij studeerde te Groningen en
Utrecht in de letteren en promoveerde Dec. 1824 op een diss.: de Sodalitio
Pythagoreo. Achtereenvolgens werd hij conrector te Franeker, praeceptor te
Rotterdam en rector te Harderwijk, waar hij 8 Mrt. 1837 overl. Het Nassau-Veluwsch
gymnasium van laatstgenoemde stad, waar hij slechts vier jaar aan het hoofd stond,
heeft veel aan hem te danken. Zijn opvolger W.L.C. C l a r i s s e gaf een lijkrede
over hem uit (Zutph. 1838). Terpstra, die lid was van het Prov. Utr. Genootsch. v.K.
en W., gaf een omwerking van F e i t h 's Antiquitas Homerica (1831), vertaalde uit
het Duitsch een Grieksche grammatica, waaraan toegevoegd een Grieksch leesboek
van J.P. K r e b s (voltooid door C l a r i s s e , Zutpn. 1838) en bewerkte ook meer
dan een Woordenboek voor de oude talen uit het Duitsch.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1833, II, 187, en 1837, I, 178.
Zuidema

[Teylingen, jhr. Jan Lodewijk van]
TEYLINGEN (jhr. Jan Lodewijk v a n ), geb. te Alkmaar 12, gedoopt 17 April 1729,
aldaar overl. 29 November, begraven 8 December 1758, zoon van jhr. Mr. F l o r i s v .
T. en C h r i s t i n a v a n K i n s c h o t . Met den dood zijns vaders in 1738, erfde hij
de vrije heerlijkheid van Oudcarspel, Harencarspel en in Koedijk. Hij werd lid der
vroedschap 22 Mei 1747 en was schepen in 1749, 50 en 54. Hij ondertrouwde te
Alkmaar 22 October 1752 met M a r i a v a n F o r e e s t , van en wonende te Hoorn.
Door het kinderloos blijven van zijn huwelijk is met hem de mannelijke tak van de
alkmaarsche familie uitgestorven.
Bruinvis

[Thielen, Johan Wilhelm van]
THIELEN (Johan Wilhelm v a n ), geb. 22 Juli 1767 te Grave, overl. te Maastricht
17 Maart 1840. In 1779 trad hij in dienst als cadet bij het regiment Douglas; in 1783
werd hij benoemd tot vaandrig in het regiment Dundas, waarop in 1787 zijne
bevordering tot luitenant in dat korps volgde. In 1788 verliet hij den militairen dienst:
in 1794 volgde hij zijnen vader op als commies bij 's lands magazijn van oorlog te
Grave; hij maakte in 1794 als zoodanig het beleg van die vesting mede en bekleedde
zijne betrekking tot 1810, in welk jaar het beheer van dat magazijn door eenen
Franschman werd overgenomen; in dat zelfde jaar volgde zijne benoeming tot maire
van Grave. In deze betrekking stond hij den vestingcommandant, overste Lavallette,
krachtig ter zijde bij de blokkade dier stad in 1813 en 1814; 14 Mei 1814 viel de
vesting in handen van de nederlandsche troepen onder den kolonel d'Hauw; hij
bleef zijne betrekking bekleeden tot April 1815. Bij K.B. van 14 April 1815 werd hij
benoemd tot magazijnmeester der artillerie 1e klasse te Amsterdam; 16 April 1829
werd hij overgeplaatst naar Maastricht, waar hij zeer goede diensten bewees, tijdens
die vesting zich in staat van beleg bevond; 21 Sept. 1839 werd hij op pensioen
gesteld; terwijl hem 21 Dec. 1839 de rang van majoor werd verleend.
Zie: F.H.A. S a b r o n , De blokkade van Grave in 1813-'14.
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Dyserinck

[Thieme, Dirk Antonie]
THIEME (Dirk Antonie), verdienstelijk uitgever, eerst in Arnhem, later in den Haag,
was geb. 8 Jan. 1830 te Nijmegen en overl. 11 Juni 1879 te Velp bij Arnhem.
Gesproten uit een echt boekverkoopersgeslacht - zijn grootvader was H.C.A. Thieme
te Zutphen (II kol. 1428), zijn vader J.F. T h i e m e te Nijmegen; zijn ooms waren
C.A. T h i e m e e n G. v a n E l d i k T h i e m e te Arnhem, W.J. T h i e m e te Zutphen,
C. C a m p a g n e te Tiel en K.
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F ü h r i in den Haag (de beide laatsten waren gehuwd met dochters van H.C.A.
Thieme) - ontving D.A. Thieme zijn opleiding eerst in de zaak van zijn vader te
Nijmegen, daarna bij zijn oom K. Führi in den Haag. In 1852 vestigde hij zich als
uitgever te Arnhem, waar hij van den grond af een eigen zaak oprichtte en tot grooten
bloei wist te brengen. Gevierde schrijvers als Lindo, van Lennep, Gerard Keller,
Lublink Weddik, ter Haar en de Keyser, vertrouwden de vruchten hunner pen aan
de pers van D.A. Thieme toe. Weldra stond hij bekend als een der voornaamste
uitgevers van ons land. Tot de belangrijkste uitgaven die bij hem het licht zagen
behooren: de Tijdspiegel, die, overgenomen van K. Führi, onder zijne en d e
K e y s e r 's leiding weldra een eerste plaats onder de tijdschriften van ons land
innam; verder het. Morgenlicht, Stichtelijk dagboek enz. (1866 e.v.); Neerlands
Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagsche
auteurs (1865 e.v.); Neerlands kansel. Preekbundels van G. v a n G o r k o m , E.
L a u r i l l a r d , A. P i e r s o n , R é v i l l e e.a. (1862-66); Het belegerde- en Het
vermoorde Parijs (beide 1871); de Bijbel met 200 platen van Gustave Doré (1870;
2de dr. 1873-76); Neerlands Letterkunde in de 19de eeuw, door J.P. d e K e y s e r
(1873); de circa 150 deelen der bekende Guldens-editie (1858-62), (‘Nederlands
Tauchnitz - uitgave’), waarin herdrukken verschenen van C r e m e r , K e l l e r ,
L i n d o , L o d . M u l d e r , B o s b o o m - T o u s s a i n t , S c h i m m e l e.a.
letterkundigen. Bovendien gaf hij uit en redigeerde hij eenige jaren zelf de
Arnhemsche courant. Met M a r t . N i j h o f f in den Haag richtte Thieme in 1860
den Ned. Spectator op, terwijl hij met dezen uitgever en A.W. S i j t h o f f te Leiden
het ondernemend drietal uitgevers vormde, dat in 1864 de groote zaak van het
Woordenboek der Ned. taal onder redactie van M. d e V r i e s en L.A. t e W i n k e l
op zijne schouders nam. In 1869 begon hij, eveneens met N i j h o f f en S i j t h o f f ,
de uitgave van Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad, en toen deze
onderneming een vijftal jaren later in een naamlooze vennootschap overging,
verlegde Thieme in 1875 ter wille van dit blad zijn woonplaats van Arnhem naar den
Haag en trad hij met zijn compagnon J. S t e m b e r g als directeur ervan op. Aan
Het Vaderland gaf T., meer misschien dan aan ééne andere uitgave, zijn geheelen
persoon. Als gemeenschappelijke uitgaven van pasgenoemd wakker drietal kunnen
nog genoemd worden: v a n L e n n e p s Romantische en Poetische werken; t e n
K a t e 's Planeten; het Nederlandsche Woordenboek van v a n D a l e en het
Middel-nederl. woordenboek van V e r d a m en V e r w i j s .
Had Thieme gedurende zijn 22-jarig verblijf in Arnhem veel voor deze stad gedaan
- hij was er de laatste jaren lid van den gemeenteraad geweest en had er o.a. de
oprichting van de Ambachtsschool en van de Handwerksschool voor meisjes mee
tot stand gebracht - ook in den Haag wijdde hij zijn talent aan de oprichting en
instandhouding van menige nuttige instelling. Begaafd met een helder oordeel en
een practischen blik, met buitengewone wilskracht en een ijzeren volharding, bezat
hij bovendien een edel hart. ‘Hij was een innemende persoonlijkheid. Met raad en
daar stond hij ieder bij, die zijne voorlichting inriep’. Thieme was lid van de Maatsch.
der Ned. Letterk., bestuurslid van de Maatschappij van Nijverheid, bestuurder van
de Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels, voorzitter van
de Boekhandelaarsvereeniging te 's Gravenhage enz. Hij was gehuwd met
Elisabeth Weenink,
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(overl. 1880), die hem een viertal kinderen schonk.
Het D.A. T h i e m e - f o n d s , uit tal van bijdragen van vrienden en vereerders
bijeengebracht, werd tot een blijvende herinnering aan den energieken man
opgericht.
Een volledige biografie van D.A. Thieme bestaat niet. Het bovenstaande werd
ontleend aan: Arnh. Courant v. 12 Juni 1879; Het Vaderland v. 16 Juni 1879; Eigen
Haard 1879, 278 (met portr.); Tijdspiegel 1879, II, 249, en Ned. Spect. 1879, 189.
Zie voorts A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen voor de gesch. v.d. Ned. Boekh. II, 656.
Zuidema

[Thuring, Joannes]
THURING (Joannes), geb. te Weesp 21 Sept. 1816, overl. te Rhenoy 31 Dec. 1876.
Hij studeerde te 's Heerenberg en werd priester gewijd te Oegstgeest 27 Sept. 1840.
Als kapelaan was hij werkzaam te Amersfoort, te Soest tot 1849 en te Utrecht (Buiten
de Witte vrouwen) tot 13 Juni 1851, toen hij zijne aanstelling als pastoor te Rhenoy
verkreeg, welke parochie hij tot aan zijn dood bediende. Hij schreef: Leidsman op
den bloedigen kruisweg van Jerusalem naar Golgotha (Rijs. 1865); Open brief, of
een dosis echte Roomsche Kamillen als probaat voorbehoed en geneesmiddel
tegen een nieuwe kwaal, genaamd de schrijfmanie, vriendschappelijk aangeboden
aan H. Rost (Rijs. 1867).
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XIII, 45.
van der Heijden

[Tichelaer, Willem]
TICHELAER (Willem), geb. omstr. 1642 te Oud-Beierland, gest. omstr. 1714 te Den
Haag; zijne moeder was J a n n e k e n J o r i s d o c h t e r H o p z o o m e r (in 1665
hertrouwd met W i l l e m K a r d u c z , schout en secretaris van Heerjansdam). Hij
woonde later te Geervliet en te Piershil en oefende het ambacht van barbier-chirurgijn
uit. Hij is berucht geworden door de aanklacht, die hij in 1672 tegen Cornelis de
Witt, ruwaard van Putten indiende (zie nader op Cornelis (3) de Witt). In latere jaren
kreeg hij een jaargeld van ƒ 450 van Willem III. Hij werd bovendien, naar beweerd
wordt, in gevolge een hem gedane belofte bij de aanbrenging van het misdrijf, in of
na 1675 benoemd tot stadhouder van Geervliet; maar in 1681 als zoodanig ontslagen.
Toen na 's Prinsen dood zijn jaargeld niet meer uitbetaald werd, verviel hij tot groote
armoede; hij schijnt toen ook bekend te hebben, dat hij Cornelis de Witt valsch
beschuldigd had.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. XIV, 180-182; A.W. K r o o n , Johan de Witt contra
Oranje 1650-1672 (Amst. 1868), 171-172. Zijne voorstelling van zijn persoon en
zijne daden bij K n u t t e l , Cat. van pamfletten, nr. 10206.
Japikse

[Tilmon, of Tilman]
TILMON of T i l m a n . Alles wat men over Tilman weet, wordt door B e d a
medegedeeld in zijn bericht over den marteldood van de beide heiligen Ewald (Hist.
Gent. Angl. Lib. V, c. 11). Hij was van een adellijk geslacht, en had alles verlaten
om monnik te worden. Hij was een van de metgezellen der beide Ewalden op hun
reis door Saksen. Met de overige gezellen was hij bij Keulen gebleven, en kreeg
daar het gezicht, waarin een der beide martelaren hem verscheen en hem de plaats
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aanduidde, waar zijn eigen lichaam en dat van zijn broeder zich bevond. Hij begroef
de beide martelaren met de noodige eer. Er bestaat geen reden om te zeggen dat
hij benedictijn was of leerling van den heiligen Willebrord. In ieder geval was hij niet
een van de elf gezellen van Willebrord bij diens komst naar ons land, dewijl hij zich
in het gezelschap bevond van de beide Ewalden, van wie Beda zegt, dat zij het
voorbeeld volgden van de eerste apostelen van Nederland.
Zie: Batavia Sacr. I, 48; Acta SS. 3 Oct. 180-207.
Graux
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[Tinga, Arnoldus]
TINGA (Arnoldus), geb. te Leeuwarden 30 Maart 1729, gest. aldaar 9 Mei 1800. Hij
studeerde waarschijnlijk te Douai en behaalde het licentiaat in de Theologie. In 1753
werd hij priester gewijd. Eerst in 1773 ontmoeten wij hem weder als pastoor van de
Nieuwstad te Leeuwarden, waar hij niet zonder moeilijkheden de van hier vertrokken
Jezuïeten opvolgde. 8 Juni 1795 vroeg en bekwam hij ontslag en bleef hij verder in
Leeuwarden wonen tot zijn dood.
Zie: Naaml. der Fr. Geestel. na de Herv. (Ms. Prov. Bibl. Leeuwarden); Archief
Aartsb. Utrecht IV, 145; VII, 153; XIII, 358 v.v.
Gasman

[Titsingh, Abraham]
TITSINGH (Abraham), geb. te Amsterdam in 1684, gest. aldaar begin Sept. 1776,
behoorde van moederszijde tot de oude patricische familie G r e b b e r . Zijn vader,
in 1684 chirurgijn geworden, sneuvelde in 1691 in een zeegevecht tegen de
Franschen, wien de zoon dientengevolge immer vijandig gezind bleef. In de jeugd
ontving hij slechts gebrekkig lager onderwijs. Reeds op 11-jarigen leeftijd (1695)
werd hij chirurgijnsleerling. Zijn leermeester in de heelkunde was een oud vriend
van zijn vader, de bekwame Zweed Mr. Constantijn. Na waarschijnlijk reeds vóór
dien als chirurgijnsleerling op de vloot werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1702
door den examinateur ter admiraliteit, dr. Petrus Guenellon, van wien hij ook
onderricht heeft genoten, tot 's lands dienst als tweede scheepsheelmeester
toegelaten. Tot 1710 bleef hij in die betrekking, verschillende tochten meemakend,
zeer tot tevredenheid van zijn meerderen werkzaam. Bij janmaat was hij zeer gewild,
daar hij verstond om met hen om te gaan en ook een goedhartig, zorgvuldig en
bekwaam medicochirurg was. In 1710 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in
1711, na afgelegd examen, tot de praktijk werd toegelaten. In Amsterdam trad hij
weldra krachtig, maar heftig op tegen vele misbruiken in het chirurgijnsgilde ontstaan.
Hij verlangde verheffing van den chirurgijnsstand, waartoe hij alleen eerlijke en
bekwame lieden wilde zien toegelaten. In dien strijd vond hij onder zijn collegas een
grooten aanhang en ook kreeg hij steun van de stadsregeering. In 1730 verscheen
zijn eerste boek, een aanklacht en pleidooi tegelijk. 18 Sept. 1731 werd hij overman
van het gild en bestreed nu als zoodanig de vele reeds vóór dien door hem gehate
misbruiken. Dientengevolge kwam hij herhaaldelijk in botsing met zijn
medeoverlieden, in welken strijd hij de overwinning behaalde, zoodat de ontrouwe
overlieden uit het gildebestuur werden verwijderd. Tal van hervormingen wist T.,
daarna deken van het gild geworden, in te voeren, meer eerlijkheid bracht hij in de
administratie en meer rechtvaardigheid bij het chirurgijnsexamen. Ook tegen de
doktoren, die, o.a. de verloskunde voor zichzelf opeischten en vaak op het terrein
der chirurgijns traden, is hij krachtig opgetreden, en niet zonder succes. De laatste
jaren van zijn leven was zijn invloed veel minder.
In de jeugd slechts gebrekkig theoretisch opgeleid, heeft T. in later jaren door
zelfstudie, correspondentie en het volgen van de lessen van bekwame mannen
(o.a. van Ruysch en Hendrik Ulhoorn) getracht de hiaten in zijn kennis aan te vullen.
Toch is hem dat, ondanks zijn grooten ijver, slechts ten deele gelukt, en nooit is hij
meer geworden dan een verwarde veelweter. Als mensch was hij daarentegen een
krachtige figuur, eerlijk, doortastend, energiek, opkomend tegen wat hem onrecht
scheen, zonder iemand te sparen, onvervaard zijn meening uitend, maar ook was
hij heerschzuchtig, wraakzuchtig en ijdel. Hij schreef tal

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1241
van werken, die, hoewel wetenschappelijk niet hoogstaand, toch voor de
geschiedenis der geneeskunde van zijn tijd van groot belang zijn: in 1730 De
verdonkerde heelkonst der Amsterdammers, te Alkmaar uitgegeven, een pleidooi
voor de uitnemendheid van zijn kunst te dier stede en een aanklacht tegen de
toonaangevende mannen in het gilde. In 1731 kwam te A'dam uit zijn Heelkundige
verhandeling over den steen en het steensnijden, vnl. gericht tegen den Leidenaar
Jacobus Denys (I kol. 707). In 1732 verscheen zijn Heelkundige verhandeling over
de tegennatuurlijke splijtinge der ruggegraad, gericht tegen een geschrift over
hetzelfde onderwerp door den A'damschen chirurgijn Ulhoorn. In 1742 schreef hij
Kunstbroederlijke lessen over de koortsen op schepen van oorlog en Cypria, tot
schrik van haar bondgenooten en redding der gestruikelden, een zeer uitvoerig werk
over de lues. In 1750 schreef hij zijn Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen,
die sig vroedmeesters noemen en in 1751 De rustende uren besteed tot opbouw
der loffelijke heelkunst. Zijn laatste werk was: Geneeskonst der heelmeesters tot
dienst der zeevaart.
Zijn portret komt voor op twee overliedenstukken van het chirurgijnsgilde, door
J.M. Quinkhard, in het Rijksmuseum; het is gegraveerd door J. Houbraken.
Literatuur: B a n g a , Gesch. der Geneesk.; A. G e y l , Abraham Titsingh in Gen.
Bl. XVI; R. K r u l , Abraham Titsingh in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 12 Sept. 1891.
Baumann

[Titsingh, Isaac]
TITSINGH (Isaac), hoofd van de faktorij der O.I. Compagnie op 't eilandje Deshima
in de baai van Nagasaki (Japan) gedurende de jaren 1778-1784. In 1740 of 1744
te Amsterdam geboren, ging hij reeds vroeg naar Batavia, vanwaar hij in 1778 naar
Japan werd gezonden. Als hoofd der kolonie bezocht hij herhaaldelijk het hof van
den Shögun te Yedo, en daar hij zich door taktvol optreden de genegenheid van
hooggeplaatste Japanners had verzekerd, wist hij eenige handelsvoordeelen te
verkrijgen. Na in 1784 met een rijke verzameling zeldzaamheden en aanteekeningen
naar Batavia te zijn teruggekeerd, werd hij kort daarna gouverneur van een faktorij
in Bengalen, doch spoedig zag Batavia hem terug als lid van den Raad van Indië.
In 1794 als afgezant naar China gezonden, wist hij ook daar door beleidvol handelen
de chineesche autoriteiten gunstig te stemmen en zijn zending op 13 Mei 1795 tot
een goed einde te brengen. Ten slotte keerde hij, na een 33-jarig verblijf in 't Oosten,
in 1809 uit Batavia naar 't vaderland terug. De staatkundige gebeurtenissen noopten
hem naar Parijs te gaan, waar hij 9 Febr. 1812 overleed, vóórdat hij al zijn
aanteekeningen had uitgewerkt en persklaar gemaakt. Een fransch uitgever kreeg
zijn papieren in handen en gaf ze uit. Wat zijn japansche verzameling betrof, die
bleef in 't-bezit van zijn familie, tot zij in 1893 bij de Firma Fred. Muller te Amsterdam
onder den hamer kwam. Zij bevatte vele zeer mooie en zeldzame netsukes
(gordelknoopen), bronzen, aardcwerk, lakwerk en kleurendrukken (vgl. Catal. v.
Fred. Muller, getiteld l' Art Japonais, Collection du Docteur J. Titsingh à la Haye,
1893).
Werken: Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les funérailles (Paris
1819); Mémoires et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns (Paris 1820,
bezorgd door R é m u s a t ); Illustrations of Japan, with coloured plates from Jap.
original designs (Londen, 1822); Byzonderheden over Japan, behelzende een
verslag van de huwelijksplechtigheden, begrafenissen en feesten der Japaneezen,
de gedenkschriften der laatste Japan-
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sche keizers en andere merkwaardigheden nopens dat rijk, uit het Engelsch. Met
gekleurde platen naar Japansche origineelen. 2 deelen. ('s Gravenhage 1825) (dit
is een vertaling der engelsche Illustrations of Japan, welke uitgave een vertaling
was van de te Parijs verschenen werken); Nipon o dai itsi ran, ou Annales des
Empereurs du Japon, traduites par I. T i t s i n g h (Paris 1834, herzien en aangevuld
door K l a p r o t h ) (dit is het werk Nihon ödai ichiran of ‘Overzicht der vorstelijke
generaties van Japan’). Hij schijnt een Nederduitsch-Japansch Woordenboek te
hebben vervaardigd, dat nooit uitgegeven is (zie de inleiding van Fred. Muller's
Catalogus, waar geciteerd wordt de Catalogue de Quaritch (1874) no. 9074; zie
voorts C.A. d e n T e x , Over de bij het Instituut berustende handschriften van
Titsingh en het Ned.- Jap. Woordenboek (Amsterdam, 1842). In de Annales des
Voyages, XXIV, vindt men een artikel over 't eiland Yezo, getiteld: Déscription de
la Terre Jeso traduite du Japonais par M. T i t s i n g h , alsook een aanteekening
over zijn verzameling, en het derde deel van de Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap bevat een paar mededeelingen van zijn hand over de bereiding der
sake en der soya.
Zie: R é m u s a t , Nouvelles mélanges asiatiques II (1829); Handelingen en
Geschriften van het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage, VII (1860), 303; J.
H a b b e m a , Hirado en Desjima in Ind. Gids, Nov. 1909.
de Visser

[Tjeenk Willink, Wolterus Everhardus Jonas]
TJEENK WILLINK (Wolterus Everhardus Jonas), stichter van de firma W.E.J.
T j e e n k W i l l i n k te Zwolle, geb. te Zutphen 10 Juli 1816 en overl. in
eerstgenoemde stad 8 Oct. 1885, zoon van H a r m a n u s D i d e r i c u s T j . W.,
steenfabrikant te Zutphen. Na in verschillende zaken zijn opleiding te hebben
ontvangen, vestigde hij zich in Mei 1838 te Zwolle, aanvankelijk als boekverkooper,
alhier de debietzaak van H. As. D o y e r overnemende. Weldra legde hij zich ook
op het uitgeven toe, inzonderheid op 't gebied van rechtswetenschap, landbouw en
onderwijs. Reeds in 1841 verscheen het eerste deel van L u t t e n b e r g 's
Chronologische verzameling der Wetten, Besluiten en Arresten betrekkelijk het
openbaar bestuur in de Nederlanden sedert 1813; alsmede het tijdschrift De vriend
van den Landman en de Landbouwcourant. Als voornaamste uitgaven kunnen
verder genoemd worden: De Nederlandsche Staatswetten en Wetboeken, bewerkt
door L.N. S c h u u r m a n (thans S c h u u r m a n e n J o r d e n s ); het Tijdschrift
voor Staatshuishoudkunde en Statistiek, onder redactie van B.W.A.E. S l o e t t o t
O l d h u i s ; de Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht
door C. A s s e r ; de Almanak voor den Nederlandschen Landman van W.C.H.
S t a r i n g en verschillende landbouwuitgaven van E.C. E n k l a a r . Voorts op
schoolgebied: B a a r s c h e r s en B o u w m e e s t e r 's Leesboekjes, H u b e r t s '
Historisch-geogr. Atlas, M e i d i n g e r 's Hoogduitsche Spraakkunst, bewerkt door
E. M e h l e r , P u l 's Wandkaarten en v a n V l o t e n 's Neerlands Dicht en Ondicht
(alle bij herhaling herdrukt).
1 Jan. 1874 nam W.E.J. Tj. Willink zijn zoon J u r r i a n W i l l e m T j . W., geb. te
Zwolle 8 Sept. 1844 en overl. ald. 20 Sept. 1885, als deelgenoot in zijn zaak op,
nadat deze hem reeds vele jaren ter zijde had gestaan. Toen in laatstgenoemd jaar
én vader én zoon overleden waren, werd van de omvangrijke zaak een maatschappij
gemaakt, onder den naam f i r m a W.E.J. T j e e n k W i l l i n k , en trad Dr. H.D.
Tjeenk Willink
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(vroeger doopsgezind predikant, doch sedert 1874 geassocieerd met den uitgever
A.C. Kruseman te Haarlem) (zie II kol. 730) als besturend vennoot der zwolsche
firma op, tot 1 Jan. 1909. 1 Jan. 1897 en 1 Febr. 1899 waren de beide zoons van
bovengenoemden J.W. Tj. W., nl. W.E.J. T j e e n k W i l l i n k , geb. 1873, en J o h .
C. T j e e n k W i l l i n k , geb. 1876, als besturende vennooten in de firma opgetreden.
Sedert 1902, toen de debietzaak werd overgedragen, houdt deze firma zich alleen
met het uitgeversbedrijf bezig.
Als voornaamste uitgaven der latere jaren kunnen thans aan bovenstaande nog
worden toegevoegd: H. H e t t e m a 's Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene
geschiedenis; J.W. P i k 's Leerboeken der Vaderl. en Algem. geschiedenis; W.
K l o e k e 's Notitieatlassen, zoowel der geheele aarde als van Nederland; de
Zwolsche Herdrukken onder redactie van F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , N.A.
C r a m e r en J.H. v a n d e n B o s c h ; de collectie Goedkoope Tuinbouw-bibliotheek
onder leiding van C l a a s s e n e n H a z e l o o p ; de Nederlandsche
Tuinbouw-almanak onder red. van P l e m p e r v a n B a l e n e n C l a a s s e n , en
het tijdschrift Gemeentebelangen onder red. van D o n a t h e.a.
Aan het slot van dit artikel vermelden wij volledigheidshalve nog den naam van
H e n d r i k A n n e T j e e n k W i l l i n k , boekhandelaar en uitgever te Arnhem,
waar hij in 1885 overl.. Geb. 11 Jan. 1831 te Zutphen, was hij een broeder van den
aan 't hoofd van dit art. genoemden W.E.J.T.W. Ook hij deed verschillende goede
uitgaven het licht zien, o.a. een rijke collectie globes en andere hulpmiddelen voor
het onderwijs. Als debietzaak bestaat de door hem opgerichte zaak te Arnhem nog.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 620, en Nationale Tentoonstelling van
het Boek, Amsterd. 1910, 42.
Zuidema

[Toelaer, Johannes Cornelis]
TOELAER (Johannes Cornelis), zoon van J o h a n A d r i a a n en van A n g e l i n a
A d r i a n a v a n G a a f w i j c k , geb. te Lillo 26 Febr. 1770, kleinzoon van Reinier,
die volgt, studeerde te Harderwijk 18 Febr. 1797, en vestigde zich als med. dr. te
Amsterdam, waar hij overl. 7 Juli 1800. Hij schreef: Verhandeling over de algemeene
en bijzondere oorzaken der waare breuken (Amst. 1799).
van Schevichaven

[Toelaer, Reinier]
TOELAER (Reinier), of T o e L a e r , zoon van Mr. J a n T. en van M a r g a r e t h a
S e r t o r i u s , geb. te 's Gravenhage 16 Febr. 1698, promoveerde in de theologie
te Utrecht, en werd in 1723 beroepen tot predikant te Heumen en Malden, te Roon
1725, te Nijmegen in 1730; overleed aldaar 5 Nov. 1746. Hij was tweemaal gehuwd:
o

1 . in 1724 met C h r i s t i n a , dochter van het nijmeegsch raadslid t e n H e n g e l ;
o

2 . te 's Gravenhage met J a c o b a v a n T e x e l l . Uit het eerste huwelijk liet hij
2, uit het tweede 6 kinderen na. Hij schreef: Verklaring over Psalm XX, XXI en
LXXXIV (Amst. 1736, Nijm. 1750); Over het Evangelie van Lucas (Nijm. 1744, 3
dln.); Verklaring van het H. Evangelium van Marcus van het begin tot het 20ste vers
van het XIII hoofdstuk; vermeerderd met eenige aanmerkingen en vervolgt tot het
einde door deszelfs amptgenoot J o h a n n e s d e L a n g e , toen medebedienaar
van het H. Evangelie te Nijmegen, nu te Amsterdam, (Nijm. 1750 3 dln.; 2dr. Leiden
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1761?); Over den Brief aan de Galateren (Leiden 1755); Een getrouw voorganger
tot navolging aangeprezen.
Zie: Geslachtslijst der familie Toelaer (1890) 17.
van Schevichaven
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[Toern, Gerardus ten]
TOERN (Gerardus t e n ), meestal voorkomend onder den gelatiniseerden naam:
d e T u r r i , geb. te Zwolle, overl. 9 Juni 1521. Hij werd juris utriusque doctor en
volgde Steven van Rumelaer (II kol. 1242) op als deken van St. Pieter te Utrecht.
28 Aug. 1503 verkreeg hij de prebende ten Dom, opengevallen door den dood van
Gerlach van der Donck (I kol. 726). Bisschop Philips van Bourgondië stelde hem bij
commissie van 30 Oct. 1518 aan tot vicaris-generaal in spiritualibus. Als zoodanig
fungeerde hij tot zijn dood. Zijne aanstelling, benevens de voor hem opgestelde
instructie berusten op het rijksarchief te Utrecht (uitgegeven in: Oude Vaderl.
Rechtsbr. II: 14, 264, 267).
Zie: D r a k e n b o r c h , Aanhangsel op de kerkel. oudheden van Nederland, 168-9;
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A, 242-3; A.M.C. v a n A s c h v a n
W i j c k , Archief I, 349-50, II, 33 vlg., 240, 274; Collectanea van G e l d e n h a u e r ,
ed. P r i n s e n (Werken Hist. Gen. III: 16) 7.
van Kuyk

[Tol, Teije Harms]
TOL (Teije Harms), geb. te Oostermeer 5 Juni 1822, aldaar gest. 26 Dec. 1897,
van beroep blauwverver, leerde zich zelven met zeer gebrekkige hulpmiddelen
Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, beoefende de sterrenkunde en had als
‘wonderdokter’ grooten naam. Jarenlang kwamen vele patiënten tot hem, die hij
behandelde met zelf gezochte kruiden.
Zie: S c a e v o l a , In wûnderdokter út de Wâlden in Yn us eigen Tael (Snits, 1914)
Wumkes

[Toll, Joannes]
TOLL (Joannes), geb. te Zutphen omstr. 1690. Hij trad op als pastoor te Kleinemeer
in Groningen en bleef daar in zijn moeilijken werkkring tot 1719, toen hij pastoor te
Sneek werd en aartspriester van Friesland. Hij stierf hier in 1750.
Zie: Naamlijst der Fr. geest. na de Herv. (Ms. Prov. Bibl. Leeuwarden); Archief
Aartsb. Utrecht I. 89; IV, 145; X, 55 e.v.; XXII, 158, 221; De Katholiek 1883 II, 110;
N a p j u s , Kroniek van Sneek 127.
Gasman

[Tonnai, Joannes Henricus]
TONNAI (Joannes Henricus), minderbroeder, geb. te Reckheim 3 Juni 1769 en
gest. te Gorinchem 31 Jan. 1814. Zijn ouders waren A r n o l d u s en H e l e n a
B r o u w e r s . Hij werd geprofest te Erkelenz 5 Oct. 1789, priester gewijd te
Antwerpen 23 Feb. 1793 en kort daarop door de Franschen uit zijn klooster verjaagd.
Eenigen tijd - van 29 Sept. 1794 af - genoot hij gastvrijheid bij zijn ordebroeders te
Elten van de saksische provincie, en vestigde zich voorts te Maeseyck.
Ook hier 6 Mrt. 1797 gewapenderhand op straat gezet, werd hij als onbeëedigd
priester naar Roermond gedagvaard en 28 Jan. 1798 vrijgesproken. Hij ging toen
naar Venlo, maar werd daar als gezworen vijand der Fransche Republiek door een
13 Mei 1798 te Parijs uitgevaardigd decreet tot deportatie veroordeeld. Hij vluchtte,
arbeidde een poos te Ammerzoden, werd 1801 naar Megen verplaatst, was van
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1804 tot 1809 kapelaan te Bolsward en sinds 1809 te Gorinchem, waar hij tijdens
en eenigermate ten gevolge van het bombardement stierf.
Zie: H e s s e , Het voormalige minderbroedersklooster te Venlo (1911), 47 vv., 60
v.
Hesse

[Toornburg, Klaas]
TOORNBURG (Klaas), geb. te Alkmaar, op 21-jarigen leeftijd 3 Mei 1678 te Leiden
als student in de geneeskunde ingeschreven, vestigde zich als med. doctor te
Alkmaar, waar hij sedert 1688 ook leeraar bij eene der doopsgezinde gemeenten
was, tot hij in 1696 naar de Rijp vertrok.
Van hem heeft het licht gezien: Schriftuurlicke Verhandelingh tegens het
Eed-zweeren en voor de wraak- en weerloose lijdsaemheyt (Alckmaer 1688);
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Concordantie Van Gelijk-luydende Plaatsen Der Heylige Schrifture (Alkmaar 1695);
Christelijke overdenkingen des doodts (Alkm. z.j.). Hetzelfde verscheen te Amsterdam
geheel omgewerkt in 1723.
Bruinvis

[Torck, Godert, Gaert Tork, Turk]
TORCK (Godert, Gaert) (T o r k , T u r k ), derde kind van L u b b e r t T., heer van
Bruggen, en H a d e w i c h v a n S u m m e r e n , overl. 7 Juni 1507, kastelein van
Buren, drost van Goch, wordt reeds genoemd in een verdrag van 1480, waarbij de
steden Harderwijk, Elburg en Hattem zich onderwerpen aan aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk. Verder als een der scheidsrechters bij de bijlegging van het geschil
tusschen hertog Karel van Gelre en zijne neven van Egmond (23 April 1494); ook
in hunne overeenkomst betreffende slot, stad en land van Buren (24 April) en in een
verdrag van nog een dag later tusschen hen. Dan nog in eene volmacht, o.a. hem
verstrekt door hertog Johan van Kleef, om met Albrecht van Saksen en Filips van
Nassau te handelen over bijstand aan den Roomsch-Koning te verleenen tegen
Gelre (30 April 1498).
Grootendeels in dienst van den hertog van Kleef, wiens raad hij was, diende hij
een tijdlang ook Frederik van Egmond als overste van een regiment knechten en
Willem van Egmond, bij wien hij stalmeester was. Van 1499-1502 was hij
hofmaarschalk van het hertogdom Kleef. Vijf jaar later sneuvelde hij, die ook nog
kolonel is geweest van Frederik, hertog van Beieren in den slag bij Middelaar tegen
de Gelderschen (7 Juni 1507). Te St. Aachten bij Cuijk is hij begraven.
In 1493 gehuwd met de drie jaar later overleden M a r g a r e t h a v a n E g m o n d ,
weduwe van J o h a n v a n M e r o d e , dochter van Willem (5) van Egmond en van
Walburga van Meurs (kol. 342) en daarna hertrouwd met M a r g a r e t h a 's kamenier,
liet hij 3 kinderen na, n.l. Lubbert en Willem, die volgen, en M a r g a r e t h a , die te
Goch woonde (deze laatste wordt echter niet overal opgegeven).
Zie: N i j h o f f , Gedenkwaardigheden V en VI; Jaarb. v.d. Ned. Adel IV (1891)
257 vlg. Verder: Geld. Volksalm. 1871, 104; 1879, 12 en vooral nog: H.M. W e r n e r ,
de Parck in: Geld. Volksalm. 1882, 52; M.J. J a n s s e n , Grafzerken in de kloosterkerk
te St. Agatha bij Cuyk in: Publications etc. de Limbourg XVI (1900) 132 vlg.
Kooperberg

[Torck, Lubbert]
TORCK (Lubbert), heer te Sinderen (Veluwe), overl. omstr. 1548 (20 Sept. ?), zoon
van den voorg. en van Margaretha van Egmond, wordt door Henrica van Erp
genoemd onder de leden van het gevolg van Hendrik v. Nassau, Floris v. IJselstein,
Philips v. Wassenaar e.a., toen dat overnachtte in haar klooster bij Utrecht in 1516
(een bezoek, dat later nog eens herhaald wordt).
In datzelfde jaar veroverden hij en Godschalck Jongema, met 1600 man uit
Harlingen vertrokken, Bolsward, hoewel slechts voor kort. Ook buiten Friesland
diende hij als overste van Karel V, o.a. om den inval der Gelderschen in Holland te
weerstaan, waartoe hij met zijn broeder Willem en andere hoofden der bourgondische
partij in Haarlem vergaderd had (1517). Zoo in 1528, toen hij, op bevel van Floris
van Egmond, overeenkomstig de bepalingen van den vrede van Gorinchem,
Harderwijk, waarvan hij bevelhebber was, Elburg en Hattem, weer aan den
gelderschen hertog inruimde. In 1539 werd hij beleend met Neder-Hemert en
Sinderen. Kort vóór of in 1548 moet hij overleden zijn, evenals zijn vrouw H a d e w i g
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(Heilwich) v a n H e m e r t , vrouwe van Hemert en Sinderen, dochter van J o o s t
v.
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H e m e r t , ridder, heer van Neder-Hemert, drost van Baar en van A n n a v.
F l o d o r p . Hunne 10 kinderen waren: G o d f r i e d (Goert), F r e d e r i k , W i l l e m ,
E l i s a b e t h , M a r g a r e t h a , J o h a n , G o s e n , C a s p a r , A n n a en
Magdalena.
Lit. Zie onder 't volgend art. (Willem T.). Verder: W i n s e m i u s 441; S c h o t a n u s
585. Ook. nog: Geld. Volksalm. 1871, 96, 104; vooral ook: J.C.W. Q u a c k , Het
Huis Neder- Hemert in Geld. Volksalm. 1873, 129. En nog Geld. Volksalm. 1879,
8-12; S c h r a s s e r t , Beschrijving van Harderwijk, II 65; Her. Bibl. N.R. IV, 142;
Geld. Volksalm. 1871, 104.
Kooperberg

[Torck, Willem]
TORCK (Willem), heer v. Nijenrode (M a t t h a e u s , De Nobilitate 793), zoon van
Godert (kol. 1245) en Margaretha v. Egmond, overl. 1545, was een der eersten van
't oorspronkelijk Westfaalsche geslacht: (Zur Gesch. der Familie Turck in Ann. des
Hist. Vereins für der Nieder-Rhein (LVIII, 23), die zich in ons land vestigden. In den
strijd tusschen Max. en Karel v. Gelre stelde hij zijn huis Nyenrode voor de holl.
ruiters open (1508). In 1511 werd zijn slot genomen en gesloopt en hijzelf gevangen
genomen door de Gelderschen en die van Utrecht. Na zijne verzoening met de
laatsten (30 Aug. 1511) werd 't slot herbouwd. Drost van IJselstein, (Goch?) is hij
vooral bekend door het aandeel, dat hij had aan de overrompeling van Utrecht ten
nadeele van Karel van Gelre, welke aan Willem van Gent (2) (kol. 458) en velen
anderen Gelderschen het leven kostte (1 Juli 1582). 21 Oct. van datzelfde jaar komt
Wilhelmus Tur(c)k voor onder de vertegenwoordigers van bisschop Hendrik van
Beieren bij de overdracht van het Sticht aan Karel V. (Batavia Sacra (Antw. 1716)
II, 566). Voor dien kerkvorst, die er verblijf hield, had hij, die het vroeger in 1516 ook
al eens met het Domkapittel aan den stok had gehad, zijn huis opengesteld in diens
oorlog tegen Utrecht en de Gelderschen (1527). Hij, die drost was van IJselstein en
in de Ridderschap van het Sticht voorkomt op de jaren 1528, 1530, 1531 en 1537
(in 1535 beleend met de Erldijkerweerd te Hien en Dystelweerd in de Waal), is daar
te IJ., ook overleden, negen jaar na zijne vrouw, J o s i n a v a n N i j e n r o d e , die
hij in 1504 geschaakt had, dochter van J o h a n en E l i s a b e t h v a n Z u y l e n
v a n d e r H a e r . Uit dit huwelijk sproten drie dochters: I. E l i s a b e t h I s a b e l l a ,
die Nijenrode erfde en 24 Dec. 1578 overleed (Gen. en Her. Bl. VIII, 153), gehuwd
o

1 . met B e r n a r d v a n d e n B o n g e (a)r d , zoon v. J o h a n , erfkamerheer v.
Gulik en E l i s a b e t h v o n A r c k e n t e i l , lid van de vroedschap van Utrecht,
o

ambtman v. Grave (overl. 1549), 2 . met G i j s b e r t v. C o e v e r d e n ; II. C l a r a ,
gehuwd met J o h a n v. G r i m b e r g , genaamd van A (O)l d e n b o e c k u m , na
diens dood met J o h a n b. A m s t e l v. M i j n d e n , overl. 1587, weduwnaar v.
M a r i a T a e t s v. A m e r o n g e n ; III. A n n a , gehuwd met P h i l i p p e A d r i e n
v a n S p a n g e n , heer van Spangen en 's Gravemoer, ridder in 1486 en overl.
1529.
Lit. Zie boven; P o n t a n u s , S l i c h t e n h o r s t . (Vgl. ook v. G o u t h o e v e n
129). Verder nog: R e g . op de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen (zie reg.);
Navorscher LV (1905), 497; Geneal. en Her. Bl. IV, 317; IX, 53, 67.
Kooperberg

[Toussaint, Hendrik]
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TOUSSAINT (Hendrik), geb. 9 April 1785 te Harlingen, overl. 27 Aug. 1859 te
Alkmaar. De familie Toussaint was in het laatst der 16de eeuw
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uit Zuid-Nederland gevlucht naar Hanau. Honderd jaren later verhuisde J e a n
P h i l i p p T o u s s a i n t naar Harlingen. Zijn zoon werd aldaar burgemeester, diens
zoon J o h a n D a n i e l (1753-1811) had uit zijn tweede huwelijk met G e e r t j e
T a l m a (1760-1839), vijf kinderen, waarvan het tweede, H e n d r i k (bovengenoemd)
apotheker werd en met 1 Jan. 1811 een apotheek te Alkmaar overnam. In 1826
werd hij tevens lector in de schei-, artsenij- en kruidkunde aan de clinische school
te Alkmaar, welk ambt hij tot zijn dood vervulde. In een aanteekening op het
geslachtsregister der familie noemt zijn dochter, Mevrouw Bosboom, zijn leven
‘welbesteed doch moeitevol’.
30 Dec. 1810 was hij te Haarlem gehuwd met C o r n e l i a M a g d a l e n a
C i c i l i a R o c q u e t t e (1783-1867). Uit dit huwelijk werden geboren Anna Louisa
Geertruida (I kol. 432), en J o h a n D a n i ë l S i e b r a n d (29 Mei 1820).
Zie ook: W. S t o e d e r , Geschiedenis der pharmacie in Nederland (1891) 357;
J o h . D y s e r i n c k , Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint. Levens- en
karakterschets 5-14.
Jorissen

[Treitel, Johannes Nicolaas]
TREITEL (Johannes Nicolaas), of T r e i j t e l , gest. te Middelburg in 1741, werd
daar in 1710 beroepen als luthersch predikant. Door het geven van privaatlessen
in latijn en grieksch deed hij de stedelijke latijnsche school groote concurrentie aan,
zoodat hem zulks in 1723 voor goed werd verboden. Dit nam niet weg, dat hij, als
opvolger van Karel Koenraad Reitz, Aug. 1730 onder het rectoraat van Abresch zelf
als praeceptor aan genoemde school werd verbonden. T. leefde intusschen in
voortdurenden onmin met zijn kerkeraad, zoodat hij 17 Mei 1737 zijn predikambt
nederlegde en aan zijn praeceptoraat door de magistraat tevens verbonden werd
het translateeren der hoogduitsche brieven. De betaling zijner wedde had plaats tot
1 Mei 1741, het laatst aan zijne weduwe A.M. C n a l l é .
Zie: F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der luth. gemeenten te Middelb.,
Vliss. en Veere (Bijdragen tot de gesch der luth. gem. in de Nederl. 5e stuk);
V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. gymn. II (Midd. 1894) 436 vv.; K e s t e l o o , de
Stadsrek. van Middelb. IX (Midd. 1902) 119, 129.
de Waard

[Trosée, Franciscus Benedictus]
TROSÉE (Franciscus Benedictus), geb. 22 Jan. 1828 te Breda, overl. 30 Mrt. 1897
te Nijmegen. Nog jongmensch, was hij reeds docent aan de latijnsche school te
Boxmeer. 22 Dec. 1849 werd hij benoemd tot conrector van deze inrichting en 19
April 1851 tot rector. Toen onder zijn rectoraat de latijnsche school tal van jongelui
uit verschillende deelen des lands naar Boxmeer trok, werd deze inrichting in een
gymnasium veranderd.
Trosée was autodidact; 29 Mei 1854 verwierf hij te Leiden den graad van doctor
in de klassieke letteren met een proefschrift getiteld: Expositio iudicii, quod
Aristophanes tulit de principibus personis quae in eius fabulis occurunt.
12 Oct. 1856 werd de boxmeersche rector tot schoolopziener in het 3de district
van Noord-Brabant benoemd. Hiermee begint zijn machtige invloed op het lager
onderwijs, in Brabant in de eerste plaats. Als schoolopziener wist hij mede te
bewerken, dat bij de onderwijzersexamens de schoolopzieners door deskundigen
werden bijgestaan. 23 Dec. 1857 volgde de benoeming tot schoolopziener in het
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5de district, 1 Jan. 1862 tot schoolopziener in het 6de district, 12 Febr. 1870 volgde
hij als zoodanig dr. Hermans op in het eerste district van Noord-Brabant. Intusschen
was hij reeds bij besluit van 5 Febr. 1860 benoemd
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tot directeur der toen te 's Hertogenbosch opgerichte Rijkskweekschool voor
onderwijzers. Met dien datum begint de algeheele toewijding van dr. Trosée aan
de belangen van het lager onderwijs. Zijn invloed heeft zich door geheel het land
en de koloniën doen gevoelen. Hij was de groote leidende kracht in tal van
examen-commissies voor de onderwijzersakte en de akte van hoofdonderwijzer.
Ook aan de opleiding voor de hoofdakte heeft hij steeds belangloos zijn krachten
gewijd.
Hij gaf vooral onderwijs in nederlandsche taal en letterkunde. Van dit onderwijs
en van zijn gansche optreden als directeur ging een gloed en bezieling uit, die bij
al zijne leerlingen in het geheele leven nawerkte. Hij wist hen diep te doordringen
van de waarheid, dat alleen eigen waarneming en nadenken de eenige weg zijn tot
ware ontwikkeling. Hij wist hun de vaste overtuiging mee te geven, dat alle weten
op zich zelf waardeloos is, dat het alleen een nuttig materiaal kan zijn voor hem,
die scherp heeft leeren waarnemen, vaardig heeft leeren combineeren, logisch heeft
leeren denken; dat de leerstof, vooral bij het lager onderwijs en voor den lageren
onderwijzer, nimmer doel moet zijn, doch steeds het middel om te komen tot
helderheid en vaardigheid van geest.
In April 1894 werd de bossche kweekschool naar Nijmegen overgebracht. Aldaar
legde Trosée in Sept. 1896 zijn ambt als directeur neer.
Zijn buste werd in marmer gehouwen door J.Th. Stracké.
Zie: A.W. S t e l l w a g e n , Dr. F.B. Trosée, in Leeskabinet, Febr. 1897, met portret.
Prinsen

[Tuinman, Carolus]
TUINMAN (Carolus), blijkens de doopregisters der Ned. Herv. gem. St. Jan te
Maastricht aldaar gedoopt 19 Nov. 1659, zoon van B a r t e l T h u i j n m a n en van
S o p h i a A o r o n i u s ; overl. 5 Nov. 1728 te Middelburg. Hij maakte zijne
theologische studiën aan de hoogeschool te Utrecht onder leiding van den geleerden
prof. Melchior Leydekker, wiens derde deel der Respublica Hebraeorum hij op 't
einde zijns levens voor de pers gereed maakte, doch waarvan hij de uitgave niet
meer mocht beleven. Op 24-jarigen leeftijd werd hij proponent bij de classis van
Walcheren; 14 Oct. 1684 beroepen tot predikant te St. Kruis (Staats-Vlaanderen)
en 28 Maart 1685 aldaar bevestigd. April 1687 vertrok hij als zoodanig naar St.
Maartensdijk, van waar hij 12 Mei 1691 naar Goes beroepen werd. 27 April 1699
te Middelburg beroepen en in Nov. daaropvolgend bevestigd, bleef hij daar voortaan
zijn meest bewogen tijd doormaken en legde daar ook eindelijk zijn nimmer
strijdensmoede hoofd te ruste. Zijn ambtgenoot en vriend Jacobus Leydekker
herdacht hem in een lijkrede, 14 Nov. 1728 uitgesproken, welke eerst 1734 gedrukt
is. Aan de classicale weduwbeurs schonk hij een legaat van 600 gld.
Tuinman was een geleerd man en had veelomvattende kennis, vooral van de
oude talen als blijkt uit zijn taalkundige werken. Deze maakten aanvankelijk grooten
opgang, maar de weinig wetenschappelijke ondergrond ontnam er spoedig alle
waarde aan.
Als dichter is hij niet zonder verdiensten. K a l f f , V, 457 zegt van hem: ‘Tuinmans
werk munt boven deze (wereldlijke) liederpoëzie (zijner dagen) uit door diepte en
zuiverheid van gevoel, door pittigheid en muzikaliteit’. Hij zelf echter verklaart in de
voorrede van zijn Rijmlust, slechts enkele dagen vóór z'n dood geschreven, dat hij
dikwijls ‘rijm(de) om te rijmen’. Dat hij aan 't rijmgeknutsel zijner dagen druk meedeed,
blijkt o.a. uit de letteromzetting van zijn naam: ‘'k rae nut in mal’, waarmee zijn
Rijmlust besloten wordt.
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Onder invloed van zijn leermeester Leydekker was T. een ijverig volgeling van
Voetsius en geeft daarvan blijk in z'n godgeleerde werken, die alle in streng
Voetiaanschen geest geschreven zijn.
Zijn werken zijn te verdeelen in rijmwerken, wetenschappelijke of taalkundige
werken en werken van godsdienstigen aard, waaronder dan ook zijne talrijke
strijdschriften moeten gerekend worden.
R i j m w e r k e n : Neander; gezangen (Amst. 1706; herdrukt 1717 Amsterdam en
later gevoegd achter zijn Beginselen van Hemelwerk, enz.); Mengelstoffen van vele
Christelijke gezangen (Utrecht 1709); Zielsverlustiging, uitgegalmd in uitgelezen
mengelstoffen, of Stigtelijke gezangen (Amsterd. 1716); Liederen Sions;
Nederduitsche poëzie (Middelb. 1718, Amst. 1726); Beginselen van Hemelwerk
(Midd. 1720, herdr. 1726) Zedezangen (Midd. 1720); Geestelijke gezangen, met
noten (Utr. 1725); Rijmlust (1729, herdrukt 1765 en 1779,); Nederduitsche poëzie
(Midd. 1728); Uitspannings Uitspanning, Rijmproeven (Midd. 1729); Mengelstoffen
van gezangen op Muzyknoten (Amst. 1765).
T a a l k u n d i g e werken: Fakkel der Nederduitsche Taale; Ontsteken bijzonderlijk
aan de Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche spraaken, als ook de oude Duitsche,
uit de overblijfselen der grijze aloudheid, in die van latere eeuwen. Om de weetgierige
Vaderlanderen hunne Moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den
oorsprong en de betekening van zeer veele Woorden en Spreekwijzen, die nu in
dagelijks gebruik, maar onbekent of duister zijn. Hier achter is gevoegt, Oud en
Nieuw of Vergelijking der oude en nieuwe Nederduitsche Taal, in vorming en
spreekwyzen (Leiden 1722); hierop werd 1731 Middelburg, door J o h a n H u i b e r t
J u n g i u s een vervolg in het licht gegeven; De oorsprong en Uitlegging van dagelijks
gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der
Vaderlandsche Moedertaal (Middelburg 1726, 1727, 2 dln.).
Zijn g o d g e l e e r d e werken in streng Voetiaanschen geest zijn de volgende:
Keurstoffen uit het boek van Job (2 dln. Amst. 1733, 1748); L V Predicatiën van den
Heydelbergschen catechismus (Amst 1739, 1744); Keurstoffen uit de Heilige Schriften
der Profeten (z.j.); Toevlucht en sterkte van het ware Christendom.
Meer nog dan door dezen arbeid is Tuinman bekend om ‘den fellen ijver’, waarmee
hij tegen andersdenkenden van leer trok. Eerst moesten het de ‘Papisten’ ontgelden,
wien hij geen enkele lieflijkheid spaarde, maar nog feller stiet hij op de vrijzinnigen
van zijn eigen geloofsgenooten in, n.l. tegen de zoogenaamde Hattemisten en
Spinozisten. Een der eerste werken waaruit zijn overdraagzaamheid spreekt is:
Rommelzoo van allerlei Paepsch Heiligdom, door J. Kalvin, nu opnieuw tegen het
vermuffen in de Nederlandsche zon te verluchten gespreid (Middelb. 1712), maar
misschien spreekt die geest nog sterker uit zijn bovengenoemde Rijmlust.
Tegen de ‘vrijgeesten’ onder zijne geloofsgenooten schreef hij o.a.: De Heillooze
gruwelleer der vrijgeesten (1714, twee drukken); De liegende en bedriegende
Vrijgeest, Ontmaskert in een Andwoord aan den vermomden Constantius Prudens,
op zijn Missive, waar in hij overbrieft de bedenkingen der Vrijgeesten tegen het
Opstel en de Wederlegging hunner gruwelleere, benevens de wederandwoord aan
Theophilus. Hier by is gevoegt ... et Geulinx, Medemaat van B. de Spinoza en der
Vrijgeesten. Met een toegift (Middelb. 1715 8o.); Shibboleth, of leugen en bedrog
van den vermomden vrijgeest, Marinus Booms (Amst. 1715. Opgedr. aan de Staten
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van Zeeland, die hem 25 pond vl. tot vereering daarvoor schonken); Het helsche
gruwelgeheim der heillooze Vrijgeesten, opengelegt door den vermaarden Pius
Fidelis. Benevens een andwoord en aanm. op dez., met betoog dat het alles
vernieuwde Davidjoristerij is; Noch een Nareden waarin ook het Leven en Bedrijf
van den Verleider beschreven wordt (Middelb. 1717); Korte Afschetsing der
ysselijkheden-welke van de Spinozistische Vrijgeesten uitdrukkelijk worden geleert,
of die in hunne gronden middagklaar opgewonden zijn, en daaruit door een
noodzakelijk gevolg vloeyen. Hier zijn bijgevoegt Verklaarde Uittrekzels uit eenige
verzamelde Schriften van P.v. Hattem, met een godslasterlijken titel van Val van 's
wereld Afgod enz. onlangs uitgegeven door Jacob Roggeveen (Rott. 1719);
Proceduren tegen Marcus Booms (z.j.)
Of Sleutel tot de boeventaal der vrijgeesten (1736) van Tuinman is wordt betwijfeld.
Zie verder over de strijdschriften van T. het artikel: Marinus Adr. Booms (I kol.
408-409).
Langen tijd na zijn dood verschenen nog: Nagelaten Mengelstoffen (Vliss. 1781)
uitgegeven door mr. J a n R e i j n v a a n met een voorrede van ds. W. K i m i j z e r .
Zie: Boekzaal 1723, I, 543; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 782;
G. K a l f f , Gesch. Ned. Lett. V, 457; A e m . W. W y b r a n d s , Marinus Booms in
Archief v. Ned. kerkgesch. I (1885); B e z e m e r , in Den Gulden Winckel IV, 141.
Heeren

[Tulp, Nicolaas]
TULP (Nicolaas), geb. 11 Oct. 1593 te Amsterdam, gest. in den Haag 12 Sept.
1674, 18 Sept. 1674 te A'dam begraven.
Hij studeerde van 1611-1614 te Leiden. Gedurende zijn studententijd hield hij
een oratie ‘over de sympathie van lichaam en ziel’, welke vele jaren later nog door
van Beverwijck met lof werd herdacht. 30 Sept. 1614 promoveerde hij op een
publieke disputatie, de Cholera Humida, gedrukt bij den leidschen boekdrukker van
Haestens, een weinig belangrijk gelegenheidsgeschrift. Na zijn promotie vestigde
hij zich te Amsterdam, waar hij weldra, dank zij zijn kennis en vriendelijk optreden,
een zeer uitgebreide praktijk kreeg. Hij was een van de eerste amsterdamsche
dokters, die ter wille van zijn praktijk met ‘eene karosse’ reed. In 1622 werd hij tot
schepen en tot een der 36 raden der stad Amsterdam benoemd; in 1624, 1627,
1634, 1641 en 1642 werd hij tot achtereenvolgens herbenoemd. In 1628 werd hij
tot praelector in de Anatomie bij het chirurgijnsgilde door het stadsbestuur aangesteld,
welken post hij 29 Jan. 1629 aanvaardde en tot 1653 bekleedde. In 1649 en 1660
werd hij tot weesmeester gekozen. In 1645, 1654, 1659, 1660, 1668, 1669, 1670
en 1672 was hij een der thesauriers der stad. In 1666 werd hij tot curator der
latijnsche school en van het Athenaeum Illustre benoemd. In 1654, 1655, 1666,
1671 werd hij tot burgemeester gekozen. Van 1663-1665 en van 1673-74 werd hij
voor Amsterdam naar de Staten van Holland afgevaardigd. Door zijn tijdgenooten
werden zijn kennis, ervaring en karakter geroemd. In geloofszaken was hij
strenggereformeerd, als politiek man heftig bestrijder der Remonstranten. T. heeft
slechts één medisch werk nagelaten: Observationum Medicarum libri tres, cum
aeneis figuris (Amstelredami, apud L. Elzevirium 1641), waarvan in 1652, 1672,
1685, 1716, 1739, herdrukken en in 1650 en in 1740 een slechte hollandsche
vertaling zijn verschenen. Een door T. zelf bewerkte holl. vert. is niet uitgegeven.
Het is een ‘klein, maar kernachtig’ boekje en bevat, behalve de verhalen van
ongeveer twee honderd merkwaardige ziektegevallen welke hij had waar-
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genomen, ook tal van patholoog-anatomische secties, als mede de beschrijving van
de valvula coli, ook wel Tulpii genoemd, en de eerste goede beschrijving van den
Orang-Oetang. Als anatoom heeft T. in 1639 het eerst bij den mensch de vasa lactea
ontdekt en aangetoond. Als medicus was hij een conservatief man en niet
gemakkelijk voor de nieuwe ontdekkingen van zijn tijd toegankelijk. Bekend is de
schilderij van zijn anatomische les door Rembrandt. Van T. is ook het denkbeeld
der eerste amsterdamsche pharmacopoea uitgegaan (1635), aan welks
totstandkoming hij het leeuwenaandeel had. Vermeldenswaard is ten slotte nog zijn
ferme houding als regent in het rampjaar 1672.
Voor portretten zie M o e s , Iconogr. Bat. i.v.
Zie: B a n g a , Geschied. d. Geneesk. i.v.; E.H.F. T h i j s s e n , Nic. Tulp in v.
K a m p e n 's Magazijn III (1881) 391; H.C. R o g g e , Nic. Tulp in de Gids 1880, III,
77-125.
Baumann

[Tuning, Gerardus]
TUNING (Gerardus), T u n i n g u s , T u n i n g i u s . geb te Leiden in 1566 als zoon
van J a c o b T., overl. te Brussel 19 Aug. 1610. Hij werd 31 Mei 1584 te Leiden als
jur. stud. ingeschreven, was leerling van den beroemden Hugo Donellus, en
verdedigde Pr. Non. Oct. 1587: Theses dissertationis gratia conceptae ex tit. C. de
Revocandis Donationibus. Ter gelegenheid zijner promotie verscheen: In doctoratum
doctiss. iuv. Geraerti Tuningi I.F. Carmen (Lugd. Bat., Non. Oct. 1587). Beide zijn
in de Ieidsche universiteitsbibliotheek. Na zijn promotie was hij korten tijd advocaat
in den Haag, maar reeds in 1590 werd hij professor Institutionum te Leiden op ƒ 300.
17 Sept. 1591 vertrok hij naar Zeeland en van daar naar Frankrijk met opdracht om,
na het vertrek van Justus Lipsius, aan Scaliger een professoraat aan te bieden. In
Maart 1592 keerde hij met gunstige berichten te Leiden terug; toch duurde het tot
Aug. 1593 eer Scaliger te Leiden kwam. In Aug. 1592 werd hij ordinarius op een
jaarwedde van ƒ 500. Hij doceerde aanvankelijk Instituten. In Jan. 1594 verzocht hij
aan curatoren om met het onderwijs der Pandecten te worden belast. Hoewel de
beslissing op dit verzoek werd aangehouden, zien wij hem later werkelijk de
Pandecten doceeren. Blijkens de Ordo lectionum aestivarum van 1599 las hij den
titel ‘de regulis juris’, blijkens die van 1601 den titel ‘de Iurisdictione omnium iudicum.’
De dood overviel hem op een vacantiereis te Brussel 19 Aug. 1610; hij werd aldaar
in de St. Catharinakerk begraven. Zijn broeder J a n T. (zie: de inschrijving te Leiden
dd. 18 Dec. 1593) deed te zijner eere aldaar een grafschrift plaatsen (F o p p e n s ,
Bibliotheca Belgica I, 361).
Zijn onderwijs werd zeer geroemd, vooral wegens zijn welsprekendheid; ook wordt
hij genoemd als groot talenkenner: dit wordt bevestigd door zijn: Apophthegmata
Graeca, Latina, Italica, Galliea, Hispanica (1609). Als jurist is vooral Arnold Vinnius
een kweekeling van hem geweest. Deze gaf na zijn dood zijn thans vergeten
Institutencommentaar uit (Lugd. Bat. 1618). Verder worden van hem genoemd
commentaren op verschillende deelen der Pandecten. Deze zijn ongedrukt; of de
handschriften nog bestaan, is mij onbekend.
Brieven van en aan hem in: C o l v i u s , Animadversiones philol. IV (L.B. 1699)
36-37; J.J. S c a l i g e r i , Epp. (L.B. 1627) reg.; T a m i z e y d e L a r r o q u e , Lettres
françaises de Scaliger (Agen 1881) 294, 5.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool I, 57, 210; II T. en B. 74;
Diarium E.v. B r o n c h o r s t i i , 24, 34, 42, 43, 69, 122;
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Diarium A. v a n B u c h e l l , 337; S.J. F o c k e m a A n d r e a e , Inleidinge van
H u g o d e G r o o t I (Arnh. 1895) VIII-IX; P a q u o t , Mémoires VII, 260 (die hem
verwijt zich aan letterkundigen diefstal, o.a. ten nadeele van Hottomannus, te hebben
schuldig gemaakt); P.C. M o l h u y s e n , Bronnen Gesch. Leidsche Univ. I, reg.;
d e z ., De komst van Scaliger te Leiden (1913) passim.
van Kuyk

[Tuning, Jan]
TUNING (Jan), geb. te Leiden, zoon van J a c o b T., werd 18 Dec. 1593 te Leiden
ingeschreven als stud. litt. Hij was ook licentiaat in de rechten en in 1603 secretaris
van Frederik Hendrik gelijk blijkt uit zijn (niet volledige) vertaling van S t e v i n 's
Wisconstighe Gedachtenissen (1605-1608) als Mémoires mathématiques (Leyde
1608). In 1610 liet hij te Brussel een grafschrift in de St. Catharinakerk plaatsen ter
eere van zijn daar overleden broeder Gerard, die voorgaat.
Zie: F o p p e n s , Bibliotheca Belgica I, 361; v a n d e r H a e g h e n , Bibliotheca
Belgica S. I, T. XXIII (1880-1890) i.v. Stevin; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen
XXV (1884) 18-19.
de Waard

[Turcq, Franciscus]
TURCQ (Franciscus), geb. te Bergen-op-Zoom omstr. 1631, gest. aldaar 6 Dec.
1710, een der twaalf kinderen van J a c o b T. en E l i s a b e t h M a n t e a u (zie kol.
1253), werd 22 Oct. 1651 als F r . T u r c a e u s te Leiden ingeschreven als stud.
phil. Hij werd predikant in den Polder van Namen en vandaar 2 Mrt. 1666 beroe pen
in zijn geboorteplaats. Hij huwde A n n a v a n E r f , waaruit te Bergen-op-Zoom 22
September 1668 is geboren J a c o b N i c o l a a s T. die de latijnsche school bezocht
te Dordrecht, studeerde te Utrecht onder Leydekker, Witsius en Leusden, in 1691
proponent werd onder de classis van Haarlem, daarna predikant te Halsteren,
vanwaar hij 21 Sept. 1701 is beroepen te Bergen op Zoom, waar hij in 1702 huwde
met zijn nicht J o h a n n a T. en 17 Oct. 1738 overleed. Zijn vriend Cornelis Gentman
Leydekker maakte een grafschrift op hem volgens Boekzaal XLVII: 2 (1738) 724-28.
de Waard

[Turcq, Itel Frederik]
TURCQ (Itel Frederik), geb. te Bergen-op-Zoom 20 Oct 1651, gest. te Tholen in
1728, zoon van Justus T. (II kol. 1457) en Margaretha Hoveniers, werd 23 Sept.
1673 te Leiden ingeschreven als stud. iur., huwde 24 Mei 1684 M a r i a v a n
V r i j b e r g h e , dochter van den thoolschen pensionaris J o h a n en werd
burgemeester zijner geboorteplaats, later pensionaris en secretaris van Tholen. Uit
zijn huwelijk sproot 12 Mei 1686 te Tholen J o h a n T., ingeschreven te Leiden als
stud. iur. 8 Sept. 1707, 27 Oct. 1716 gehuwd met P e t r o n e l l a D o r o t h e a
P o t t e y , dochter van den gouverneur van Curaçao, P i e t e r ; hij werd na
burgemeester en raad te Tholen te zijn geweest, wegens deze stad in 1730
gecommitteerde raad van Zeeland en 8 Dec. 1730 beëedigd als gecommitteerde
ter admiraliteit van Zeeland en stierf 15 Mrt. 1748, zijn vrouw in 1763. Hij liet na
J u s t i n u s T. en Mr. W i l l e m H e n d r i k T., geb. te Tholen 10 Mrt. 1724,
ingeschreven te Leiden als stud. iur. 10 Sept. 1742, gehuwd 4 Mei 1746 met
C a t h a r i n a d e L a n g e uit Maastricht, in 1761 burgemeester van Tholen en
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wegens die stad 25 Apr. 1763 beëedigd als gecommitteerde raad van Zeeland. Uit
hun huwelijk sproot M r . B o n a v e n t u r a J o h a n T., geb. te Tholen 12 Apr. 1755,
ingeschreven te Leiden als stud. iur. 14 Sept. 1774, wegens Tholen 10 Apr. 1781
beëedigd als rekenmeester van Zeeland.
Zie: Navorscher XXXIX (1889) 252-53; v a n E p e n , Genealogie Vrijberghe in
Adelsarchief 1901, overdruk 26-27.
de Waard
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[Turcq, Paschasius (1)]
TURCQ (Paschasius) (1), geb. te Eeclo in Vlaanderen, ook bekend als
P a s c h a s i u s J u s t u s z , studeerde in de geneeskunde in Italië, waar hij den titel
van med. dr. verwierf, komt in de rekening van het St. Anthonygilde te
Bergen-op-Zoom van 1561-62 voor als lid en werd daar door drossaart, schout,
burgemeester en schepenen 28 Oct. 1562 aangesteld als stadsdokter, terwijl hij
ook 1563-64 als schepen voorkomt. Ook is hij in dienst geweest van Jan II, markies
van Bergen-op-Zoom, die 21 Mei 1567 te Madrid overleed. Toen na den aanslag
van Jean Jauregui te Antwerpen op prins Willem in 1581 de geneesheeren
wanhoopten, werd T. uit Bergen-op-Zoom ontboden, die het bloed wist te stuiten.
Later werd T. ook lijfarts van den hertog van Alençon. Hij liet een zoon na I s r a e l
o

o

P a s c a s i i , die huwde 1 . 10 Aug. 1585 met J a c q u e l i n e v a n C u y c k , 2 . 2
Apr. 1595 E l i s a b e t h W i l l e m s , dochter van den burgemeester W i l l e m
o

F r a n s z . en 3 . 16 Febr. 1605 J a n n e k e n D i e r i k s .
Boxhorn beschreef T.'s leven in een herdruk van P a s c a s i i J u s t i de Alea sive
de cupiditate curanda ludendi in pecuniam (1560), verschenen Amst. 1642.
Zie voorts: Navorscher XVI (1866) 39; XIX (1869) 552-53 en XXIV (1874) 57.
de Waard

[Turcq, Paschasius (2)]
TURCQ (Paschasius) (2), geb. te Bergen-op-Zoom 27 Nov. 1586, oudste zoon van
I s r a e l T. en kleinzoon van den voorgaande, werd 17 Juni 1604 te Leiden
ingeschreven als stud. phil., promoveerde in Sept. 1607 tot med. dr. en ondertrouwde
in zijn geboorteplaats 1 Mrt 1609 met J a n n e k e v a n d e n H o u t e jd. van Gent.
Daar is hij ook schepen geweest en burgemeester, o.a. tijdens het beleg der stad
in 1622 door Spinola. Evenals zijn broeder J a c o b I s r a ë l s T., (geb. 2 Januari
1591, ontvanger en rekenmeester der geestelijke goederen, 16 Mrt. 1614 gehuwd
met Elisabeth Manteau, en destijds schepen) is gedeputeerd om maatregelen te
treffen voor de goede inlegering van het garnizoen, is T. zelf gebruikt in bezendingen
naar den krijgsraad, den Prins en de Staten-Generaal en diende in dit vruchteloos
beleg van 4 maanden, dat 10.000 man kostte, op voortreffelijke wijze. Nog in 1627
droeg Sam. de Swaef hem een gedicht op.
Hij overleed 22 November 1635 en liet drie kinderen na.
Zie: d e R i j c k e , V a y e n d u R i e u , Berghen op Zoom belegert en ontlegert
(Midd. 1623) 49, 74, 85, 103, 120, 141; Navorscher VII (1857) 103, 276, 337; XXVIII
(1878) 430.
de Waard

[Tuuk, Petronella Helene Clasina van der]
TUUK (Petronella Helene Clasina v a n d e r ), geb. L e n t i n g , 25 Mrt. 1822 te
Zutphen geb., waar haar vader destijds rector van 't gymnasium was, en 27 Febr.
1900 te Arnhem overl. Zij schreef onder het pseudonieum H e l e n a o.a.: Uit het
leven voor het leven (1863); De Heer is waarlijk opgestaan. Een Paaschvertelling
(1866); Het kind der wereld en het kind van God (1870); en onder haar eigen naam:
Uit de leerschool des levens. Nieuwe vertellingen voor de jeugd (1868) en Eenige
sprookjes uit den vreemde naverteld (1870). Zij was gehuwd, in 1846, met
N i c o l a u s v a n d e r T u u k , achtereenvolgens predikant bij de Ned. Herv.
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gemeenten in de Gron. dorpen Hellum, 't Zandt en Nieuwolde, op welke laatste
plaats hij in 1867 overleed. Van zijne hand zagen het licht: Beeldenschat, of
Aanwijzing en verklaring van de voornaamste beelden in de geschriften des N.
Verbonds gevonden (1855); Schibboleth of Sibboleth; wat moet het zijn? (1862) en
Maria's droom. Naar aanleiding van A.L. P o e l m a n s ‘Maria boodschap’ (1864).
Zuidema
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[Tuyl, Johannes van]
TUYL (Johannes v a n ), d e T u l e , licenciatus in legibus en bacc. decretorum,
kanunnik ten Dom van Utrecht, overl. 4 Sept. 1402 en begraven in de Domkerk.
Zie: Bullarium Trajectense no. 1738 en 1963; D o d t , Archief I (1843) 111 en 113;
Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVII (1906) 176.
van Kuyk

[Twist, Albertus Jacobus Duymaer van]
TWIST (Albertus Jacobus D u y m a e r v a n ), geb. te Puttershoek 3 Jan. 1775,
overl. te Groningen 27 Nov. 1820, zoon van den predikant J a n D. v a n T. en A n n a
L a m b e r t a G r a a d t . Hij studeerde te Leiden, waar hij 13 Sept. 1792 als jur. stud.
werd ingeschreven en in 1796 tot dr. in de beide rechten promoveerde op een
dissertatie: de Mulieris in repetenda dote inter caeteros mariti creditores privilegio,
ejusque usu in foro Hollandico (Lugd. Bat. 1796). Na eenigen tijd als advocaat in
den Haag werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1797 hoogleeraar in de rechten
aan het athenaeum te Deventer. In 1798 stond hij op een voordracht te Harderwijk,
werwaarts hij in 1801 werd beroepen. Dit werd door hem afgeslagen, terwijl hij in
1802 een benoeming aan de hoogeschool te Groningen aannam. Daar inaugureerde
hij met een rede: de Sapiente legislatore civili. Te Groningen was hij tot zijn dood
met roem werkzaam, als hoofd eener school, waarin het romeinsche recht alleen
middel, geen doel was. Hij heeft zich daardoor voor de zelfstandige beoefening van
het nederlandsche recht verdienstelijk gemaakt, een krachtig medestander tegen
de overheersching van romeinsch recht in onderwijs en practijk vindend in zijn
ambtgenoot Gratama, die later zijn colleges over hedendaagsch recht voortzette.
12 Oct 1809 hield hij als aftredend rector een bekende: Oratio de iis, ad quae Codicis
Napoleontei Hollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunc perferentis, consilium sua
docendi ratione adiuvandum inprimis attendat (Gron. 1809), in nederlandsche
vertaling opgenomen in het R. Magazijn van prof. Gratama, 367 vlg. Zijn
handschriften over groningsch recht zijn in 1878 door zijn familie aan de bibliotheek
van het genootschap ‘Pro Excolendo Jure Patrio’ te Groningen geschonken.
Hij huwde te Deventer 1 Juni 1800 met J u d i t h v a n L o g h e m . Hun zonen
Jan en Albertus Jacobus gaan voor (II kol. 1459, 1460). Zijne verdiensten voor het
nederlandsche recht zijn uiteengezet door S. G r a t a m a in diens Redevoering
o

(Gron. 1821) (= Pamflet Knuttel n . 25046).
Zie verder: B o u m a n , Geldersche Hoogeschool II, 525, 536; Geneal. en
Heraldische Bladen II (1907) 465 vlg; B o e l e s , Levensber. achter J o n c k b l o e t ,
Gedenkboek.
van Kuyk

[Tijdens, Boelo Luitjen]
TIJDENS (Boelo Luitjen), lid der Tweede Kamer Staten.-Gen. voor het kiesdistrict
Winschoten, geb. 8 Oct. 1858 te Nieuw- Beerta (Gron.) en overl. ald. 28 Mei 1904.
Gesproten uit den landbouwersstand, werd ook hij voor dat bedrijf opgeleid, bleef
zich, na de lagere school zijner geboorteplaats te hebben afgeloopen, door eigen
studie verder ontwikkelen en nam een werkzaam aandeel aan het openbare leven
van zijn dorp en gewest. Reeds op 33-jarigen leeftijd, Juni 1891, werd hij door
bovengenoemd kiesdistrict naar de Tweede Kamer afgevaardigd, waar hij de plaats
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innam van het toen afgetreden lid Mr. D. de Ruiter Zijlker. Na de ontbinding der
Kamer in 1894, werd Tijdens als afgevaardigde herkozen, doch in Juni 1897 viel hij
uit, na een herstemming tusschen hem en Mr. P.J. Troelstra. Toen deze laatste
echter voor 't district Winschoten bedankte, werd Tijdens hier andermaal herkozen.
In 1901 legde hij zijn mandaat neder; hij werd toen vervangen door Dr. D. Bos. Kort
te
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voren was een door hem en anderen voorgestelde subsidie ten behoeve van het
Kanaal van Westerwolde met algemeene stemmen in de Tweede Kamer
aangenomen. Voor die kanalisatie in den zuidoosthoek der prov. Groningen heeft
Tijdens in en buiten de Kamer veel gedaan. Over 't algemeen had hij een open oog
voor de maatschappelijke belangen van zijn tijd en werd hij geroemd als een man
van initiatief en organiseerend talent. Tot de nuttige instellingen door hem in 't leven
geroepen mogen ook de Oldambtster zuivelfabriek te Winschoten en de
stroocartonfabriek ‘de Dollard’ te Nieuweschans gerekend worden.
T. was gehuwd met J a n t j e G e e s s i e n a E b b e n s , die hem met vier kinderen
overleefde.
In 1913 werd te Veele veen, onder Vriescheloo (gem. Vlachtwedde) een monument
voor hem opgericht, met het opschrift: ‘Aan B.L. Tijdens, den ontwerper van het
plan ter kanaliseering van Westerwolde.’
Zie: Het Noorden. Geillustr. tijdschr. voor het Noorden van Nederl. (1904), 25.
Zuidema

[Tijl, Martinus]
TIJL (Martinus), in 1825 op 86-jar. leeftijd te Zwolle overl., vestigde zich in 1767 als
boekhandelaar in deze stad. Hij was afkomstig van Groningen en is de stichter der
firma M. T i j l & Z o o n , uitgeefster der Prov. Overijss. en Zwolsche courant aldaar.
Hij richtte daar 9 jaar na zijn komst, op aanzoek der toenmalige stedelijke regeering
van Zwolle, een boekdrukkerij op. Genoemde courant verscheen het eerst als
weekblad, onder den naam Overijsselsch Bekendmakingsblad, op 31 Dec. 1779.
Januari 1791 kreeg het den titel Overijsselsche Courant. In 1795, toen de Patriotten
aan de regeering waren gekomen, werd den burgers Tijl bevolen hun blad voortaan
Zwolsche Courant te noemen. In 1810 moest die titel op hoog bevel veranderd
worden in Gazette du Département des Bouches de l' Issel. Het blad verscheen
inmiddels in 't Fransch en in 't Hollandsch, tegenover elkander gedrukt. De Gazette
verscheen tweemaal in de week en herkreeg aan 't eind van 1813 haar vroegeren
naam van Overijsselsche Courant. In 1845 werd die naam gewijzigd in dien van
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. Verscheen ze aanvankelijk twee-,
later (sedert 1859) driemaal per week, in 1869, na de afschaffing van het
dagbladzegel, nam zij een plaats onder de dagbladen in.
De kleinzoon van M. Tijl, J a n J a c o b T i j l (geb. 25 Feb. 1798 en overl. 23
Febr. 1851), trad in het huwelijk met R e b e c k a A l e i d a v a n C o e v o r d e n
(1804-1844), uit welk huwelijk 23 Mei 1829 als oudste zoon geboren werd W i l l e m
T i j l , en het was onder dezen dat de Zwolsche Courant, tot haar grootsten bloei
geraakte en allengs als een der beste onder de kleinere provinciale bladen werd
aangemerkt. Willem Tijl, overl. 30 Mrt. 1900, was gehuwd (1853) met E l i z a b e t h
J o h a n n a B u i s m a n (1829-1909); uit dezen echt werden één zoon en drie
dochters geb. De zoon, J a n J a c o b T i j l , geb. 1860, trad 1 Jan. 1889 als
deelgenoot in de zaak zijns vaders op en huwde in 1895 G e r d a J u c h t e r , uit
welk huwelijk één zoon, W i l l e m T., en twee dochters geb. werden.
Genoemde J.J. Tijl trad na den dood zijns vaders ook als hoofd der uitgeversfirma
E r v e n J.J. T i j l op. Van de uitgaven dezer firma moeten o.a. genoemd worden:
Alle de werken van J a c o b C a t s , bezorgd door J. v a n V l o t e n , met ruim 400
platen, op staal gebracht door J.W. K a i s e r (1858-1862; 2 dln. folio); de Bijdragen
tot de Geschiedenis van Overijssel door Mr. J.I. v a n D o o r n i n c k en Mr. J.
N a n n i n g a U i t t e r d i j k , waarvan 14 dln. het licht zagen, en het kindertijdschrift
Jeugd, dat thans zijn 10en
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jaargang beleeft. Voorts legde deze firma zich met succes toe op de uitgave van
onderscheidene landkaarten, o.a. van K r u y d e r 's Kaarten van Nederland en van
Europa, op de uitgave van schoolboeken, schoolplaten, werken van rechtsgeleerden
en administratieven aard. enz.
Zie: Nationale Tentoonstelling van het Boek, (Amsterd. 1910) 43, en meer bijzonder
voor W i l l e m T i j l (overl. 1900) het In memoriam van D r . F r a c k e r s in de Prov.
Overijss. en Zwolsche Courant van 2 Apr. 1900.
Zuidema

[Tymaeus, Jacobus]
TYMAEUS (Jacobus), geb. te Amersfoort, leefde omstreeks het einde der 15de
eeuw. Hij was S. Theol. Doct. en Lib. Art. Mag., president en professor van het
Laurens-College te Leuven en pastoor van de kerk van Joannes den Dooper. Hij
schreef: Commentaria in Aristotelem de generatione et corruptione, en in Aristotelis
Meteora (Keul. 1497)
Zie: M a t t h . Rer. Amersf. 47, 183; V a l . A n d r ., Bibl. Belg. 431; S w e e r t i u s ,
Athen. Belg. 375; B u r m a n , Traj. Erud. 376.
van der Heijden

[Tyras, Jacobus]
TYRAS (Jacobus), minderbroeder, broeder van den volgende, geb. te Antwerpen
omstreeks 1593, en overl. te Hoorn 3 Sept. 1638. Na zijn intrede in de Orde en
priesterwijding werd hij weldra lector van de theologie te 's Hertogenbosch. In 1620
naar de Hollandsche missie gezonden, arbeidde hij met vrucht op verschillende
plaatsen, met name te Oudewater en te 's Gravenhage, waar hij gevangen werd
genomen. Wederom in vrijheid gesteld, zou hij daar zelfs beproefd hebben Frederik
Hendrik voor het katholicisme te winnen. Zich nu niet meer veilig achtend, vertrok
hij naar het Noorden, en vestigde zich in de nabijheid van Hoorn. Advocaat Bobbeldijk
huisvestte hem vervolgens in de stad zelve, totdat de pater onder oogluiking van
den magistraat een eigen bedehuis bouwde. Hij bezocht ook met voortdurend
levensgevaar omliggende plaatsen, o.a. Schagen, waar hij in een schuur op het
Noord - de bakermat der toekomstige minderbroedersstatie aldaar godsdienstoefeningen hield. In 1627 deed hij een openbare duivelbezwering, welke
door predikanten vergeefs was beproefd en waarvan notaris de Prendre een officieel
procesverbaal opmaakte. (Vgl. G. H e r i n c x , O.F.M. Summa Theologica scholastica
et moralis, P. I, Qu. 9, n 66. Antv., Beller, 1660, p. 287). Hij hield, zeker reeds vóór
1625, over Christus' tegenwoordigheid in het H. Sacrament des Altaars een
twistgesprek met de remonstrantsche predikanten Dominicus Sapma en Samuel
Lansbergen, die ten slotte, volgens vooraf bedongen bepaling, schriftelijk en
eigenhandig hun nederlaag moesten erkennen. Omstreeks 1630 disputeerde hij
weder met een anderen predikant over de rechtvaardigmaking. In 1636 werd de
geduchte monnik, wiens invloed natuurlijk voortdurend toenam, uit Hoorn verbannen
ten gevolge eener valsche beschuldiging, waartegen hij zich verdedigde in een
schrijven, gedagteekend Schellinkhout 29 Feb. 1636. Na zijn terugkeer legde hij
weer een buitengewone werkzaamheid aan den dag. In den winter van 1637 werd
hij op overtreding der plakkaten betrapt en geboeid geleid naar de ‘Gevangen Poort
op 't Oost’, waar hij drie maanden bleef opgesloten en zich met schrijven onledig
hield. Met een geldsom van 1000 gld. vrijgekocht, overleed hij niet lang daarna en
werd in het koor der groote kerk begraven. Van den Pater werden twee
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kopergravures vervaardigd, waarvan de eene hem levend en de andere hem liggend
op zijn doodsbed voorstelt. Voor het eerste vervaardigde de geneesheer Jacob
Bruijn een zesregelig, voor het tweede de rechts-
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geleerde Jan Cools een achtregelig latijnsch lofdicht. Een in olieverf geschilderd
portret, dat hem op zijn doodsbed voorstelt en gemaakt is door ‘Jisbrans Reyers.
Deyer’, wordt bewaard in de pastorie der ‘Mozes en Aäron’ te Amsterdam.
Van groote belezenheid, polemische scherpzinnigheid en schriftuurkennis getuigt
zijn Strydende, overwinnende ende triumpherende Waerheyt door
C.B.S.T.R.S.R.O.M.P.G. Inf. (Antw. Moretus 1625).
Volgens W a d d i n g , Scriptores Ordinis Minorum (Romae 1650), 186, gaf hij nog
in het licht Disputatio habita inter auctorem et pseudo-ministrum verbi Dei Calvinistam
super materia de Justificatione (Duaci 1633).
Dit artikel is ontleend aan een breedvoerig Vita pii ac vere Apostolici viri A.V.P.F.
Jacobi Tyras Ord. F.F. Min. Recoll. almae Provinciae Germ. infer. Lectoris ac
Missionis Hornanae Fundutorisinclyti’, hs. waarschijnlijk samengesteld door Pater
L u d o v i c u s v a n E m p e l , helper van Tyras' onmiddellijken opvolger P. Adrianus
Motmans. Een uittreksel hiervan is gepubliceerd door S c h o u t e n s , Martyrologium
Minoritico-Belgicum (Hoogstratae 1902), 144-146.
Zie nog: Bijdragen Bisdom Haarlem, II, 141 v. en 168; IV, 450 en 452; X, 251;
XIII, 126-128 en 140; XVII, 90 v.; Archief Aartsbisd. Utrecht, XII, 419.
Hesse

[Tyras, Joannes]
TYRAS (Joannes), minderbroeder, broeder van den voorg. geb. te Antwerpen 1585,
overl. te Amsterdam 21 Mrt. 1633. In April 1616 werd hij benoemd als vicarius van
het klooster te Weert en in 1618 als missionaris naar Friesland gezonden. In 1620
kwam hij in dezelfde hoedanigheid te Leiden, waar zijn zielenijver hem 12 Apr. 1629
een banvonnis berokkende. Hij vestigde zich te Amsterdam in het huis van Pieter
Pietersz Can, vertoefde
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2 Jan. 1632, waarschijnlijk om voor een poos P. Adrianus Motmans te vervangen,
te Leeuwarden, woonde 26 Jan. 1633 weer in de Nes te Amsterdam en werd 24
Mrt. met klokgelui in de Oude Kerk begraven. Zijn met potlood geteekend portret
wordt bewaard in de statie ‘Mozes en Aäron’ te Amsterdam.
Zie: Bijdragen Bisd. Haarlem II, 88 en 111; III, 55; X, 129; XIV, 14; XVII, 90 v; XIX,
65; Archief Aartsbisdom Utrecht, XX, 362; De Katholiek, LX (1871), 72 en enkele
hss. in het provinciaal archief der minderbroeders te Weert.
Hesse

[Tzwynnen, Mr. Floris]
TZWYNNEN (Mr. Floris), overl. in 1509, eerst werkzaam als notaris en scriba in het
hof van den officiaal van den Bisschop van Utrecht, werd na de afzetting van Tielman
Momfelen in 1483 op voorspraak van David van Bourgondië aangesteld tot
stadssecretaris van Utrecht. Als zoodanig diende hij de stad, voor welke hij
verschillende reizen deed, tot zijn dood, opgevolgd door zijn neef Valentijn van der
Voort. Hij bleef ook na 1483 van tijd tot tijd voor particulieren als notaris werkzaam.
Hij was gehuwd met A l y t M a r i e J a n C l a e s s d r . en had een eenigen zoon
J o e s t T z w y n n e n , die te Leuven studeerde en meester in de vrije kunsten werd.
Op het stedelijk archief te Utrecht berusten van hem: I. een rekenboek van
ontvangsten en uitgaven als notaris van den officiaal van 1475-1483; 2. een
privérekenboek van 1493-1509; 3. een kopijboek van minuten als notaris en
stadssecretaris in 2 deelen.
Zie: S. M u l l e r Fz., Catalogus van het archief (der gemeente Utrecht) I (Utr.
1893) XI, 3, 94; d e z ., Catalogus van de bibliotheek over Utrecht (Utr. 1881) 166;
d e z ., Regesten van het archief der stad Utrecht (Utr. 1896) no. 1012, 1037, 1047,
1102, 1173, 1187, 1189, 1231, 1266 en 1312.
van Kuyk
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U.
[Ufkens, Ufko]
UFKENS (Ufko), groningsch rechtsgeleerde, doctor in de beide rechten, was in
1551, 1552, 1556 en 1557 burgemeester van Groningen en in 1550, 1553, 1554
en 1558 lid der hoofdmannenkamer. In 1540 was hij een der vier Groningers aan
wien het ontwerpen van een nieuw ommelandsch recht werd opgedragen. Na tien
jaren was die arbeid gereed; door de woelingen der tijden is dit ontwerp pas in 1601
als Landrecht der Ommelanden wet geworden.
Zie: Werken van het Gen. Pro Exc. Jure Patrio I (Gron. 1773) 351.
van Kuyk

[Ursinus, Johannes]
URSINUS (Johannes), J o h a n n e s d e s O u x s i j n s of d e s O u r s s i j n s ,
J e a n d e s U r s i n s , gest. Dec. 1620 te Amsterdam, waar hij sedert 1599 predikant
is geweest. Vermoedelijk was hij uit de Nederlanden afkomstig; althans een andere
J o h a n n e s U r s i n u s , een verwant van hem, die in 1585 burger van Frankenthal
werd, kwam uit Leiden, waar 15 Apr. 1603 en 2 Nov. 1612 ook als student: Joannes
Ursinus Leidensis werd ingeschreven. In allen gevalle was hij geen zoon van den
bekenden Zacharias Ursinus, die zulk een belangrijk aandeel heeft gehad in de
totstandkoming van den Heidelbergschen Catechismus. Tijdens de jaren 1580-1584
stond hij als predikant te Iperen. Toen 10 Apr. van laatstgenoemd jaar die stad door
Parma werd ingenomen, nam hij de wijk naar Franken-
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thal, waar men reeds spoedig van zijn diensten gebruik is gaan maken, en hem kort
daarna ook beroepen heeft. Op aandrang van Franciscus Junius verwisselde hij in
het najaar van 1594 die standplaats voor Utrecht; om zijn trouwe diensten vereerd
met een dubbeldukaat. Dat het werk daar uiterst moeilijk was in dien tijd, ondervond
hij reeds spoedig. Zijn opkomen voor het goed recht der Kerk in zake het beroepen
van predikanten maakte, dat de magistraat hem al gauw een weinig goed hart begon
toe te dragen. Toen in 1599, inzake een beroep van zekeren Bergerus, de overheid
wenschte wat Ursinus - om diens ergerlijk leven - tegenwerkte, liep het zelfs op zulk
een botsing uit, dat hij werd afgezet, waarop hij naar Amsterdam ging. In een
verantwoordingsgeschrift gaf hij daar weldra een verdediging van zijn gedrag in 't
licht, waardoor de kerkeraad te dier stede wel geheel bevredigd is geweest; althans
het duurde niet lang, of hij heeft den auteur beroepen.
12 Juni 1585 trouwde Ursinus te Frankenthal met T a n n e k e n , dochter van
W i l l e m S c h o o n j a n s . Uit dit huwelijk werden in de vluchtelingenkerk daar
gedoopt: A n n e k e n (14 Jan. 1588), en J o a n n e s (8 Aug. 1591), die vermoedelijk
identiek is geweest met den 11 Mrt. 1613 te Leiden ingeschreven theologischen
student Johannes Ursinus Franckendalensis.
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Zie: M. S c h o o c k , De bonis vulgo ecclesiasticis dictis (Gron. 1652) 503;
Monatschrift des Frankenthaler Altertumsvereins XIII (1905) no. 12; F.W. C u n o ,
Franciscus Junius der Aeltere (Amsterd. 1891) 153 vv, 344, 365, 366, 369; Kerkelijke
Courant 1896 no. 1; Kerkhistorisch Archief 1849, 63; F.L. R u t g e r s , Het
kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde kerken (Amst. 1882) 74; G.
B r a n d t , Historie der Reformatie (Amst. 1671-1704) I, 787; II, 11 vv.; J. T r i g l a n d ,
Kerkelijcke geschiedenissen (Leiden 1650) 802, 805; G.J. V o s A z n ., Amstels
Kerkelijk leven van de eerste 60 jaren der vrijheid (Amst. 1903) register in voce.
van Schelven

[Usselincx, Willem]
USSELINCX (Willem), geb. te Antwerpen in 1567, overleden in of kort na 1647,
neemt een belangrijke, zeer bijzondere plaats in in de geschiedenis der koloniale
politiek, waar hij heeft uitgeblonken door juistheid van inzicht en zuiverheid van
beginselen. Hij is zijn tijd vooruit geweest en wellicht juist daardoor is zijn leven een
leven van teleurstellingen geweest. Onvermoeid tot aan het einde van zijn loopbaan
heeft hij geijverd voor de oprichting eener West-Indische Handelscompagnie, maar
zijne inzichten omtrent aard en strekking eener dergelijke inrichting weken niet
onbelangrijk af van die van de invloedrijkste zijner tijdgenooten. Volgens Usselincx
moest op den voorgrond staan kolonisatie en aanknoopen van handelsbetrekkingen,
terwijl zijn tegenpartij in zulk een compagnie een uitnemend oorlogswapen zagen,
een zeer geschikt middel om Spanje afbreuk te doen en grooten buit te behalen.
Na in zijn jonge jaren in verschillende plaatsen den groothandel bestudeerd te
hebben en waarschijnlijk als agent van handelshuizen in Spanje, Portugal en op de
Azorische eilanden werkzaam te zijn geweest, vestigde hij zich in 1591 te Middelburg,
reeds in het bezit van een vrij aanzienlijk vermogen. Van nu af was hij onophoudelijk
bezig met propaganda te maken voor zijn kolonisatieplannen. Jaren lang is er toen
onderhandeld en herhaaldelijk heeft U. memoriën ingediend. Toen het denkbeeld
van het sluiten van een Bestand hier meer en meer aanhangers kreeg, geraakten
U.'s plannen naar den achtergrond. Oldenbarnevelt zag in de oprichting eener
West-Indische Compagnie een gevaar voor het tot stand komen van het Bestand
en wist zijne denkbeelden voorloopig te doen zegevieren. Tijdens de
onderhandelingen over het Bestand is U. meermalen als auteur opgetreden. Zijne
geschriften maken deel uit van den Bije-corf, een verzameling van pamfletten over
de onderhandelingen over het Bestand, welke 27 Aug. 1608 door de Staten van
Holland verboden werd als zeer vijandig tegen het Bestand. Wat U. schreef behoort
tot het voortreffelijkste wat in de zeventiende eeuw over de verhouding tusschen
moederland en kolonie uitgegeven werd, terwijl ook de aandacht verdient wat hij
over het gebruik van slaven en over vrijen arbeid in het midden brengt. De hier
bedoelde geschriften van U. zijn deze: Bedenckinghen over den staet van de
vereenichde Nederlanden nopende de zeevaert, coop-handel ende de gemeijne
o

neeringe in deselve. (1608 in 4 . Pamfl. Knuttel, no. 1438), herhaaldelijk herdrukt
als Grondich Discours over desen aenstaenden Vredehandel (Pamfl. Kn. no. 1439,
1440); Naerder Bedenckingen over de zeevaerdt, coophandel ende neeringhe (1608
o
in 4 . Pamfl. Kn. no. 1441); Vertoogh, hoe nootwendich, nut ende profytelick het sij
voor de vereenighde Nederlanden te behouden de vrijheyt van te handclen op WestIndien, in den vrede metten Coninck van Spaignen (1608) (Pamfl. Kn. no. 1442,
1443).
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Met het sluiten van het Bestand waren de koloniale plannen van U. voorloopig van
de baan, maar hij vond een anderen weg om zijn kolonisatie-plannen te
verwezenlijken. De Beemster werd ingedijkt en U. verwierf, in 1612, 526 morgen
van den grond. Usselincx ging nu in de Beemster wonen, kocht veel vee, liet huizen
en schuren bouwen en begon te koloniseeren. Voorloopig met weinig succes en
daar hij blijkbaar als financier niet uitmuntte, heeft hij bij deze zaak niet alleen zijn
groot vermogen verloren, maar welhaast had hij groote schulden voor zijn rekening,
zoodat hij failliet verklaard werd. Voor een deel was de oorzaak gelegen in het feit,
dat U. steeds met zijn West-Indische plannen vervuld was en de Beemster
verwaarloosde en soms voor geruimen tijd afwezig was. Intusschen diende hij
memories en plannen in om te komen tot verwezenlijking zijner idealen. Gesteund
door Oldenbarnevelt waren de Staten van Holland niet gezind op U.'s plannen in te
gaan. Wel schenen de Staten-Generaal, d.w.z. Zeeland, Friesland en Groningen,
U.'s denkbeeld niet ongezind, maar Holland's tegenstand hield de verwezenlijking
tegen. Niet gunstig voor U. in deze jaren werkte de bijzonderheid dat hij door zijn
steil en onverdraagzaam Calvinisme velen van zich vervreemdde. Na den val van
Oldenbarnevelt veranderden de uitzichten voor de oprichting eener West-Indische
Compagnie. Werkelijk werd 3 Juni 1621 het octrooi aangenomen, maar de
denkbeelden van U. werden daarbij ter zijde geschoven, ofschoon zeer zeker het
door U. ontworpen octrooi het in voortreffelijkheid van het aangenomene won. Hij
wilde het staatsgezag handhaven in de te stichten koloniën en de macht van
baatzuchtige handelscompagniën inbinden. De oorlogzuchtige stemming, de lust
om veroveringen te maken en buit te behalen won het echter van U.'s ijveren voor
vreedzame kolonisatie. Toch ging het met de West-Indische Compagnie niet zeer
voorspoedig; de noodige fondsen waren niet zoo spoedig bijeen te brengen. Met
U. is er toen nog onderhandeld, maar daar men niet te vinden was voor door hem
voorgeslagen wijzigingen in het octrooi, besloot hij, ofschoon hem een jaargeld van
ƒ 4000 geboden werd, indien hij voor de bestaande Compagnie wilde werken, elders
heul te zoeken. Op het laatst van 1623 verliet hij ons land en trok naar Zweden,
waar hij in aanraking kwam met Gustaaf Adolf, en daar deze een open oog had
voor U.'s kolonisatie-plannen, nam hij hem in zijn dienst. Jaren lang is Usselincx
toen werkzaam geweest om een groote compagnie naar zijne denkbeelden op te
richten. Maar in Zweden waren de daartoe benoodigde sommen niet te vinden,
evenmin als destijds in Duitschland. Wel stegen de inschrijvingen tot 600.000
daalders, maar U. had millioenen noodig. Uit dezen tijd dagteekent zijn vlugschrift:
Octroy ofte Privilegie, soo by .... Gustaeff Adolph .... aen de nieuw opgerichte Zuyder
Compagnie in .... Sweden onlangs .... verleend is. Mitsgaders een naerder Bericht
o

over tselve Octroy. ('s Grav. 1627, i. 4 . Pamfl. Kn. no. 3735). Het octrooi is in
verschillende talen vertaald.
In 1629 was U. weder in den Haag, voorzien van aanbevelingsbrieven van Gustaaf
Adolf aan Frederik Hendrik. Op zijn terugreis naar Zweden viel hij in handen van
spaansche kapers. Weinig scheelde het, of hij was op de pijnbank gelegd; hij werd
echter te Wismar gevangen gezet en later door Wallenstein bevrijd. In de Republiek
teruggekeerd begon U. weder voorstellen te doen aan de regeering, maar noch de
Staten-Generaal, noch de bewindhebbers der W.I. Compagnie waren voor zijn
plannen te vinden. In 1630 haalde hij zich
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een ernstige berisping der Staten op den hals door het uitgeven van zijn
Waerschouwinghe over den Treves met den Coninck van Spaengien. (Vliss., 1630
o

in 4 . Pamfl. Kn. nr. 4016 en 4017, twee zeer verschillende drukken); men had het
hem kwalijk genomen dat hij, eenvoudig koopman, op zulk een toon over
regeeringszaken schreef. Opnieuw richtte U. zijn blikken naar Zweden. In 1633 wist
hij bij de onderhandelingen te Heilbron zijn nieuw ontwerp voor een West-Indische
Compagnie te doen goedkeuren; het werd door Oxenstiern geteekend. IJverig ging
de nu 66-jarige aan den arbeid en met het oog op het welslagen van zijn plannen,
gaf hij in duitsche vertaling in één bundel uit wat hij over zijn plannen geschreven
had. In duizenden exemplaren verspreidde hij de Argonautica Gustaviana, Das ist
nothwendige Nachricht von der neuen Seefarth und Kauff-handlung enz. (Franckf.,
1633 in fol.). Ook nu wachtte hem teleurstelling, want de nederlaag der Zweden bij
Nordlingen werd oorzaak dat zijn plannen bestemd waren plannen te blijven.
Usselincx trachtte nu Richelieu's belangstelling voor zijn denkbeelden te wekken
en richtte in Dec. 1634 een adres tot Lodewijk XIII. Doch ook in Frankrijk was men
ongezind om geld in de zaak te steken. Met Zweden waren de onderhandelingen
wel niet geheel afgebroken, maar verder kwam men niet en al werd U. door prins
Frederik Hendrik vriendelijk ontvangen, nader bij zijn doel kwam hij niet. Met
machtiging van den zweedschen kanselier richtte hij zich nogmaals tot de Republiek
om hier voor de zaak te werken. Maar noch de Staten, noch de bewindhebbers der
W.-Indische Compagnie kon U. voor zijne plannen winnen en in 1637 werd zijn
voorstel afgeslagen. Usselincx heeft daarop een tijd lang in Hamburg en andere
duitsche handelssteden vertoefd en was in 1641 in Zweden bezig met het maken
van plannen tot het droogleggen van plassen en moerassen. Ook hiervan is niets
gekomen. De laatste levensjaren bracht U. in ons land door. Oud en verarmd wendde
hij zich tot de Staten om hulp. Na 1647 hooren wij niets meer van hem en zijne
laatste rustplaats bleef onbekend. Hij schijnt ongehuwd te zijn geweest. Een twintig
jaar geleden is een door een onbekende geschilderd portret van hem gevonden,
dat thans in het Rijksmuseum berust; gereproduceerd in P.L. M u l l e r 's Gouden
Eeuw, I, 362.
Men zie over hem: W.E.J. B e r g v a n D u s s e n M u i l k e r k , Bijdrage tot de
geschiedenis onzer kolonisatie in Noord- Amerika (Gids, 1848 en 1849); O. v a n
R e e s , Willem Usselincx in Vaderl. Letteroef. 1867; H.C. R o g g e , Willem Usselincx
in Eigen Haard, 1893, 406; G.M. A s h e r , A bibliographical and historical essay on
the Dutch books and pamphlets relating to New- Netherland enz., (Amst 1854-67);
J. F r a n k l i n J a m e s o n , Willem Usselincx, founder of the Dutch and Swedish
West- India Companies. (N.-York, 1887).
Knuttel

[Wtenbogaert, Petrus]
WTENBOGAERT (Petrus), zoon van J o h a n n e s en neef van den bekenden
Johannes, den voorman onder de Remonstranten (II kol. 1469), stierf 26 Juli 1593
te Delft, na daar sinds 1575 predikant te zijn geweest. Oorspronkelijk was hij priester
van de Duitsche Orde te Utrecht, van welke orde hij ook 't teeken, het kruis droeg;
en tevens commandeur en pastoor te Schoonhoven. Reeds vóór 1567 ging hij tot
de zijde der Reformatie over, want in dat jaar verliet ook hij, evenals zoovelen, het
land. 1572 uit Dantzig weer terugkeerd, werd hij predikant te Schoonhoven, welke
standplaats hij na de inname dier stad in 1574 voor Delft verwisselde. Zijn dochter
A n n e k e huwde 19 Mei 1612 met
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G u i l h e l m u s J o h a n n e s R i d d e r s b a c h v a n G o o r , schoolmeester van
St. Geert, in 1619 predikant te Tuil en 't Waal.
Zie: H.Q. J a n s s e n e n J.H. v a n D a l e , Bijdragen tot de Geschiedenis en
Oudheidkunde .... van Zeeuwsch Vlaanderen V, 291 vv.; H.C. R o g g e , Brieven en
onuitgegeven stukken van Joh. Wtenbogaert I (Utr. 1868) 291; J o h a n n i s
W t e n b o g a e r t s leven, kerkelijcke bedieninghe ende zedighe verantwoordinghe
(1645) voorrede; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, II, register in voce Petrus
Johannis.
van Schelven

[Wterwijk, Herman van]
WTERWIJK (Herman v a n ), v a n U t e r w i j k , geb. te Kampen uit een aanzienlijk
kampensch regeeringsgeslacht, overl. 10 Nov. 1521. Hij studeerde te Erfurt (1471)
en te Rostock (ingeschrevan 17 Mei 1479) en verwierf den graad van doctor
decretorum. In 1494 was hij te Rome. Lange jaren was hij pastoor der St.
Nicolaaskerk te Kampen en deken van het kapittel van St. Lebuinus te Deventer.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht VII, 37, 180; XVI, 10-12; A. H o f m e i s t e r , Matrikel
der Univ. Rostock I, 213; vgl. over het geslacht: Register v. charters en bescheiden
Oud-Archief Kampen nos. 845, 894, 1114, 1134, 1328, 1331, 1460, 1472, 1511; H.
K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 401; E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ. de
Louvain I, 80: G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië ('s Grav. 1913) 548.
van Kuyk

[Wterwijk, Johan van]
WTERWIJK (Johan v a n ), geb. te Kampen als zoon van H e n d r i k v a n
W t e r w i j k en C h r i s t i n a v a n V e e n , zuster van den Domdeken Ludolph van
V., overl. in Mei 1545. Hij werd volgens de aanteekeningen van W o u t e r B r o c k
(hs. rijksarchief Utrecht Dom 1355) 5 Nov. 1500 toegelaten tot een prebende in het
Domkapittel, 29 Nov. 1504 tot het supplementum prebendae en 6 Nov. 1504 tot alle
kapitulaire rechten.
Zie: Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 11, 733.
van Kuyk

[Uwens, Henricus]
UWENS (Henricus), zoon van H e n r i c u s en M a r g a r e t h a B u y s , geb. te
Nijmegen, 23 Apr. 1618, en 15 Oct. 1634 Jezuïet geworden. Omstreeks 1640 ging
hij naar Portugal, met het plan later aan het hof te Peking zijn wiskundige talenten
dienstbaar te maken aan de bevordering der katholieke zending. Bij die gelegenheid
nam hij den naam zijner moeder aan, en is sedert bijna uitsluitend als B u s a e u s
bekend. In Portugal voltooide hij zijn studiën, ontving de priesterwijding, en schijnt
ook les gegeven te hebben in de wiskunde. Hij vertrok 17 Apr. 1647 van Lissabon
naar Goa, doch toen hij 18 Sept. daar aankwam, bleek de verdere reis naar China
nutteloos, daar de val der Mantsjoedynastie het hof voor de missionarissen gesloten
had. Hij hoopte nu zijn wetenschap te kunnen gebruiken aan het hof van den
groot-mogol, den machtigen Shah Djahan, te Agra. De Jezuïeten bezaten daar een
nederzetting, gesticht door den schatrijken katholieken Armeniër, Murza-zul-carnem,
die het beheer had der zoutwinningen bij het Sambharmeer. Op zijn reis deed
Busaeus verschillende astronomische waarnemingen, om de bestaande
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geographische kaarten te verbeteren. Van wetenschappelijken arbeid te Agra is
ons, bij gebrek aan bronnen, niets bekend. Busaeus stond er 10 jaar aan het hoofd
der kleine inrichting. De grillen van Shah Djahan en zijn dweepzieken
mohammedaanschen opvolger Aureng-Zeb dreigden hem en zijn kleine
christen-gemeente meermalen noodlottig te zullen worden Persoonlijk was hij zeer
bevriend met Shah Djahan's oudsten zoon, Dara, die hem gaarne hoorde spreken
over westersche beschaving en godsdienst. Busaeus zou zelfs, zoo dikwijls hij
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aan het hof verscheen, 50 roepies en 2 sjaals ten geschenke ontvangen hebben.
Toen Aureng-Zeb zijn broer Dara had laten ombrengen, nam hij Busaeus mee op
zijn tocht naar Kashmir (1662-63). Door de kuiperijen van zekeren Mattheus de
Castro, een tot het christendom bekeerd Brahmaan, later titulair-bisschop van
Chrysopolis en apostolisch vicaris van Bidjapoer, die zijn invloed gebruikte om de
inlandsche vorsten tegen de Portugeezen op te zetten, geraakte Busaeus in de
gevangenis. Toen echter de groot-mogol zijn onschuld ontdekte, herstelde hij hem
in zijn vroegere eer, of liet hem althans vrij tegen een losprijs, door Mirza-zul-carnem
aangeboden. Busaeus overl. te Agra 6 Apr. 1667, gelijk een naamplaat in de
Martelaarskapel aldaar aangeeft. Twee brieven, uit Goa en uit Agra zijn in de
Archives du Royaume te Brussel (hs. Lettres des missionnaires d' Asie coté 872-915
fol. 147-151).
Zie: H o s t e n , S.J., Jesuit Missionaries in Northern India and inscriptions on their
tombes (Agra) 26-28; L a v i s s e e t R a m b a u d , Histoire générale VI, 870.
van Miert

[Uwens, Laurentius]
UWENS (Laurentius), ook wel O u w e n s of W e n s genoemd, zoon van den
nijmeegschen burgemeester J a c o b en A r n o l d a D e n i s , geb. 14 Jan. 1589,
studeerde te Trier, Emmerik, Keulen en Douai, trad 28 Febr. 1608 te Doornik in de
Jezuïeten-orde, en overl. te Antwerpen 2 Oct. 1641. Ten onrechte wordt hij
opgegeven als een broer van den Antwerpenaar Johannes Bapt. Uwens, die zijn
neef was. Hij was een man van schranderen geest, strenge zeden en groote
voorkomendheid en telde gedurende 16 jaar onder de beste kanselredenaars van
de Zuidelijke Nederlanden. Tweemaal, 1630-1633 en 1640, bestuurde hij het
professenhuis te Antwerpen. Van d' Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt
Jesv (Antwerpen 1640) - een vertaling van Imago primi saeculi Societatis Iesv verzorgde hij het prozagedeelte, terwijl pater A d r i a n u s P o i r -
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t e r s de gedichten of vervaardigde of verbeterde.
Zijn geschilderd portret door E. van Ael(st?) berust in de pastorie der St.
Ignatiuskerk te Nijmegen.
Zie: S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus, VIII, 356.
van Miert

[Uyterweer, Cornelis]
UYTERWEER (Cornelis), ged. te Rotterdam 18 Juni 1702 als zoon van P i e t e r
U y t e r w e e r en M a r i a S w a e n s e l , gest. aldaar 18 Mei 1782 en begraven 22
Mei in de Groote kerk. Hij trouwde 29 Maart 1730 te Rotterdam met M a r i a
M a g d a l e n a v a n d e V i j v e r . Hij was een bekwaam horlogemaker en woonde
in de Hoofdsteeg. Herhaalde malen was hij hoofdman van het St. Eloys- of
smidsgilde, waartoe ook de uurwerkmakers behoorden.
Zie: F.A. H o e f e r , Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing (Leiden 1887) 77,
waar men een uitvoerige beschrijving vindt van een der talrijke doch thans vrij
zeldzaam geworden horloges, die door de Uyterweers (Cornelis en zijn zoon
P i e t e r ) vervaardigd zijn. De daar vermelde sterfdatum 19 Mei moet 18 Mei zijn.
Wiersum

[Uythoeck, Pieter Henricksz.]
UYTHOECK (Pieter Henricksz.), geb. te Rotterdam, overl. aldaar 21 April 1637,
was een zoon van den schilder H e n r i c k P i e t e r s z . U y t h o e c k
(H u y t s h o e c k , H u y t g e n s h o e c k ) en N e e l t g e n A d r i a e n s d . Hij werd 30
Oct. 1618 bij de verandering der regeering door prins Maurits tot vroedschapslid
benoemd, wat hij tot zijn dood bleef. In dien tijd is hij herhaaldelijk gedeputeerde ter
dagvaart geweest, in 1620 en 1621 burgemeester en in 1625 en 1628 had hij zitting
in de hollandsche Rekenkamer, Na eerst gehuwd geweest te zijn met A e l t g e n
J a c o b s d ., wed. van J a n C e n t e n , hertrouwde hij 29 Oct. 1619 met V o l c k g e
Cleasd. Duyn.
Zie: Bronnen gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. III, 704, waar alleen zijn tweede
vrouw wordt genoemd.
Moquette
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V.
[Vaassen, Jacobus van]
VAASSEN (Jacobus v a n ), geb. te Zwolle, overl. 28 Nov. 1776 te Alkmaar, studeerde
te Franeker, werd praeceptor der laagste klasse aan de erasmiaansche school te
Rotterdam en nam, 13 April 1770, het uit Alkmaar gedaan aanbod aan om den naar
Middelburg vertrokken rector Adriaan Kluit op te volgen. Het salaris bedroeg ƒ 1000
benevens vrije woning. Hij opende 22 Mei zijne lessen, doch hield zijne inwijdingsrede
eerst 6 Sept. bij de jaarlijksche promotie in de Kapelkerk, de Fragmentorum Tabulae
Capitolinae, seu Fastorum Consularium usu atque praestantia, een onderwerp,
waarmede hij zich reeds te Rotterdam had bezig gehouden. Op gunstig advies van
burgemeesteren stond de vroedschap hem 23 Juni 1770 toe den titel te voeren van
lector in de rechten (hij was daarin gepromoveerd), historie en litteratuur, buiten
eenig bezwaar der stad. Hij huwde 4 Juni 1770 met P a u l i n a E l i s a b e t h
C o u t u r i e r d e C o u r c e l l e s , van Utrecht, die in April 1776 overleed, na hem
in Febr. bevorens een dochtertje te hebben geschonken; 8 Sept. d.a.v. trad hij in
ondertrouw met C a t h a r i n a B o s c h , sedert Febr. 1772 weduwe van zijn zwager,
dr. M a t t h i a s H o f k e n s d e
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C o u r c e l l e s ; maar het kwam niet tot een huwelijk, v.V. werd sukkelend en
bezweek. Te Utrecht waren reeds onder de pers zijne Observationes.
Bruinvis

[Vader, Mr. Pieter Hendrik Saaymans]
VADER (Mr. Pieter Hendrik S a a y m a n s ), geb. te Zierikzee 17 Juli 1799, overl. te
Kapelle Biezelinge 18 Maart 1891, zoon van A b r a h a m V. en C a t h a r i n a
M a r g a r e t h a S a a y m a n s , werd 15 Sept. 1817 te Leiden als student in de
letteren en rechten ingeschreven, en promoveerde aldaar 8 Juni 1824 op eene diss.:
de Q. Aelio Tuberone Jurisconsulto, ejusque quae in Pandectis exstant fragmentis.
Hij werd 15 Mei 1857 tot lid der arrondissements-rechtbank te Goes benoemd en
20 Nov. 1866, voor dat district tot lid der Tweede Kamer gekozen voor hetwelk hij,
tot de algemeene verkiezingen, in 1879, zitting hield. toen hij zich niet weder
herkiesbaar stelde. Saaymans Vader behoorde tot de geestverwanten van Groen
v. Prinsterer, met wien hij reeds aan de hoogeschool in enge vriendschapsbetrekking
o

gestaan had. Hij huwde: 1 . jkvr. M a r i a E l i s a b e t h P o m p e v a n
o

Meerdervoort; 2 . Gabriëlle Louise van Rijswijck.
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Zie: G r o e n v. P r i n s t e r e r , Ned. Ged. v. 1 Juny 1871, 370 en K u y p e r , Gesch.
v.h. Chr. Onderwijs 138, 156 en 226.
de Savornin Lohman

[Vairlenius, Hieronymus]
VAIRLENIUS (Hieronymus), ook V e r l e n i u s en V e r l e n s i s . Volgens de meesten
geb. in 's Hertogenbosch; echter naar P a q u o t , die zich op den auteursnaam
V e r l e n s i s beroept, afkomstig uit het dorpje Verle bij Diest. Het staat thans vast,
dat hij in 1511 is geboren, ook dat hij een hoogen ouderdom heeft bereikt; doch zijn
sterfjaar wordt wederom verschillend aangegeven; waarschijnlijk moet dit op het
einde van 1589 gesteld worden; op 4 Nov. van dat jaar was hij zeker reeds dood.
Onderricht in Latijn en Grieksch genoot hij in het Fraterhuis van den Bosch,
onderkomen in één van de drie gestichten, welke de Broeders v.h. gem. leven aldaar
in het Hinthamereinde voor hun scholieren onderhielden. Zijne philosophische en
theologische studiën werden daarna te Leuven verricht; met den graad van licentiaat
in de godgeleerdheid keerde hij naar 's Hertogenbosch terug. Hier gaf hij nu op zijn
beurt onderricht in Latijn en Grieksch aan de leerlingen van het bloeiende Fraterhuis.
Het feit zelf valt niet te betwijfelen, wel het jaartal van zijn komst aldaar, dat door
sommigen op 1550 wordt gesteld; immers reeds in 1542 publiceerde hij te 's
Hertogenbosch een handboek voor de latijnsche syntaxis. In 1552 vertrok V. naar
Utrecht en gaf daar vijf jaren lang les, in de uitlegkunde der Psalmen en brieven
van Paulus, aan de St. Jansheeren, welke in het Sinte Catharijne convent woonden
aan de Lange Nieuwstraat; ter vergoeding genoot hij o.a. ‘de tafel van den baliër’.
Als vrucht van dit onderricht verschenen in 1553 en 1558 zijne verschillende
verklaringen op de Psalmen. In 1557 legde hij deze betrekking neder, werd pastoor
van Sint Jacob te Utrecht en is dat waarschijnlijk gebleven tot 1566, wanneer wij
hem voor het eerst te Haarlem zullen ontmoeten. De meening, dat hij onderwijl ook
nog pastoor van St. Jacob te 's Hertogenbosch zal geweest zijn (v a n G i l s ,
Meyerysch Memorieboek), berust op een naamsverwisseling. 24 Sept. 1561 treedt
hij in een proces op als ‘pastoer van Sint Jacobuskerke te Utrecht’ en 16 Juni 1566
intercedeert hij nog als gevolmachtigd inquisiteur voor Grietchen lansdochter, welke
op Hasenburch te Utrecht gevangen zat. Uit 1566 dateert ook zijn vertaling der
brieven van den H. Ignatius; maar dan is het met letterkundigen arbeid gedaan.
Nicolaas van Nieuwland rlep zijn hulp in voor het bestuur van het haarlemsche
bisdom, welk bestuur toen juist zeer in het ongereede verkeerde. Uit de tot nog toe
gepubliceerde stukken blijkt, dat hij reeds in Juni 1566 vicaris-generaal was van
den bisschop van Haarlem, met welk ambt hij tegelijk een ander, dat van
bisschoppelijk officiaal, vereenigde. Kanunnik, en in die hoedanigheid tevens
scholaster en poenitencier, is hij onder van Nieuwland niet geweest, want er bestond
toen nog geen kapittel te Haarlem. Maar de tweede bisschop van Haarlem, Godfried
van Mierlo, die V. aanstonds in zijn ambt van vicaris-generaal en officiaal had
bevestigd, benoemde hem 1 Mei 1571 tot één der negen gegradueerde kanunniken
van het haarlemsch kapittel. 2 Juli daaropvolgend werd hij tot kanunnik-poenitencier
aangesteld. Toen in het najaar van 1572 de bisschop was uitgeweken naar de abdij
Terkamere bij Brussel, rustte het bestuur van het diocees hoofdzakelijk op zijne
schouders; tijdens het beleg der Spanjaarden bleef de vicaris in de stad, zonder dat
men zich aan zijn persoon heeft vergrepen. En gedurende de
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bange jaren van 1573-1576 heeft hij met zijn bisschop de zorgen gedeeld om naar
vermogen de ellende van Haarlem te verzachten. In 1575 legde hij vrijwillig het ambt
van officiaal neder maar bleef zijne overige ambten vervullen. Dan volgt in Jan. 1577
het verdrag met den Prins en anderhalf jaar later ‘de Haarlemsche Noon’, het sein
om aan dit verdrag een eind te maken. Op dien 29 Mei 1578, het feest van H.
Sakramentsdag, was ook de vicaris-generaal in de kathedraal en zou aan den
plechtigen ommegang binnen de kerk deel nemen. Deze processie werd echter
verhinderd door de soldaten van de bezetting, welke de Staten kort te voren in
Haarlem hadden gelegd. De bejaarde vicaris is bij het tumult in St. Baaf zwaar
gewond en van Mierlo moest, als veedrijver vermomd, zijn bisschoppelijke stad voor
goed verlaten. Wederom kwam het bestuur over het diocees aan den vicaris, en dit
heeft geduurd tot den dood van v. Mierlo op 28 Juli 1587, toen krachtens de
beschikkingen van het kerkelijk recht zijn jurisdictie kwam te vervallen. Waarschijnlijk
waren de krachten van den bejaarden man uitgeput, want niet hij maar Willem
Coopal werd tot vicaris capitulaar verkozen. Al is helaas weinig bekend uit het laatste
tijdvak van zijn bestuur, tijdgenooten hebben dat toch geprezen; de Monumenta
ecclesiae Harlemensis vermelden, dat Vairlenius ‘voor niemand in deugd of
geleerdheid behoefde onder te doen en dat Haarlem zijn lof steeds zal verkondigen’.
Van hem: Syntaxis linguae Latinae van J a c o b u s M a r i n u s door hem herzien
(Silvaed. 1542); E p i c t e t i Enchiridion H i e r o n y m o V e r l e n s i interprete
(Buscod. 1543); Een schoone verclarynghe des 118en... 53en... ende 136en psalms
(Utrecht 1553), (een exemplaar in de bibl. Letterkunde, Leiden); Commentariorum
libri tres in omnes psalmos Davidicos (Lovanii 1558); I g n a t i i archiepiscopi
Antiochiae Epistolae. Graece cum Latina interpretatione et scholiis (Antv. 1566).
Een beschuldiging van plagiaat hierbij bedreven, wordt vermeld door C r e n i u s ,
de Furibus literariis dissertatio 235.
Zie: G r a m a y e , Antiquitates Brabantiae (Lovanii 1708); Batavia Sacra (Bruxellis
1714) II, 318; F o p p e n s , Bibliotheca Belgica (Bruxellis 1739) I, 483; P a q u o t ,
Mémoires (Louvain 1768) Il, 194; A.v. G i l s , Katholyk Meyerysch Memorieboek
(den Bosch 1819) 180; S c h u t j e s , Kerkl. gesch. v.h. bisd. 's Hertogenbosch (den
Bosch 1874) 409; Bijdragen bisd. Haarlem (algemeen register in voce ‘Vairlenius
en ‘Haarlemsche Noon’); De Katholiek 1854, I, 247; P e t i t , Repertorium 620; Archief
aartsb. Utrecht XXXV, 44.
Hensen

[Valck, Cornelis]
VALCK (Cornelis), geb. te Rotterdam in 1606 of 1607, overl. aldaar 20 Juli 1657,
was een zoon van Leendert Fransz. Valck (kol. 1268) en Niesgen Anthonisd. In
1627 reeds behoorde hij tot de kapiteins van de admiraliteit op de Maas, op een
der schepen, die belast waren met kruisen op de kust van Vlaanderen. Later vinden
wij hem onder de schippers, die naar W.-I. en O.-I. voeren. Toen hij in 1644 met
zijn schip ‘De Tijger’ op weg was naar Havre de Grace, trof hem het ongeluk door
Parlementsschepen aangehouden en te Londen opgebracht te worden. Den laatsten
tijd van zijn leven schijnt hij niet meer gevaren te hebben. Van 1653 tot zijn dood
ten minste was hij luitenant van de schutterij te Rotterdam. Hij huwde 14 Nov. 1632
met M a c h t e l t g e A n d r i e s v a n d e r M e e .
Moquette

[Valck, Frans]
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VALCK (Frans), geb. te Rotterdam in 1595 of 1596, overl. waarschijnlijk in Cool bij
Rotterdam in
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1646 of 1647, was een zoon van Leendert Fransz. Valck (kol. 1268) en Dirckge
Dircxsd. In 1615 vertrok hij naar O.-I., waar hij van 1628 tot 1643 een groote rol
gespeeld heeft. In 1628 n.l. heet een Frans Leendert Valk, schipper op ‘De Griffioen’,
bij een oploop der Macassers bij Combello gedood te zijn, maar, daar het hoogst
onwaarschijnlijk is, dat de grootvader van onzen Valck toen nog schipper in O.-I.
kon zijn, moeten wij wel aannemen, dat dat de hier genoemde kleinzoon misschien
gekwetst, doch in ieder geval niet gedood is, want in Aug. 1634 werd hem als
commandeur van het gouvernement Amboina de leiding der krijgsbedrijven tegen
de Hitoeëezen opgedragen. Hij kon niet verhinderen, dat de Nederlanders zich uit
Capaha moesten terugtrekken, maar veroverde zeven vaartuigen op den vijand.
Ook aan het mislukte beleg van het fort Luciela, de residentie van den vorst van
Ternate, onder den gouverneur van Amboina, Jochum Roelofsz. van Deutecom,
nam hij in 1635 een werkzaam aandeel. In 1641 wordt zijn naam meermalen in onze
O.-I. bronnen vermeld. Als commandeur bezocht hij alle factorijen der Nederlanders
in het gebied van Amboina om overal orde op zaken te stellen en aan den gouverneur
bracht hij rapport uit over den toestand. Zijn vaste woonplaats schijnt het fort Victoria
op Amboina geweest te zijn. Hem was o.a. aanbevolen zooveel mogelijk te
verhinderen, dat de inlanders de nagelen aan anderen dan aan de Nederlanders
verkochten, daar de laatsten door contracten recht meenden te hebben op het
monopolie van dezen handel, doch dit recht telkens te vuur en te zwaard moesten
verdedigen. In het voorjaar van 1642 legden de bewoners van het eiland Manipo
opnieuw den eed van getrouwheid en de belofte van monopolie in handen van den
commandeur af. De Macassers vooral gaven heel wat te doen, maar in Maart 1642
gelukte het Valck 26 hunner vaartuigen in de buurt van Manipo op strand te jagen
en op twee na te vernielen met hun lading nagelen. Toen kort daarop de Macassers
Hitoelamma trachtten in te nemen, kwam hij nog bijtijds tot ontzet dezer plaats aan.
In April 1642 werden nogmaals 7 jonken der Macassers door hem genomen, welke
overwinning grooten omkeer bracht in de stemming der zoogenaamde getrouwe,
doch zeer flauwhartige en allesbehalve getrouwe vrienden van het nederlandsche
gezag. Het gewone middel om ontduiking van het contract te straffen, n.l. het
vernielen der nagelbosschen, werd in April 1643 door Valck op de nagelboomen
tusschen Capaha en Hitoelamma toegepast. Ook aan de bestorming van het sterke
fort van de Macassers bij Wawani en van het Boetonsche fort onder den admiraal
A. Caan nam hij kort daarna deel en hielp de overwinning bevechten. Na het slechten
dezer versterkingen werd het gezag over de resteerende armade op Hitoe's kust
toevertrouwd aan den commandeur Valck. 27 Juni van dat jaar werd zijn
krijgskundige en ambtelijke loopbaan waarschijnlijk gesloten door een mislukten
aanslag op een derde versterking der Macassers, terwijl vredesonderhandelingen
gaande waren. Aan dit laatste schrijven wij het toe, dat zijn naam niet meer voorkomt
in onze bronnen en in Aug. 1643 een andere commandeur genoemd wordt. In 1645
bevond hij zich te Rotterdam en blijkens een akte leefde hij nog 19 Mei 1646. Zijn
weduwe M a r i a G r e v e r a e t s huwde 15 Nov. 1644 met Dr. J o h a n n e s
F u r n e r i u s . Van zijn zoon L e e n d e r t , in 1646 in O.-I. zijnde, is ons niets bekend.
Zie: Daghreg. Bat. 1631-1634, 401; 1640-
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1641, 454; 1641-1642, 2, 5, 7-9, 12, 14, 15; R u m p h i u s , Ambonsche Historie in:
Bijdr. Taal-, Land- en Volk.k. van N.I. LXIV (1) 120, 200, 210, 212, 213, 218, 220.
Moquette

[Valck, Leendert]
VALCK (Leendert), geb. in 1573 of 1574, overl. te Rotterdam 16 Aug. 1623, was
een zoon van F r a n s V a l c k . In 1606 komt hij voor als kapitein op het schip ‘De
Valck’, dat ‘ter vrijer vaart’ voer en waarvan behalve de admiraliteit op de Maas o.a.
Jaques l'Hermite reeder was. In 1610 voer hij als schipper op Spanje doch daarna
schijnt hij als kapitein aangesteld te zijn door de admiraliteit op de Maas op een
oorlogsschip. In Febr. 1620 gelukte het hem met den amsterdamschen kapitein
Pelcoren een bekenden turkschen zeeroover, genaamd Selem Reis, onschadelijk
te maken, waarop door de Stat.-Gen. een premie was gesteld. Tusschen beide
kapiteinen was daarna kwestie ontstaan, wie het eerst het vijandelijk schip aan
boord geklampt had, doch deze eindigde daarmee, dat aan beide bevelhebbers en
hun manschappen de beloofde extra-gage werd toegelegd en zij beiden met een
gouden sifflet ter waarde van 150 gulden vereerd werden. In 1621 veroverde hij
een schip met suiker en ook in Juni 1622 maakte hij met Capt. Suyrbier en Capt.
Teunis Liefhebber een spaansch schip, geladen met suiker, buit. Meermalen schijnt
hij als commandeur het bevel over meer dan één schip gevoerd te hebben. Twee
zijner zoons, Frans en Cornelis (zie beiden hiervoor) hebben zich in dienst van de
O. en W.-I. Comp. en de admiraliteit op de Maas naam gemaakt.
In eerste huwelijk was hij getrouwd met D i r c k g e D i r c x d ., in tweede huwelijk
met N i e s g e n A n t h o n i s d .
Zie: Rott. Historiebl. II, 214 vlg.; Kronyk Hist. Gen. (1873), 16, 25, 29, 30, 33, 37,
38; H e e r i n g a , Levant Handel (Rijks Gesch. Publ.) II, 831; Rott. Jrb. I (N.S.) 144.
Moquette

[Valcoogh, Dirk Adriaensz.]
VALCOOGH (Dirk Adriaensz.) was in 't laatst der 16de eeuw schoolmeester te
Barsingerhorn, en later notaris te Schagen. Hij is de schrijver van de beide volgende
boekjes: Nut ende profijtelijck Boecxken ghenaemt Een Reghel der Duytsche
Schoolmeesters die prochie-kercken bedienen (Amsterd. 1591, Alkmaar 1607, Rott.
1627), een handboek, dat nog op de scholen der 18e eeuw veel gebruikt werd en
voor de kennis van de taal en van het schoolwezen in vroeger dagen van veel belang
is; in 1875 werd het opnieuw uitgegeven door G.D.J. S c h o t e l . De titel van het
tweede boek is: Chronijcke van Leeuwenhorn, voor tijden omtrent de Sypen gelegen
in West- Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken, met nog alle handelingen,
bedijckingen ende inundatiën die van anno 1552 tot anno 1593, zoo bij die eerste
bedijckers ende oock ten lesten van de Sype gheschiet zijn, gepractiseert ende
eensdeels in rijme gestelt door den E. D i e r i c k A d r i a e n s z . V a l c o o g h ,
Notarius Publyck (Hoorn 1599, Alkmaar en Schagen 1621, Amsterd. 1740). De
verzen zijn geheel in den trant van de oude rederijkers. Achterin volgen eenige losse
dichtstukken en eindelijk, bl. 104-111, een stukje in proza: Van 't innemen ende
distructie der stadt vroonen.
Zie: P a l u d a n u s , Oudh. Verh., 153; S c h o t e l , Ill. School, 6, 205; Dietsche
Warande II, 17; J. t e r G o u w in de Toekomst 2e R. III (1864) 1, en Paed. Bijdr.
III (1875), 78 e.v.
Zuidema
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[Valentijn, Andreas]
VALENTIJN (Andreas), v a n d e r W a l d , oom van François Valentijn en volgens
hem ‘een zeer groot wiskundige en werktuigkundige’, vervaardigde omstr. 1650 een
perpetuum mobile in het klein, zoodat Andreas Colvius en Robert
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Paget ‘beide zeer groote starkundigen’, bekennen moesten, dat het ‘een werk zonder
wederga’ was. Een grooter instrument slaagde minder, ook omdat V. naar het hof
van Albertus te Brussel vertrok, later naar dat van den vorst-aartsbisschop van
Salzburg. Op verzoek van dezen legde hij zich als diens kamerheer en
artilleriemeester-generaal toe op andere instrumenten om die uit naam van den
vorst o.a. in 1668 aan keizer Leopold te gaan aanbieden.
Zie: F r . V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost-Indien (Dordr.-Amst. 1724) I, 119-120.
de Waard

[Valentijn, Henricus Franciscus]
VALENTIJN (Henricus Franciscus), omstr. 1778 te Amsterdam geb. en 9 Aug. 1843
ald. overl., was Roomsch-Kath. geestelijke, doch verliet dien stand, trad in 1821 in
het huwelijk en was sedert in zijn geboortestad in verschillende betrekkingen
werkzaam, o.a. als privaat-docent in oude talen. Ook was hij den geschiedschrijver
M. S t u a r t behulpzaam bij de samenstelling van diens Romeinsche historie
(1793-1811).
Zuidema

[Valk, Dirk]
VALK (Dirk), sinds 1815 schout en secretaris der gemeente Waddingsveen. Met
zijn vrouw, H e l e n a v a n d e r G i j p , beoefende hij in ruime mate de christelijke
broederliefde en gastvrijheid, totdat hij in 1817 met Stoffel Muller (II kol. 962) en
Maria Lecr (II kol. 799) een christelijk-communistische samenleving begon te vormen,
eerst te zijnen huize, later te Polsbroekerdam, sinds 1821 te Puttershoek en
Zwijndrecht.
In latere jaren was V. het hoofd der onderafdeeling te Mijdrecht, hij protesteerde
krachtig tegen de leeringen van Maria Leer en haren aanhang te Zwijndrecht. Deze
correspondentie is nog bewaard in de Bibl. der Doopsgez. Gem. te Amsterdam. Na
al zijn geld in de broederschap verloren te hebben, is hij in den Helder in armoede
gestorven.
Hij schreef een Geloofsbelijdenis voor de Broederschap van Zwijndrecht.
Zie verder: art. Stoffel Muller (II kol. 962); G.P. M a r a n g , De Zwijndrechtsche
Nieuwlichters (Dordr. 1909).
Marang

[Valkhoff, Johan Nicolaas]
VALKHOFF (Johan Nicolaas), geb. 16 Febr. 1834 te Rotterdam en overl. 24 Juli
1900 te Arnhem. Na het eerste onderwijs op de school van zijn vader (J a n V.)
ontvangen te hebben, behaalde hij op 16-jarigen leeftijd den 4en rang en bekwaamde
zich door eigen studie voortdurend verder. Zijn laatst behaalde akten voor 't onderwijs
waren die voor het Duitsch, volgens art. 72 der wet op 't L.O. van 1857, en die voor
het Engelsch en het Fransch, naar de eischen van de wet op 't M.O. van 1863. Op
33-jarigen leeftijd had hij zijne examenstudies achter den rug, bleef echter ook nu
nog de verworven kennis steeds uitbreiden. Na eerst een aantal jaren op
verschillende scholen te Rotterdam werkzaam geweest te zijn (bij Schlimmer, Görlitz,
Aenmy en Delfos), werd Valkhoff in 1867 leeraar in het Fransch en Engelsch
a.d.H.B.S. te Breda. Drie laar later volgde zijn benoeming tot leeraar aan de Rijks
H.B.S. te Heerenveen, waar hij in 1875 tevens tot schoolopziener in het 6e
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schooldistrict van Friesland werd aangesteld. 1 Jan. 1878 werd hij tot directeur der
H.B.S. te Heerenveen benoemd, wat hij gebleven is tot 1887, toen hij zich benoemd
zag tot districtsschoolopziener in genoemde stad. Van 1880 af was hij daar reeds
arrondissementsschoolopziener geweest. 16 Mei 1890 werd Valkhoff tot
schoolopziener in het district Arnhem benoemd, welke betrekking hij tot zijn dood
toe heeft vervuld.
Valkhoff heeft zich voor het taalonderwijs ver-
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dienstelijk gemaakt door het schrijven van een aantal leer- en leesboeken, waarin
voor 't eerst met de oude sleur gebroken en veel grammaticale ballast over boord
geworpen werd. Hij was een practisch schoolman bij uitnemendheid.
Van zijn talrijke leerboeken noemen wij: Le petit précepteur (1872; thans 11de
dr.); Het eerste Fransche boekje (1878; thans 5de dr.); Volledige leercursus der
Fransche taal. 3 stukjes (1873; thans 9de, 11de en 15de dr.); Premières lectures
Francaises (1874; 18de dr.); Nouvelles lectures Françaises (1875; 9de dr.); Manuel
de lecture et de conversation (1874; 11de dr.); Vertaalboek met woordenlijst (1875;
2de dr.); Prose et poésie. Livre de lecture et de conversation (1875-80); De uitspraak
van het Fransch voor allen die deze taal leeren (1877) en Nouveau dictionnaire
françaishollandais et hollandais-français (1884). Met J.S. P i q u e t schreef hij: Cours
de langue Française à l'usage des Ecoles moyennes et des Gymnases (1880) en
Le petit vocabulaire des premières conversations familières, à l'usage des écoles
primaires supérieures (1882; 2de dr.). Voor het onderwijs in het Engelsch schreef
Valkhoff: The young Teacher (1872; thans 7de dr.); Volledige leercursus der
Engelsche taal. 3 stukjes (1871-74, nu 13de, 8ste en 3de dr.); First English
reading-book (1876; nu 11de dr.); Materials for English composition (1873);
Vocabulary. Containing such words and familiar phrases as are used in conversation
(1872; 5de dr.); The English reader. A companion to the ‘Manuel de lecture et de
conversation’ (1874; 7de dr.); Prose and poetry, select pieces from the best authors
(1877); Vertaalboek, met woordenlijst (1875; 2de dr.) en The traveller's companion.
Naar P l o e t z ' Sprachführer (1879; 2de dr.). Voor 't Duitsch gaf hij: Die Vorschule.
Practische inleiding tot de beoefening der Duitsche spraakleer (1876; nu 4de dr.);
Erstes Deutsches Lesebuch (1876; 9de dr.); Volledige leercursus der Duitsche taal.
3 stukjes (1877; 9de, 4de en 3de dr.); Vertaalboek, met woordenlijst (1875; 2de dr.);
Prosa und Poesie. Eine Auswahl des Schönsten und Gediegensten aus den Werken
der neuesten Deutschen Classiker. 2 dln. (1877).
Zuidema

[Varicius, Wilhelmus]
VARICIUS (Wilhelmus), V a r i t i u s , W i l l e m a V a r i c k , een Gelderschman, liet
zich 8 Juli 1578 te Leiden als student inschrijven. Hij was toen reeds predikant; waar
is me echter onbekend. September 1578 - Sept. 1587 stond hij te Wageningen. Om
welke reden hij vandaar vertrok, ligt in het duister. 't Moet echter wel een bijzondere
geweest zijn, want nadien vinden we hem niet meer als predikant elders, maar als
ambteloos burger. En dat ofschoon hij - hoewel bejaard - toch nog best in staat was
om het ambtswerk te doen. Immers Aug. 1589 roept hij de hulp van de synode van
Zuid-Holland in, om hem dat te bezorgen. Zonder resultaat echter; evenals het
volgende jaar toen hij zijn verzoek hernieuwde. Daar er geen enkele plaats vacant
was kon men hem niet ter wille zijn; slechts beval men zijn belangen aan de Kerken
van Delft en den Haag aan. De Staten van Holland en Zeeland zegden hem 15 Mrt.
1590 een jaargeld van ƒ 100. - toe.
Of deze Varicius identiek is geweest met William a Varick, die als ‘pasteur et
prebstre à Viane, estant auprès le noble et puissant Seigneur Henry, Seigneur à
Brederode, franc-seigneur de Viane’ in 1565 de uitgave van een bij Albert Christaensz
gedrukt boekje heeft geapprouveerd, kon ik niet uitmaken.
Zie: Vaderlandsch Museum IV (1861) 52; v a n A l p h e n , Nieuw Kerkelijk
Handboek 1889
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Suppl. 169; Kerkhistorisch Archief 1912, 311; L.H. W a g e n a a r , Johannes Fontanus
(Kampen 1898) 50, 56 noot; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II en IV, registers
in voce.
van Schelven

[Vastert, Christianus Joannes]
VASTERT (Christianus Joannes), geb. 30 Mrt. 1855 te Oldenzaal, overl. Amersfoort
12 Apr. 1906; priester gewijd 15 Aug. 1879, assistent te Gent 1 Aug. 1880, kapelaan
te Gent 25 Febr. 1883, Zwolle (St. Michaël) 12 Oct. 1887, pastoor te Winschoten
13 Mrt. 1899, Amersfoort (O.L. Vr. Hemelv.) 8 Aug. 1902. Hij schreef: Bloemenkrans
ter eere van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer (Amersfoort 1905).
van der Heijden

[Vay, Nathan]
VAY (Nathan), 26 Mrt. 1581 te Vlissingen geb., zoon van S t e v e n V. en M a r t i n a
(d e ) W a l e studeerde te Leiden (10 Oct. 1601 ingeschr.) en te Genève (1608). De
leidsche bibliotheek bezit 5 disputaties, door hem als student verdedigd: 27 Nov.
1602 de Categoria relatorum, 30 April 1603 de Loco, 7 Febr. 1604 de Anima rationali,
alle drie onder presidium van prof. Murdison; 6 Juli 1605 de Oratione onder
Trelcatius, en 25 Oct. 1606 de Sacramentis in genere onder Arminius. Hij werd 1610
vlaamsch predikant te Calais, in 1614 vlaamsch en waalsch leeraar te Axel. Sedert
1617 stond hij te Bergen o.Z. tot zijn dood 15 Dec. 1651. Als gedeputeerde van de
classis Tholen en Bergen woonde hij in 1638 de laatste prov. Synode van Zeeland
gehouden te Tholen bij. Hij gaf uit een Samenspraek met den pastoor van Halsteren
(Middelb. 1632).
Hij was tijdens het beleg van Bergen-op-Zoom in 1622 predikant aldaar met
L a m b e r t u s d e R i j c k e en J o b d u R i e u . Gemeenschappelijk hebben zij
eene geschiedenis dier belegering door Spinola opgesteld: Berghen op den Zoom
beleghert ende ontleghert volgens de beschrijvinge gedaen bij de drie Predikanten
van de Gemeynte Christi aldaer (Middelb. 1623). Een fransche vertaling zag ook
het licht in het zelfde jaar, en werd 1867 herdrukt in Mémoires rel. à l'histoire de
Belgique door C a m p a n .
Hij was te Middelburg ondertrouwd: 1o. 5 Sept. 1612 met A n n a B u r s ; 2o. 23
Juni 1640 met C a t h a r i n a v a n d e r S c h i l d e .
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland in voce; d e l a R u e , Geletterd Zeeland
(Middelb. 1734) 131-133; S c h a r p , Gesch. en costumen van Axel II (Midd. 1787)
220; D r e s s e l h u i s , De Waalsche pred. in Zeeland (B.o.Z. 1848) 18, 25;
N a g t g l a s , Levensber. II, 804; H e r m a n s , Geschiedk. Mengelwerk over de prov.
N. Br. II, 4, 5, 27-29; M e i n d e r s m a , De Gereform. kerk te Bergen op Z. en hare
dienaren gedurende drie belegeringen in Teyl. Theol. Tijdschr. 1911 273-276.
Meindersma

[Veegens, Dirk Jacob]
VEEGENS (Dirk Jacob), rector der latijnsche school te Amsterdam, waar hij 24 Jan.
1861 overleed. Geb. 29 Apr. 1798 te Haarlem - hij was de oudste van een viertal
kinderen uit het huwelijk van D i r k V e e g e n s jr., geneesheer en schepen aldaar,
en J o h a n n a W i l h e l m i n a V i j g h - ontving hij zijn eerste onderwijs op de
school van P.J. Prinsen, bezocht in 1810 de latijnsche scholen zijner geboortestad
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en werd in 1815 als lit. hum. stud. aan de hoogeschool te Leiden ingeschreven. Na
in 1818 zijn candidaats-examen in de letteren te hebben afgelegd, werd hij het
volgend jaar tot praeceptor te Haarlem benoemd, welke betrekking hij in 1825
verwisselde voor die van praeceptor te Amsterdam. Hier klom hij gedurende een
35-jarig verblijf van trap tot trap op, totdat hij in 1846 als rector aan 't hoofd der lat.
school te staan kwam. Inmiddels was hij in 1839, als conrector, gepromoveerd tot
phil.
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theor. Mag. et lit. hum. Doctor, na verdediging van een proefschrift: de Polycrate
Samio.
Veegens was lid van den kerkeraad der waalsche gemeente te A'dam,
schoolopziener, voorzitter van het hoofdbestuur van 't Ned. Ond. Genootsch., lid
van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden enz. Hij was gehuwd, in 1821, met
A n n a E l i s a b e t h C l a s i n a W a a r d e n b u r g , de oudste dochter van den
rector te Haarlem.
Behalve zijn dissertatie en eenige latijnsche opstellen in verschillende tijdschriften,
schreef hij: M. T u l l i i C i c e r o n i s de Republica libri sex (1823); een
Handwoordenboek der Romeinsche Oudheden tot schoolgebruik, bewerkt naar 't
Hoogd. van F.J. B r a n d (1838) en Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd
(1850). Voorts redigeerde hij met zijn zwager prof. C.L. B l u m e het tijdschrift tot
bevordering der kennis van onze Oost-ind. bezittingen De Indische Bij (1842 en 43)
en schreef hij een Levensbericht van den vice-admiraal J.C. Rijk in de Hand. Letterk.
1854.
Zijn portret is door C.W. Mieling op steer. geteekend.
Zie: D. V e e g e n s in Levensber. Letterk. 1862, 1.
Zuidema

[Veeken, Joannes van der]
VEEKEN (Joannes v a n d e r ), werd geb. te Beek (Prinsenhage) 21 Jan. 1811,
overl. te Oudenbosch 17 Jul. 1848; ben. tot leeraar aan het college te Oudenbosch
1831, keerde terug in het seminarie te Hoeven 1835, werd in dat jaar priester gewijd,
benoemd tot rector der lat. school te Oosterhout 29 April 1837, tot leeraar aan het
college te Oudenbosch 1 Oct. 1839, tot superior aldaar 1 Oct. 1847. Door hem is
uitgegeven: De Godsdienst en de Onsterfelijkheid, twee voordrachten in dichtmaat
bij gelegenheid van de plechtige prijsuitdeeling (Oudenbosch 1846).
G.C.A. Juten

[Veen, Here Gerrits van der]
VEEN (Here Gerrits v a n d e r ), friesch dichter en schrijver, 15 Mrt. 1816 te Grouw
(gem. Idaarderadeel) geb. en 13 Sept. 1887 te Murmerwoude (gem. Dautumadeel)
overl. Na op verschillende plaatsen als kweekeling en ondermeester werkzaam te
zijn geweest, werd hij in 1847 hoofdonderwijzer te Driesum in laatstgenoemde
gemeente. Hij schreef: Twaalftal zangstukjes voor jonge kinderen, 2 st. (1837 en
1841); Rymkes foar Friesen (1844); Fryske Fiowerstim (1844); Clipsrymkes (1846);
De Scoallforsjongery (1847); Lytse Rymkes for bern (1852); De wylde Lantearne
(1855); Nye mearstimmige greatliks oirsprunklike Sangen (1856); De kaertlizzer
(1856; bekroond); Spreuken en rijmen voor de volksschool (1857); Iets over Jezus;
vervolg op N i e w o l d ‘Iets van God’ (1858); Oars is 't nou! (1859); Curaters, weits!
(1861); Oan de Friesen, yn Foarmoanne fer 1861, by 't fornimmen, fen de
oerstreaming fen Maes en Wael (1861); De oerwintering der Hollanders op Nova
Sembla, Tollens for fryske (1861); En foarstel fer Elske koffiebeas (1862); Het ‘Jonge
Holland’ en ‘Oud-Friesland’ (1863); Achttsien jier Franscen, 50 jier fri (1863); Geast
end Jung (1868), en Frymetslery (1871). Verder een aantal bijdragen in den
Frieschen Volksalmanak (1845-63) e.a. jaarboekjes, benevens opstellen in
tijdschriften voor onderwijs en opvoeding.
Zuidema
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[Veen, Jan van der Azn. (1)]
VEEN (Jan v a n d e r ), Azn. (1), griffier bij het kantongerecht en schoolopziener te
Hoogeveen, 6 Mei 1810 te Wier in Friesland geb. (uit het huwelijk van A l b e r t
v.d.V., predikant ald., en H i j l c k e v a n d e r T u u k ) en overl. 31 Oct. 1885 in
eerstgenoemde plaats. Bij het uitbreken van den belgischen opstand van 1830 als
vrijwilliger in dienst getreden, liet hij zich bij het eindigen daarvan als officier bij de
drentsche schut-
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terij inlijven. In 1839 werd hij griffier bij het kantongerecht te Hoogeveen, wat hij
gebleven is tot 1877. Sedert 1857 was hij tevens schoolopziener in het vierde district
van de prov. Drente, welke betrekking in 1880, bij de invoering der wet op het L.O.
van 1878, gewijzigd werd in die van schoolopziener in het arrondissement
Hoogeveen. Tot zijn dood bleef hij dit ambt met groote toewijding vervullen. Vele
jaren was v.d. Veen ook lid van het Prov. Kerkbestuur in Drente en van de Synode
der Ned. Herv. kerk ald. Voorts was hij een zeer werkzaam lid van het Prov. Museum
van oudheden in Drente.
Tal van geschriften zagen van dezen ijverigen man het licht, zoowel afzonderlijk
als in de jaarboekjes en andere periodieken van dien tijd; vooral in den Ouden- en
Nieuwen Drentschen Volksalmanak placht hij veel te schrijven, meerendeels novellen
en gedichten, in hooge mate belangrijk voor de kennis van het drentsche
volkskarakter. In poezie schreef hij: De Roovers, een Drentsch verhaal op rijm
(anoniem; 1838); Nachtlichtjes. Rijmen, rakende vraagpunten van den dag (onder
het pseudoniem F r i s i u s ; 1865); Welkomstgroet aan de bezoekers van Drenthe
bij gelegenheid van het 20ste Nederl. Landhuishoudk. congres te Assen (1865);
1815. Waterloo. 1865. Twee liederen voor Drenthe (1865); Liedjes om te zingen bij
de feestelijke opening van den Drentschen spoorweg (1870); Feestliedjes voor 1872
(1872) en Bij 's Konings komst te Hoogeveen (1873). In proza: Iets over Oom Thomas
(pseudoniem P a u l B o d e s t a f ; 1844); Meester Paul, Waarheid en Verbeelding
(1844); Drentsch Mozaik. 2 stukjes (1844-48); Pauls verblijf op den Sperwerhorst,
een romantisch verhaal (1847); Een paar vertellingen (1849); De laatste bewoners
van Lycklama-state (pseudoniem F r i s i u s ; 1852); Voor 60 jaren, een Drentsch
verhaal (1855); Remonstranten en Contra-Remonstranten, 2 dln. (1858); Wat ik in
1848 zag en hoorde (in Leeskabinet 1864); Oranjeboven! Een bladzijde uit de
Drentsche geschiedenis (ald. 1864); O, wat mooije sprookjes! Een vijftal uit de oude
doos (anoniem z.j.); In den geest van Vader Nieuwold. Novelle (1864); Een Drentsche
moeder uit de 16de eeuw. Dramatische schetsen (1868); Voorstel tot wijziging van
de wet tot regeling van het Lager Onderwijs (1868); Schreit het niet ten hemel?
Novelle (pseud. F r i s i u s ; 1870); Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het
Drentsche schuttersleven. 1830-34. Met portr. v.d. schrijver (1870); Een koning
onder de denkers. Baruch Spinoza (in Leeskabinet 1870); Grietje moet met een
schoolmeester trouwen. Blijspel in één bedrijf (pseud. F r i s i u s ; 1871); Een
Nederlandsche schoolmeester in 1672 (1872); Een en ander over de gemeente
Hoogeveen, met kaart (1873); Een handvol uien met nog 't een en ander er bij
(pseud. F r i s i u s ; 1874); Een groot man herdacht (Dr. Joh. Swammerdam, in Europa
(1876); Douwe Ozinga en zijn gezelschap, of herinneringen aan de historische
tentoonstelling van Friesland in 1877 (1878); Nieuw Drentsch Mozaik. Met twee
plaatjes (1878); Drenthe 40 jaar geleden (1879); Vrouw Lijsbeth's pleegkind.
Oorspronkelijke novelle (1880).
Zie: Levensber. Letterk. 1886, 336.
Zuidema

[Veen, Mr. Jan van der (2)]
VEEN (Mr. Jan v a n d e r ) (2), advocaat en procureur bij het Prov. gerechtshof te
Leeuwarden, waar hij 17 Febr. 1857 op 46-jarigen leeftijd overl. Te Drachten geb.,
studeerde hij te Groningen in de rechten en promoveerde ald. 30 Juni 1832 op een
proefschrift: de Conatu delinquendi, e quo ipsum delictum prorsus enasci nequit,
ejusque poena. Begonnen als secretaris der ge-
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meente Idaarderadeel, werd Mr. J.v.d. Veen later lid van den gemeenteraad te
Leeuwarden en lid der Prov. Staten van Friesland. Man van veelzijdige bekwaamheid,
schitterde hij vooral door een buitengewone welsprekendheid, zoodat zijne hoorders
al spoedig onder den invloed plachten te komen van zijn heldere denkbeelden, zijn
beeldrijke taal, zijn indrukwekkende voordracht. Met Mr. A.F. J o n g s t r a en Ds. A.
W i n k l e r P r i n s vormde hij sedert 1848 dc redactie der Provinciale Friesche
Courant, destijds het hoofdorgaan der liberale partij in Friesland.
Hij was gehuwd met M.E. L a g e .
Zijn portret is gelithographeerd door W. Troost.
Zie: Alg. Handelsblad v. 20 Febr. 1857.
Zuidema

[Veen, Binne Bolleman van der]
VEEN (Binne B o l l e m a n v a n d e r ), predikant, geb. 24 Maart 1818 te Drachten
en overl. 9 Juli 1892 te Zoeterwoude. Hij studeerde aan de hoogeschool te
Groningen, werd eerst hulpprediker, daarna (1852) predikant te Eernewoude (Friesl.)
en vertrok in 1885 in diezelfde betrekking naar Stevensweerd (Limb.). In 1891 werd
hij emeritus en vestigde zich metterwoon te Zoeterwoude. Hij was gehuwd met
M a r i a E l i s a b e t h Z a a l b e r g , geb. in 1837 te Nieuw-Beijerland, die hem 2
kinderen schonk.
Van 1868 tot 1871 was Bolleman van der Veen lid van de Synodale Commissie
der Ned. Herv. kerk. Behalve een aantal brochures en opstellen in tijdschriften,
schreef hij: De Floreenpligtigen en de Gereformeerde gemeenten ten platten lande
in Friesland in wederzijdsche betrekking (1855; 2de dr. 1858); De kosterie in
Friesland als godsdienstig-kerkelijke instelling in haar verband met de Herv. kerk
en hare stelling tegenover den Staat. Eene studie op het gebied van Kerk- en
Staatsregt (1862); alsmede een vertaling uit het Duitsch, getiteld: Charles Spurgeon,
Engelands beroemde kanselredenaar van onzen tijd (1860). Voorts een aantal
brochures en opstellen in tijdschriften.
Zuidema

[Veer, Hendrik de]
VEER (Hendrik d e ), predikant en journalist, geb. 23 Nov. 1829 te Sommelsdijk op
Overflakkee en overl. 11 Dec. 1890 aan de Grebbe bij Rhenen. Zijn vader, A r n o l d
A n t o n i e d e V e e r , was griffier van het Vredegerecht op eerstgenoemde plaats
en overl. in 1831; vier jaar later stierf ook zijn moeder A n n a P e t r o n e l l a v a n
d e r M e u l e n , die na den dood van haar echtgenoot bij hare familie te Amsterdam
was gaan wonen. Door gegoede bloedverwanten werd de zesjarige wees te Hasselt
(Overijsel) op de kostschool van Soeters gedaan, waar hij tot zijn 17de jaar gebleven
is. Hier leerde hij bij Ds. Bruna ook Latijn en Grieksch; zijn eigenlijke opleiding voor
het destijds zoo gevreesde staatsexamen ontving hij echter van 1846 tot 48 bij den
bekenden Dr. P. Epkema te Amsterdam. In laatstgenoemd jaar werd de Veer aan
de utrechtsche hoogeschool als theol. student ingeschreven; in 1853 werd hij
proponent en in 1854 predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te Meerkerk
(Z.-Holl.), welke plaats hij in 1857 verwisselde met Wormerveer, gelijk twee jaar
later deze met Delft. In 1864 legde hij het predikambt neer en werd, na vooraf het
candidaatsexamen in de letteren te hebben afgelegd, benoemd tot directeur der in
dat jaar opgerichte hoogere burgerschool te Delft, wat hij tot 1871 gebleven is. Toen
aanvaardde hij de hoofdredactie van het Nieuws van den Dag, als opvolger van
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den in dat jaar overleden Simon Gorter Metterwoon was de Veer sedert gevestigd
te
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Amsterdam, 's Gravenland en Haarlem. Bchalve hoofdredacteur van het Nieuws
v.d. Dag, was hij ook mederedacteur van het in 1875 opgerichte tijdschrift Eigen
Haard: eerstgenoemd blad heeft hij circa 20, het laatste 15 jaar met veel ijver en
toewijding gediend. Bekend bij duizenden in den lande waren vooral zijn
Zondagsartikelen in de Kleine Courant. Toen hij in 1890 overleed, volgde Dr. P.H.
Ritter hem als hoofdredacteur van het ‘Nieuws’ op. Voorts was de Veer eenige jaren
redacteur van het omstr. 1866 opgerichte tijdschrift Los en Vast, in samenwerking
met zijn trouwen vriend G. v a n G o r k o m , predikant te Leiden. Opstellen van zijne
hand vindt men hier in jaarg. 1867-72 en 1875-81. Verder schreef hij feuilletons in
de N. Rott. Cour. opstellen in den Christelijken Volksalmanak 1860-65 en in de Gids
1859, II, 47 en 709.
Van zijne afzonderlijke geschriften noemen wij in de eerste plaats zijn Trou-ringh
voor 't jonge Holland (1868), verreweg zijn beste werk. Dit boek, bij herhaling
herdrukt, wordt met recht geprezen als een doorloopende vereering van de
hollandsche vrouwen van het oud-hollandsch huisgezin. Van zijn verdere werken
noemen wij: Frans Holster, roman in 3 dln. (1871); Toen ... en Nu (1877; persoonlijke
herinneringen uit des schrijvers jeugd); Kerstvertellingen (1878; ook bij herhaling
herdrukt); de Mijnheers en hun polderland (1887); Malthusia, 2 dln. (1880) en
Oudejaarsavondschetsen (1889). In al deze schetsen, novellen en romans toont
de Veer zich een onderhoudend beschrijver van het leven der welgestelde burgerij
in Nederland. Reeds vroeger had hij geschreven, onder het pseudoniem V e s a l i u s
M o b a c h u s , den roman Van gelijke bewegingen als gij, 2 dln. (1859), en Agatha
Welhoek, De kerk, de staat en het hart (1860). Van de Trou-ringh verscheen in 1870
te Münster een hoogduitsche vertaling door T a c o H. d e B e e r , terwijl van enkele
hoofdstukken daaruit ook een fransche vertaling het licht zag (Parijs 1893).
De Veer was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk., vele jaren lid van 't
hoofdbestuur der Maatsch. tot Nut v. 't Alg. en president van den Nederl.
journalistenkring. Hij was gehuwd, sedert 18 Jan. 1855 met S a r a T i j l uit Zwolle
en verheugde zich in een talrijk gezin.
Zie: Eigen Haard 1890, 809 (met portr.); Ned. Spect. 1890, 421; Nieuws v.d. Dag,
15 Dec. 1890, en Levensber. Letterk. 1895, 341. Voorts J a n t e n B r i n k e n
T a c o H. d e B e e r , Gesch. der Noord- Ned. letteren in de 19de eeuw, II, 428 (met
volledige bibliogr.); K a l f f , Gesch. Ned. Lett. VII, 576-579 en 659-662 en J.H.
S l o t e m a k e r , Uit het godsdienstig-letterkundig leven (1905).
Zuidema

[Veer, Cornelis van der, de Vere]
VEER (Cornelis v a n d e r , d e ) (V e r e ), een Zeeuw van afkomst, werd door hertog
Karel van Gelre in Oct. 1522 als admiraal aangesteld. Met van Goltstein (kol. 952)
in verbinding gebracht, mocht hij de Hollanders en Zeeuwen niet te land, maar alleen
ter zee schade toebrengen terwijl uitvoerige instructies beiden aanvoerders
voorschreven hoe te handelen ten opzichte van de verdeeling van buit,
brandschatting, gevangenen, enz. Zoo mocht ook Gooiland afbreuk worden gedaan,
mits over zee en niet door Gelre. Frans I stelde zijne havens voor de Gelderschen
open.
Hun aanvoerder, v.d. Veer, schijnt toen niet lang in 's hertogen dienst te zijn
geweest, want in 1524 (31 Maart) werd hij opnieuw aan het hoofd van de geldersche
vloot geplaatst, thans om den
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vijand zoowel te water als te land afbreuk te doen. En onder dien vijand verstond
men niet alleen de Bourgondischen of Oostenrijkers maar ook de Spanjaarden,
Engelschen en aanhangers van den graaf van Oostfriesland.
Treurig is het einde van van der Veer geweest. Als kaper, die den Emdenaars
vooral tal van koopvaarders ontnam, werd zijne ankerplaats door een ontevreden
metgezel aan den graaf van Oostfriesland verraden, die hem op Rottum gevangen
liet nemen en naar Emden overbrengen. Daar om zijne lastbrieven gevraagd, werd
hij, niet in staat deze te vertoonen, met 7 der zijnen ter dood veroordeeld. Hoewel
hij een aanzienlijk losgeld bood en zich herhaaldelijk er op beriep, dat hij geageerd
had in dienst van den hertog van Gelre, werd het vonnis voltrokken. Te Emden zijn
ze onthoofd en hunne hoofden op palen tentoongesteld (1524).
Litt.: U b b o E m m i u s , Rerum Frisiacarum historia (Lugd. Bat. 1616); E.
B e n i n g a , Historiev. Oostfriesland (Anal. M a t t h a e i IV) 584-85; T.D. W i a r d a ,
Ostfr. Gesch. (Aurich 1792) II, 321; A.v. S l i g t e n h o r s t , Geldersche Gesch.
(Arnhem 1654) 368, 375; I.A. N i j h o f f , Gedenkw. Gesch. Geld.; G.v. H a s s e l t ,
Geldersche Oudheden I, 439 vlg.
Kooperberg

[Veeris, Melchior]
VEERIS (Melchior), geb. te Amsterdam 6 Juni 1643, overl. te Beverwijk 2 April 1721,
zoon van P i e t e r M e l c h e r t s z V. en van J a n n e k e S l a d u s . Hij liet zich 29
Sept. 1661 te Leiden voor de studie der theologie inschrijven als 20-jarig
Amsterdammer, werd als candidaat bevest. te Hem 4 Dec. 1667, was van 1674 tot
1678 veldprediker en daarna predikant te Assendelft Mei 1679. In December 1712
emeritus geworden, vestigde hij zich metterwoon te Beverwijk.
Behalve twee reeds lang vergeten werkjes: Nederlands dankbaarheid voor de
gesloote vrede (Amst. 1679), en Voorbeeld der gezonde woorden (Amst. 1711),
schreef hij een nog thans veel gezocht boekje, getiteld: Chronologia Ecclesiastica,
of Kerkelijk Tijd-register. Later gaf hij dit werk uit onder den titel van Kerkelijk
Alphabeth, behelzende de Namen van al de leeraren in Noord Holland (Amsterdam
1705, met vervolg tot 1711). Eindelijk verscheen ditzelfde octavo boekje als:
Vernieuwt kerkelijk Alphabeth van de Namen der Leeraren die onder het Synode
van Noord-Holland, sedert de Reformatie van het jaar 1566 tot het eynde van het
jaar 1749 den kerkendienst bekleed hebben. Ingesteld door M e l c h i o r V e e r i s
enz. En nu tot het eynde van het jaar 1749 achtervolgt door F r a n c i s c u s d e
P a a u w , Predikant t' Enkhuyzen (Enkhuizen 1750).
Melchior Veeris is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met J o h a n n a R u y g r o k ,
die kinderloos overleed. en daarna 28 April 1676 met J a n n e k e H o m m a , dochter
van Ds. L a u r e n t i u s H o m m a , predikant, laatst te Amsterdam. Uit dit tweede
huwelijk sproten vijf kinderen, waarvan twee jong overleden zijn. De anderen waren:
Ds. L a u r e n t i u s H o m m a V e e r i s , predikant te Driehuizen en te St. Maarten;
P i e t e r V e e r i s , gehuwd met J u d i t h v a n K a r n e b e e k ; en E l i s a b e t h
V e e r i s , respectiev. gehuwd met J a c o b B r i n c k o en met J o h a n n e s
Rollerus.
Zie: G l a s i u s , Godg. Nederl.; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biog. Wdb.
Ned. Letterk.; bovengenoemd boekje Voorbeeld van gez. woorden in de voorrede
en op bldz. 216, en Alg. Nederl. Familiebl. XII, 167.
Regt

[Velde, Mr. Bartholomeus van der]
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April 1639 te Rotterdam, begr. aldaar 24 April 1693, was een zoon van M a t e u s
v a n d e r V e l d e en C r i s t i j n a P i e t e r s d . Hij werd 29 Sept. 1659 student te
Leiden en promoveerde aldaar in de rechten. In 1665 kwam hij in de stedelijke
regeering te Rotterdam, in 1668 werd hij schepen, in 1672 vroedschapslid. Hij werd
als zoodanig ontslagen 6 Oct. 1692 bij de verandering der regeering door den Prins.
Van 1674 tot 1692 was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart, sinds 1678
meermalen burgemeester, van 1680-1683 lid van den Raad van State en van
1683-1686 van de Generaliteits Rekenkamer. Hij huwde 18 Mei 1664 met
H i l l e g o n d a v a n G a n g e l t van Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Velde, Joannes van de]
VELDE (Joannes v a n d e ), geb. 17 Sept. 1710 te Antwerpen, gest. 15 Aug. 1747
te Groningen. Van 1743-1746 was hij medewerker aan de Acta Sanctorum der
Bollandisten. In 1747 zou hij over Holland als missionaris, overeenkomstig zijn
vurigste wenschen, naar Amerika vertrekken. Daar echter de scheepsgelegenheid
zich niet aanstonds aanbood, ging hij voorloopig naar Groningen, ter vervanging
van een aldaar ziekliggenden pater. In de uitoefening der geestelijke bediening liep
hij echter zelf een ziekte op, waaraan hij kort daarop bezweek. Zijn geschriften zijn
vervat in het 1ste en 2de deel van September der Acta Sanctorum.
Zie: Acta Sanctorum Sept. V (Paris, 1866); C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
d.l. Comp. de Jésus VIII, 550.
Derks

[Velde, Petrus van de]
VELDE (Petrus v a n d e ), d e V e l d a , overl. 13 Januari 1383. Omstreeks het
midden der veertiende eeuw was hij procurator aan de curie te Avignon en sinds
1351 wordt hij in een lange reeks van pauselijke bullen herdacht. Hij verkreeg 4
Juni 1351 de reservatie van een beneficium in het kapittel van Oudmunster en 7
Febr. 1353 in het kapittel van St. Marie te Utrecht. In 1352 was hem het rectoraat
der kerk van Voorhout verleend, waarin hij 1 Maart 1353 werd bevestigd. Daarna
werd hij kanunnik ten Dom, terwijl hij in 1363 proost van St. Jan werd. Daardoor
kwam de kerk te Voorhout aan J a c o b u s d e V e l d e , wellicht een verwant. Werd
hij steeds magister en licenciaat in decretis genoemd, een bul van Urbanus V, aan
hem gericht, noemde hem doctor decretorum. Het rustig bezit der proosdij werd
hem bestreden en in 1371 lezen wij van de proosdij en het aartsdiakonaat van St.
Jan ‘a Petro de Velde ipsius eccl. canonico injuste occupatis’. Langen tijd hing
hierover een proces voor de curie, maar 12 Juni 1373 werd hij in zijn waardigheden
bevestigd en 21 Juni 1375 werd nogmaals door Gregorius XI opdracht gegeven om
hem als proost en aartsdiaken van St. Jan te erkennen. Als zoodanig fungeerde hij
tot zijn dood in 1383, waarna Aernt van Tricht hem opvolgde. Een andere P e t r u s
v a n d e V e l d e , uit Schoonhoven, clericus, werd in 1389 in de matrikel der
keulsche universiteit ingeschreven.
Zie: Bullarium Trajectense, registers; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta
III A, 251-52; D o d t , Archief III (1843) 94 v.v.; Archief Aartsb. Utrecht XXVII, 109;
Versl. en Meded. O. Vad. R. IV, 253; W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland
II: 1 (Arnhem 1866) 157.
van Kuyk
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[Velden, Maarten Etienne van of van de]
VELDEN (Maarten Etienne v a n of v a n d e ), ged. te 's Gravenhage in de
Jezuietenkerk 27 Dec. 1664, gest. te Luik 13 Nov. 1724, zoon van J a c o b v.V. en
H e l e n a C a p e l m a n , werd in 1681 ingeschreven bij het college du Faucon
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te Leuven en was in 1683 primus in de Faculté des Arts. Sinds 1688 vindt men zijn
naam onder de promotielijsten, die hij onderteekende als eerste hoogleeraar in de
philosophie aan dat college, terwijl hij vervolgens professeur royal werd in de
wiskunde voor den stoel, eens door den cartesiaan van Gutschoven bezet; hij toonde
zich hier ‘famosus in experimentis’, aanhanger der nieuwere denkbeelden en bezocht
in 1690 Chr. Huygens. 15 Jan. 1691 wilde v.V. door zijne leerlingen twee stellingen
doen verdedigen, waarvan de laatste ‘indubitatum est systema Copernici’ enz. hem,
ondanks de tusschenkomst van den internuntius Giulio Piazza te Brussel, groote
moeielijkheden met de faculteit berokkende. Hoewel verplicht zich te onderwerpen,
deed hij eenige maanden later eene drievoudige serie stellingen drukken over
Logica, Physica en Metaphysica, aan een waarvan hij een corollarium toevoegde,
het stelsel van Copernicus opnieuw bevestigend. Dit gaf aanleiding tot een tweede
proces, waarin de Raad van Brabant en de internuntius zich wederom mengden en
v.V. zich na lange twisten en intriges in 1692 opnieuw onderwierp; reeds vroeger
had hij bij schrijven van 19 Juli 1691 de hulp van Chr. Huygens en 9 Aug. 1691
persoonlijk die van Const. Huygens Jr. in het leger bij Charleroi ingeroepen. In 1695
deed hij nog eenige stellingen verdedigen, in een waarvan het wereldstelsel van
Descartes wordt voorgestaan d.w.z. het mechanisme om dat van Copernicus te
verklaren. v.V. heeft vier broeders gehad: G r e g o r i u s J o h a n (ged. 14 Febr.
1667), I g n a t i u s G e r a r d (ged. 31 Dec. 1668), F r a n c i s c u s X a v e r i u s (ged.
15 Juli 1670) en P l e t e r J o s e p h (ged. 26 Mrt. 1672), die zich omstr. 1691 onder
leiding van den Jezuiet Charles van der Burcht bevonden. Zijn latere levensjaren
werden in andere conditie dan de voorgaande doorgebracht. 31 Jan. 1707 werd hij
licenciaat in utroque jure, waarschijnlijk met het oog op zijne toelating op 16 April
1707 als kanunnik van St. Lambert te Luik; in 1723 wordt hij ‘prevôt de Thuin’
genoemd. In zijne nieuwe functie maakte v.V. deel uit van verschillende zendingen
naar de Staten-Generaal der Republiek.
Zie: A. S t é v a r t , Copernic et Galilée devant l' Université de Louvain (Liège,
1891) reg. en Oeuvres complétes de C h r . H u y g e n s X (la Haye 1905) 106, 113.
de Waard

[Velingius, Abdias]
VELINGIUS (Abdias), de zoon van den pred. en hoogl. aan de Ill. school te
Rotterdam W i l h e l m u s V e l i n g i u s (geb. te Groningen 1692, gest. te Rotterdam
1756) werd omstreeks 1720 te Groningen geboren en overl. Oct. 1803 op zijne
huizinge ter Aa te Berlicum (N. Br.). In 1744 werd hij pred. te Benthuizen, in 1747
te 's Hertogenbosch; 1749 werd hij aldaar hoogleeraar aan de Ill. school in de
Joodsche oudh. en kerkgesch., 1750 predikant te Kleef. In 1757 wederom in den
Bosch hoogleeraar in de grieksche taal en gewijde welsprekendheid. Twee jaar
later werd hij predikant te Heusden; 4 Dec. 1759 hield hij een latijnsche redevoering
over de Ill. school te 's Hertogenbosch. Deze rede, in het hollandsch uitgegeven, is
eene der voornaamste bronnen voor de gesch. der Ill. en latijnsche scholen van
den Bosch; 1763 werd Velingius predikant te Bergen op Zoom en in 1794 deed hij
tijdens het beleg van den Bosch door de Franschen als garnizoenspredikant aldaar
met twee stadsleeraren (drie waren gevlucht) dienst. Na de capitulatie vertrok hij
met het garnizoen naar Grave, waar zijne goederen benevens die van den
gouverneur en commandant op hoog
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bevel in beslag werden genomen en naar Rotterdam vervoerd, omdat men meende,
dat den Bosch te spoedig was overgegeven. Wellicht heeft Velingius toen nog te
Gorkum gevangen gezeten. Nadien emeritus geworden, vestigde hij zich te Berlicum.
Velingius was een begaafd man, doch in zijne jonge jaren viel nogal iets op zijn
zedelijk leven aan te merken, gelijk schrijver dezes gebleken is uit de Gereformeerd
Kerkelijke Papieren van Mr. H.B. M a r t i n i (aanwezig in het Archief van de Classis
den Bosch). Veel opschudding verwekte in 1747 zijne clandestiene verloving en
zonder toestemming der ouders van de bruid te Cleve gesloten huwelijk met een
meisje uit Rotterdam. Deze daad lokte twee geschriften uit van zijn bosschen
ambtgenoot, d e W i t t , en een van den vuchtschen pred. K e u c h e n i u s . Ook
later was hij waarschijnlijk de man, die in 1757 Ds. van Alphen opstookte (zie art.
Clemens, I kol. 605).
Van 's mans werken noemen wij hier: Redenvoering over de Ill. Schoole van 's
Hertogenbosch enz. ('s Hert. 1760), en zijne verhandeling ter weerlegging van
P r i e s t l e y 's Historie van de verbasteringen des Christendoms, gedrukt in het
eerste deel der Verhandelingen van het Haagsch genootschap ter verdediging v.d.
Christ. godsdienst (1787), waardoor Velingius met Segaar en Gavell behoorde tot
de eersten, die den prijs van vijftig dukaten van genoemd genootschap ontvingen.
Opgave der titels zijner werken bij H e r m a n s , Gesch. der Ill. en Lat. scholen te
's Hert. (Amst. 1852); G l a s i u s , Godgel. Nederland. Over Velingius zie verder:
Onzijdig verhaal wegens de belegering van 's Hert. door de Franschen enz. (Amst.
1794) 9 en 32.
Meindersma

[Vellemius, Hendrikus Rolandi]
VELLEMIUS (Hendrikus Rolandi), V e l h e m i u s , V e l h e i m , V e l l e n i u s , zoon
van R o l a n d u s ; was niet onmogelijk afkomstig uit Wellen, ten Zuiden van Hasselt.
In den geestelijken stand gegaan was hij eerst kapelaan bij den graaf van Brederode.
Overgegaan tot de zijde der Reformatie - waarna hij te Duisburg in het huwelijk trad
- trad hij achtereenvolgens in dienst van Diederik van Eyll, ambtman op de Hardt
bij Euskirchen, drost en kanselier te Meurs; van den graaf van Nieuwenaar, den
heer van Bottenbroich en van Luther von Quad. In 1571 predikant bij de geheime
gemeente van Keulen werd hij 10 Nov. van dat jaar door verraad gevangen genomen.
Wijl hij priester was geweest werd hij - na gefolterd te zijn - uitgeleverd aan den
aartsbisschop te Brühl, die hem echter op zijn beurt kort daarop weer in handen gaf
van de keurvorstin van de Paltz, de met Frederik III hertrouwde Amalia van
Nieuwenaar, weduwe van Hendrik van Brederode. Na eenigen tijd in de Paltz te
hebben vertoefd, werd hij predikant te Gorinchem. Echter slechts voor kort. Juni
1574 zette de synode te Dordrecht hem af om ‘schendelicken ende argherlicken
handel’, niettegenstaande zijn kerkeraad voor hem in de bres sprong. Hij begaf zich
toen opnieuw naar Keulen, en werkte ongeveer een jaar in die stad zelf en in haar
omgeving. Daar hij echter geen attest had meegebracht en er allerlei ongunstige
geruchten over hem gingen, besloten toen zoowel de kerkeraad van Keulen als de
guliksche kwartiersynode in Holland eenige inlichtingen over hem in te winnen. Het
gevolg daarvan was, dat hij in het begin van 1576, na verklaard te hebben met de
belijdenis in te stemmen, uitgezonderd ten aanzien van het recht der overheid om
ketters met het zwaard te straffen, en na schuld
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beleden te hebben over een brief, door hem aan eenige ‘rottengeister’ gezonden,
gedrongen werd een schriftelijke verklaring aangaande zijn standpunt in te leveren.
Al te goed schijnt hij echter ook nadien nog niet aangeschreven te hebben gestaan:
nog in 1577 verklaarde Gaspar van der Heyden, dat hij niet licht weer tot den
kerkedienst zou kunnen worden toegelaten. Toch is dat vrij spoedig weer geschied.
In 1583 althans is hij weer predikant te Gorkum, en als zoodanig nam hij zelfs kort
daarop een vrij invloedrijke positie in 't kerkelijk leven van Zuid-Holland in. Blijkens
een brief van 12 Jan. 1596 N.S. (J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond.-Bat. Arch. III (Cantabr.
1897) register in voce R o l a n t s ; de lezing Dellemius zal daar wel op een vergissing
berusten) nam hij toen zijn ambt daar nog waar. Eens per week preekte hij op
Loevestein en werd daarvoor afzonderlijk gehonoreerd, eerst met 50, sedert Oct.
1594 met 100 gulden (Resolutien der Staten van Holland op dien datum; waar zijn
naam echter verkeerd als V e r l e n i u s wordt opgegeven).
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II en III; Werken der Marnixvereeniging,
S. I D. III; S. II D. III; S. III, D. V; E. S i m o n s , Kölnische Konsistorialbeschlüsse
(Bonn 1905), d e z ., Synodalbuch (Neuwied 1909) alle registers in voce; Nieuw
kerkelijk Handboek, 1889 Suppl. 68.
van Schelven

[Velsen, Jan Philipsz.]
VELSEN (Jan Philipsz.), zoon van den volg., organist te Haarlem, werd 24 Jan.
1604 aangesteld tot organist te Leiden in plaats van wijlen Floris Cornelisz. Schuyt.
Terwijl diens zoon Cornelis toen meer bijzonder de bediening kreeg van het orgel
in de Pieterskerk, had hij de bespeling van het orgel van de Hooglandsche Kerk
voor zijn rekening, alsmede het carillonneeren en het tonversteeken op de beide
klokkespelen te Leiden. 24 Jan. 1604 huwde hij met A e f g e n D i r k s d r . v a n
D o r p ; voor 4 April 1614 is hij overleden; 3 Nov. 1621 is zijn weduwe nog in leven.
Zie: Bouwsteenen, reg.; Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 44; Tijdschr.
Muziekgesch. VIII, 11.
Enschedé

[Velsen, Philip Jansz. van]
VELSEN (Philip Jansz. v a n ), geb. in 1556 werd 17 Nov. 1579 aangesteld tot
organist van de Groote kerk te Haarlem. 21 Febr. 1619 werd zijn neef Cornelis
Helmbreecker (I kol. 1064) tot zijn adjunct aangenomen, die in Juni 1625 zijn
definitieve aanstelling kreeg.
Zie: Bouwsteenen reg.
Enschedé

[Veltman, Joannes]
VELTMAN (Joannes), geb. Leeuwarden 25 Jan. 1759, gest. aldaar 20 Dec. 1820.
Hij trad 24 Jan. 1786 als pastoor te Irnsum op, waar hij als zoodanig bleef tot 1814,
toen hij pastoor werd in de kerk aan de Korenmarkt te Leeuwarden.
Hij schreef: Gratulatorium in adventum Ludovici primi Hollandiae regis ad Frisios
(Leeuward. 1808).
Zie: Naaml. der R.K. Geestel. in Friesl. (Ms. Kanselarij Leeuwarden); Archief
Aartsb. Utrecht XX, 187 e.v.; Godsdienstvriend VI, 97.
Gasman
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[Ven, Elisa van der]
VEN (Elisa v a n d e r ), directeur der H.B.S. en schoolopziener te Haarlem, 5 Oct.
1833 te Edam geb. en 27 Juni 1909 te Zandvoort overl. Zijn ouders waren E l i s a
v a n d e r V e n , eerst waagmeester, later secretaris der gemeente Edam, en
F o k e l i n a C h r i s t i n a T i c h e l a a r , die na den vroegtijdigen dood van haar
echtgenoot hertrouwde met J o h a n n e s V o l g r a a f , apotheker in laatstgenoemde
stad.
Hij studeerde aan de leidsche hoogeschool in de wis- en natuurkunde, werd in
1856 als phil.
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nat. cand. tot leeraar aan het gymnasium te Leiden benoemd, beantwoordde nog
vóór zijn promotie tweemaal een uitgeschreven prijsvraag (Over de veranderlijke
sterren en Over de potentiaalfunctie van Gauss), die beide met goud bekroond
werden, en promoveerde 15 Mei 1858 summa cum laude, op een diss.: Eenige
beschouwingen over de potentiaalfunctie. In 1864 ging van der Ven uit Leiden, waar
hij de laatste jaren tevens schoolopziener was geweest, naar Haarlem, in welke
stad hij heel zijn verder leven heeft gewoond. Hij was hier van 1864 tot 1878 directeur
en leeraar aan de in eerstgenoemd jaar opgerichte H.B.S. en van 1878 tot zijn dood
conservator aan Teyler's physisch kabinet en lidsecretaris van Teyler's Tweede
Genootschap. Tevens was hij er van 1884 tot 1900 als schoolopziener van 't
arrondissement Haarlem werkzaam, terwijl hij er bovendien nog menige andere
betrekking bekleedde, als bestuurslid van 't dep. Haarlem der Maatsch. tot Nut v. 't
Alg., voorzitter van 't Bestuur der departem. Kweekschool voor onderwijzeressen,
kerkvoogd bij de Herv. gemeente, lid van het classicaal bestuur, van de synode
enz. En in al die betrekkingen was hij zeer geëerd. Zijn populaire voordrachten, een
20-tal jaren (van 1880-1899) in Teyler's gehoorzaal gehouden over natuur- en
sterrekundige onderwerpen, werden druk bezocht.
Van der Vens geschriften zijn vele in getal. Slechts enkele ervan kunnen hier
genoemd worden: Een brief over middelbaar onderwijs, geschreven aan S.A. Naber
(1865); Beginselen der theoretische en toegepaste mechanica (1867; 2de dr. 1887);
Godsdienstonderwijs en openbaar Onderwijs (1868); Beginselen der Kosmographie
(1869; 3de dr. 1885); Onze hoogere burgerscholen (1873); De physische toestand
der zon (1876); Het zonnestelsel en de vaste sterren (1877). Verder schreef hij een
groot aantal opstellen in het Album der Natuur, waarvan hij een reeks van jaren
mederedacteur was.
Zie: Eigen Haard, 1909, 532, met portret, en Levensber. Letterk. 1910, 60, met
bibliografie.
Zuidema

[Venradius, Gerhardus]
VENRADIUS (Gerhardus), V e n r a i d t , afkomstig van Venray in Limburg (of Venrath
bij Erkelenz (?)), was in 1547 predikant in de kleefsche stad Orsoy. Vandaar in 1564
verdreven, kwam hij in het naburige Sonsbeck, doch ook deze plaats moest hij ten
gevolge van een door de burgerij tegen hem, als tegenstander van beelden,
ingediende aanklacht verlaten, wijl hij, heftiger dan de politiek van het kleefsche hof
het gedoogen kon, tegen de beeldenvereering optrad. In 1568 woonde hij het
Convent te Wezel bij. welks artikelen hij onderteekende. Van 1571-1578 heeft hij
te Wezel als predikant gediend.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het Kerkverband der
Ned. Geref. kerken (Gron. 1911) reg.; J.D. v o n S t e i n e n , Kurtze und Generale
Beschreibung der Reformations- Historie des Hertzogthums Cleve (Lippstadt 1727)
45, 46.
de Jong

[Verbeeck, Hendrik]
VERBEECK (Hendrik), ook genaamd v a n B e e c k , priester, rector van het St.
Brigidaaltaar in de kerk te Oirschot, verzorgde in 1587 de parochie en was in 1624
overleden. Hij stichtte bij testament van 15 Dec. 1621 eene studiebeurs, dte door
een student in de godgeleerdheid tot den leeftijd van 25 jaar kon genoten worden.
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Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisdom 's Hert. ('s Hert. 1870-79) II, 252; v a n d e r
D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) IV, 313.
Aug. Sassen
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[Verbeek, Gijsbert]
VERBEEK (Gijsbert) was in het einde der 17e en begin der 18e eeuw vioolmaker
te Amsterdam. De grensjaren zijner werkzaamheid zijn 1671 en 1707. Zijn naam
komt somtijds verhaspeld voor als V i b r e c h t en W i b r e c h t .
Zie: v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas V, 192; E n s c h e d é ,
Dertig jaar muziek in Holland 10.
Enschedé

[Verbeek, Zacharias]
VERBEEK (Zacharias). V a n d e r M a r c k , Naemrol, schrijft hem toe het anoniem
verschenen stuk: De gewaande barbier of de advocaat zonder stud(i)e. Kluchtspel
(Amst. by Zacharias Verbeek, 1733). Is de schrijver dezelfde als de uitgever?
Ebbinge Wubben

[Verbruggen, Jan]
VERBRUGGEN (Jan), zoon van P i e t e r V e r b r u g g e n en van M a r i a
B r o u w e r , geb. 4 Sept. 1712 te Enkhuizen uit een aanzienlijk geslacht, overl. 27
Oct. 1781 te Londen en 2 Nov. 1781 aldaar in de Holl. kerk begraven. Geh. 12 Dec.
1734 te Enkhuizen met E v a v a n S c h a a c k , dochter van W i l l e m v a n
S c h a a c k en van C a t h a r i n a B r o u w e r . Hij was schepen en weeshuisvoogd
te Enkh. en woonde aldaar als geschutgieter in de admiraliteitsgieterij, vervolgens
sedert Juni 1755 als 's lands grofgeschutgieter te 's Gravenhage, van waar hij in
Mei 1770 naar Engeland verhuisde. Te 's Gravenhage volgde hij Crans in de gieterij
op, doch slaagde er evenmin als deze in deugdelijk geschut te leveren, waardoor
hij in moeielijkheden kwam en na zijne benoeming tot kon. grofgeschutgieter te
Woolwich zijn ontslag nam. Hij verkreeg dit bij resolutie van 27 Maart 1770.
Verbruggen muntte meer uit op kunstgebied, hij was een niet onverdienstelijk
schilder van zeeen strandgezichten en daarenboven ervaren in de bouwkunde,
beeldhouwer, muziekbeoefenaar en aanlegger van buitenplaatsen voor zijne
vrienden.
Er bestaan van hem talrijke teekeningen o.a. naar Bakhuizen en Rietschoof en
meerdere schilderijen, waaronder zeegezichten op en bij Enkhuizen met jachten
en O.-I.-vaarders.
Zie: I m m e r z e e l ; Haagsch Jaarboekje VII (1895) reg.; Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Verbruggen, Pieter]
VERBRUGGEN (Pieter), zoon van den voorg., geb. 18 Maart 1735 te Enkhuizen,
overl. 19 Febr. 1786 te Woolwich en begraven in de Holl. kerk te Londen. Hij bezocht
de lat. school te Enkhuizen en hield bij zijn afscheid 10 Juli 1752 aldaar eene Oratio
de Sapientia et Virtute (Enkh. Jacobus Kuiper 1752; met gedicht op den redenaar
van J. B u y s k e s ); hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar 1 Maart 1756
in de rechten op dissertatie de Societate. Na zijne promotie kwam V. in 1757 als
medewerker zijns vaders in de gieterij te 's Gravenhage, waar ter stede hij tevens
advocaat was en hij verhuisde mede naar Engeland toen Jan Verbruggen in 1770
werd benoemd tot grofgeschutgieter te Woolwich.
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Hij maakte 28 Juli 1765 met de heeren van der Cloese, Sickinga, Spinny, van der
Aa, le Sage en Dier Tange eene reis naar Parijs en op 6 Juni 1768 als secretaris
met de heeren Appelman en Nilant als gedeputeerden uit den Raad van State, in
gezelschap van Mevr. Appelman, de juffrouwen Tobias, zijne nicht Eva van Romond
en de jonge juffer Appelman, eene reis naar Braband en Vlaanderen tot het visiteeren
der magazijnen en fortificatiên. Van beide reizen maakte hij fraai-geïllustreerde
beschrijvingen. Hij was een bekwaam teekenaar en niet onbedreven in muziek en
kunstgeschiedenis: hij vervaardigde in Engeland onder meer een belangrijke
verzameling van meer dan 50 ‘foundery drawings’
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waarin hij het gansche bedrijf van de koninklijke geschutgieterij te Woolwich zeer
verdienstelijk weergaf.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Verbrugghe, Jacob]
VERBRUGGHE (Jacob), lid van de goudsche rederijkerskamer de ‘Goudsbloem’,
in welke hoedanigheid hij op het refereinfeest te Mechelen, door de ‘Peoene’
bijeengeroepen, met een refrein en een lied meedong, beide later opgenomen in
den bundel De Schadt-kiste der Philosophen ende Poëten, waer inne te vinden syn
veel schoone leerlycke blasoenen (Mechelen 1621) 292-294, en met zijn spreuk
onderteekend: ‘Verbrught onduchd’.
Ruys

[Verburg of Verburgh, Isaäc]
VERBURG of VERBURGH (Isaäc), rector der latijnsche scholen te Amsterdam,
waar hij in het begin van 1745 overleed. In 1680 te Leiden geb., werd hij ald. 2 Dec.
1700 als student in de letteren ingeschreven, kwam in 1706 als praeceptor der
laagste klasse aan de lat. school te Amsterdam, was daarna ook aan andere
inrichtingen van onderwijs te A'dam werkzaam en werd in 1722 benoemd tot opvolger
van den rector S c h a l b r u c h , onder verplichting dat hij ook kostleerlingen moest
houden.
Behalve enkele gelegenheidsgedichten, schreef hij (met Mr. G. S u i k e r s , zie
kol. 1211): Algemeene kerkelijke en weereldlijke geschiedenissen des bekenden
Aardkloots van de scheppinge der wereldt tot de doodt van Willem III koning van
Engelandt enz. (Amst. 1721-24), 10 dln. folio. Voorts vertaalde hij den Telemachus
van F e n e l o n en bewerkte hij, mede uit het Fransch, een Reisbeschrijvinge door
de Zuidzee langs de kusten van Chili, Peru en Brazilië, alsmede een Beschrijvinge
van de regeering der Inca's, koningen van Peru (beide te Amst. 1718).
Zuidema

[Verduin, Adriaen]
VERDUIN (Adriaen), zoon van den volgende, scheen in den beginne van zijn
loopbaan zijn vader geheel te zullen volgen. Zelfs wist hij in het laatste decennium
van de 17de eeuw, evenals toentertijd anderen, en niet de slechtsten deden, zich
te Harderwijk het doctoraat in de medicijnen te verwerven. Maar hij bleek evenmin
als zijn collega's in staat aan de verlokkingen van het ambt van overman en deken
van het chirurgijnsgild het hoofd te bieden. De aanstaande chirurgen werden dikwijls
zonder examen, in elk geval na veel geknoei, en nadat zij een belangrijke som gelds
aan de overlieden had - den uitbetaald, tot het gilde toegelaten. Nooit was er meer
geld voor examens en andere zaken gestort en nimmer had de kas in benarder
omstandigheden verkeerd. Toen Abraham Titsingh, in Sept. 1731 overman geworden,
zijn collega's verzocht en dreigde, toch eindelijk op te willen houden met deze
oplichterijen, hielden zij zich doof en trachtten den jongen ijver door een flinke
geldsom aan hun zijde te brengen. Ook Adriaen Verduin, dien Titsingh vooral sparen
wilde, bleef volharden in het kwaad. Het gevolg bleef niet uit. Op aandringen van
Titsingh werden zij en werd ook Adriaan oneervol ontslagen, onbenoembaar
verklaard en gedwongen, het oneerlijk verkregene geld terug te geven.
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Zie: A. T i t s i n g h , Diana (1750); R. K r u l , Abraham Titsingh, enz. in N. Tijdschr.
voor Geneeskunde 1891, II, 438.
A. Geyl

[Verduin, Pieter Adriaensz.]
VERDUIN (Pieter Adriaensz.), waarschijnlijk te Amsterdam omstreeks 1625 geb.
en aldaar vermoedelijk omstreeks 1700 gestorven, is opgevoed en omstreeks 1640
en later als chirurg opgeleid door Jacob Cornelisz. van Daalen en later gehuwd met
een dochter van diens broeder

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1284
Nicolaes (I kol. 665). Hij was sedert 1653 een zeer geacht chirurg, die herhaaldelijk
overman en deken van het chirurgijnsgild te Amsterdam geweest en in die functies
vooraanstond om ingeslopen misbruiken en verzuimen, zoo noodig met straffen,
tegen te gaan. Hij had een zeer uitgebreide en aanzienlijke praktijk, overal in
moeielijke gevallen werd hij in consult geroepen, zooals blijkt uit de verhalen van
Ruysch en anderen, door wie hij tot het jaar 1700 herhaaldelijk als een gelukkig en
bekwaam chirurg geroemd werd. Zelfs werd hij nog op zijn ouden dag, in 1698, door
den koning van Denemarken, Christiaan V, in consult geroepen, wien hij het echter
met het aanleggen en voorschrijven van een keurslijf niet naar den zin scheen te
kunnen maken, zoodat hij 3 Sept. besloot zijn ontslag te nemen en naar Holland
terug te keeren. Hij heeft zich ook op letterkundig gebied verdienstelijk gemaakt.
Op aandringen van zijn vrienden, vooral van Nuck, den vermaarden leidschen
professor, heeft hij eenige observaties van zijn pleegvader voor een nieuwe uitgave
van het Armamentarium van S c u l t e t u s bewerkt en uitgegeven. En verder heeft
hij als een goed onderlegd chirurg, die zijn klassieke talen kende, geschreven:
Dissertatio epistolica de nova artuum decurtandorum ratione (1626), waarin hij de
meening voorstond, om den amputatie-stomp met een dikken, spierrijken lap te
bedekken. Hij vond nogal bestrijding op dit punt en schijnt ook zelf later van opinie
veranderd te zijn.
Zie: J. B a n g a , Geschiedenis van de Geneeskunde 526, 544 vlg.; D a n i e l s in
Lexicon d. hervorr. Aerzte, i.v.; E. I n g e r s l e v , Ueber den Besuch Heinrich van
Deventers in Kopenhagen in Zeitschr. für Geburtshülfe und Gynaekologie LXIII,
592.
A. Geyl

[Vergers, Pieter]
VERGERS (Pieter), onderwijzer, geboren 7 Juli 1821 te Haarlem en overleden naar
het schijnt, in 1905. Achtereenvolgens was hij werkzaam in zijn geboorteplaats, te
Buiksloot en te Heemstede. Behalve een aantal schoolboeken, schreef hij
verschillende werken van grooteren omvang en verdere strekking, waaronder een
Algem. Geschiedenis in 3 dln. (1861); een Geschiedenis der Joden (1864); De
turfdrager van Haarlem. Een bladzijde uit den 80-jar. oorlog. Met pl. (1868); Vier
verhalen uit de geschiedenis van Nederland (1869); Elbert Huik of de vervolger.
Met pl. (1871); De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje (1872); De laatste 200
jaren (1873); Nova Zembla. Een merkwaardige zeetocht onzer vaderen (1873);
Gedenkboek. De Prinsen van Oranje- Nassau in Nederland. Met pl. (1874); Verhalen
uit de geschiedenis des Vaderlands (1875); De oorlog met Atchin. Met pl. (1875);
Liefde en haat, of de Oranjeman en de Patriot (1875); Blikken in het verleden. Voor
het Nederl. volk beschreven en afgebeeld (1876-77; 2 dln.); Merkwaardige personen
uit Neerlands geschiedenis. Met portr. (1877); De groote hervormers. Hun leven,
arbeid en strijd voor het licht der waarheid aan het Nederl. volk verhaald (1887); en
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19de eeuw (1888-90). Vele dezer boeken
werden herdrukt.
Zuidema

[Vergroesen, Bernardus Petrus]
VERGROESEN (Bernardus Petrus), geb. te Bergen op Zoom 3 Sept. 1855, overl.
te Breda 21 Jan. 1895; priester gewijd 7 Juni 1879, professor a.h. Klein-Seminarie
Ypelaar Sept. 1883 rector a.h. Liefdegesticht te Breda 14 Sept. 1888. Hij was een
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ijverig beoefenaar en warm voorstander der ware kerkmuziek, die hij, behalve door
eigen studie, had aangeleerd in de school van Regensburg. Tal van artikelen zijn
door hem geschreven in St. Gregoriusblad (1881-89) en in De Waarheid, eene
bredasche courant (1880).
G.C.A. Juten
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[Verhaar, Albertus Theodorus]
VERHAAR (Albertus Theodorus), prosector anatomes en onderwijzer in practische
ontleedkunde aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, geb. 1 Maart 1825 te Utrecht
en aldaar ongehuwd overl. 23 Nov. 1887. Reeds als 16-jarig jongeling aan deze
inrichting werkzaam, onderscheidde hij zich spoedig door groote bedrevenheid in
het vervaardigen van anatomische praeparaten en zijn kennis der practische
ontleedkunde. Dit had ten gevolge, dat hij, die in de hoedanigheid van amanuensis
sedert 1842 onder den prosector Schubaert werkte, in 1852 naar de
Veeartsenijschool te Brussel werd beroepen. Na den dood van Schubaert kwam hij
echter naar Utrecht terug, alwaar hij op 1 Oct. 1854 tot prosector anatomes en
custos der musea aan 's Rijks Veeartsenijschool werd benoemd. Intusschen zat
men te Brussel niet stil om Verhaar, dien men in hooge mate had leeren waardeeren,
terug te krijgen. Het mooie aanbod hem van daar gedaan en de karige bezoldiging
te Utrecht, welke de regeering wegens het kleine aantal leerlingen niet wenschte
te verhoogen, waren oorzaak, dat hij in Aug. 1855 zijn eervol ontslag vroeg en
opnieuw naar Brussel toog. De vele banden, welke hem aan Utrecht bonden, waren
evenwel oorzaak, dat hij, ondanks het materiëele nadeel, naar deze stad wenschte
terug te keeren, en reeds op 1 April 1856 werd hij, onder groote ingenomenheid, te
Utrecht opnieuw als prosector anatomes en custos der musea benoemd.
Het anatomisch museum der utrechtsche veeartsenijschool getuigt door talrijke
voorwerpen van Verhaar's groote bedrevenheid in het praepareeren en injiciëeren,
het maken van gipsafgietsels en het mouleeren en boetseeren. Hij vervaardigde
een verzameling gipspraeparaten voor de pathologische anatomie der runderpest,
welke ook in het buitenland zoodanig werd gewaardeerd, dat hij van onderscheidene
zijden werd aangezocht een dergelijke collectie voor het onderwijs te leveren. Ook
in de taxidermie had Verhaar groote verdiensten, zooals tal van zoölogische
praeparaten van zijn hand aan 's Rijks Veeartsenijschool bewijzen.
Schimmel

[Verheul, Cornelis Bernardus]
VERHEUL (Cornelis Bernardus), geb. te Utrecht 1 Juni 1828, overl. te Rijsenburg
31 Aug. 1909 in het St. Josephs Gesticht. Hij ontving de priesterwijding in 1852 en
werd toen kapelaan te Vianen, in 1863 te Montfoort, en in 1869 pastoor te
Rijsenburg-Driebergen. In 1904 verkreeg hij eerv. ontslag. Leo XIII benoemde hem
tot Eerekamerheer.
Hij was bekend als kanselredenaar, en gaf uit: Rede uitgesproken bij gelegenheid
der inwijding van het R.K. kerkhof te Rijsenburg (Rijsenburg 1872); Toespraak bij
de begrafenis van den HoogWelEdgeb. Heer Jhr. Th.C.M. van Rijckevorsel,
gehouden in de R.K. kerk te Rijsenburg (Rijsenb. 1873); Toespraak bij de begrafenis
van den WelEd. Heer David Fred. Willem Otterbein (Rijsenb. 1876); Zeven
toespraken bij de 1ste H. Communie (Rijsenb. 1878, 1890); Liefdadigheidspreek
op het Feest van Maria's O.O. (De Katholiek 1879, I, 254).
van der Heijden

[Verheijen, Petrus Seraphinus Josephus]
VERHEIJEN (Petrus Seraphinus Josephus), geb. 22 Sept. 1806 te Vilvoorden, gest.
20 Oct. 1864 te Brussel. In 1825 begon hij voor rekening van het departement van
oorlog zijn studie aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht en werd 30 Juli 1829 tot
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veearts 1e klasse bevorderd. Hij werd 1 Oct. 1829 als adjunct-paardenarts te Breda
geplaatst en spoedig daarna belast met het geven van onderwijs in paardenkennis
aan de Kon. Mil. Acad., welke betrekking hij waarnam tot 24 Dec. 1830. Op 25 Nov.
1831 trad hij in belgischen dienst

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1286
als paardenarts 1e klasse; ruim een maand later (31 Dec. 1831) werd hij benoemd
tot inspecteur van den militair veterinairen dienst. 3 Oct. 1840 werd hij benoemd tot
hoogleeraar aan de veeartsenijschool te Brussel (in 1832 opgericht), om onderwijs
te geven in physiologie, algemeene pathologie en gerechtelijke veeartsenijkunde.
Op 1 Mei 1850 werd hij tevens directeur van deze inrichting. Uit die betrekking werd
hij, op verzoek, 24 Aug. 1854 eervol ontslagen, met behoud van den titel van
hoogleeraar. Als directeur volgde hem op Didot, na wiens dood in 1862 Verheijen
de betrekking opnieuw aanvaardde.
Na de oprichting der Académie de Médecine in 1841 werd Verheijen tot lid
gekozen. In 1847 werd hij tot 2en ondervoorzitter daarvan benoemd, en als zoodanig
in 1850 en 1853 telkens herkozen; in 1856 bedankte hij hiervoor echter, te gelijk
met het geheele bestuur, om bijzondere redenen.
Verheijen richtte in 1842 met anderen het Journal Vétérinaire op, dat belangrijke
stukken van hem bevat. In 1844 verscheen zijn gunstig bekende Cours d' Hippiatrique
Militaire. Het te Parijs verschijnend Recueil de Médecine Vétérinaire bevat vele
bijdragen van zijn hand; voorts heeft hij medegewerkt aan den Dictionnaire pratique
de Médecine etc. Vétérinaire van B o u l e y en R e y n a l .
Verheijen was lid der Académie française impériale et centrale de Médecine
vétérinaire, voorzitter van de Commission provinciale d'Agriculture, van de Société
agricole du Brabant, enz.
Schimmel

[Ver Huell, Jhr. Mr. Alexander Willem Maurits Carel]
VER HUELL (Jhr. Mr. Alexander Willem Maurits Carel), geestig teekenaar en
schrijver, zoon van Quirijn Maurits Rudolph (kol 1291), geboren 7 Maart 1822 te
Doesburg en overleden 28 Mei 1897 te Arnhem. Zijn schooljaren bracht hij
meerendeels in Rotterdam door, studeerde toen te Leiden in de rechten (ingeschr.
20 Apr. 1840), promoveerde daar 25 Apr. 1848 op Theses en vestigde zich
vervolgens metterwoon te Arnhem. Rijk en onafhankelijk, heeft hij hier met zijn groot
vermogen velen goed gedaan. Ongehuwd, ‘schonk hij zijn hand en trouw aan 't
vaderland’. In 1872 gaf hij o.a. een schitterend bewijs van nationalen zin door een
vorstelijke gift aan het Asyl in den Briel. Doch zijn ouderdom was droef en eenzaam.
Op 75-jarigen leeftijd te Arnhem gestorven, werd hij in zijn geboorteplaats begraven;
door het bestuur dezer gemeente werd een palmtak op zijn lijkbaar neergelegd.
Grooten roem heeft Alex. Ver Huell verworven door zijn humoristische schetsen,
inzonderheid door die welke aan het studentenleven ontleend zijn. Verder gaf hij in
het licht, meerendeels onder het pseudoniem A l e x a n d e r , doch soms ook anoniem:
Schetsen met de pen (1853 e.v.; 3 bundels); De mensch op en buiten de aarde.
Gedachten over ruimte, tijd en eeuwigheid (1855); Volk en kunst (1862); Naar 't
leven. Schetsen uit Londen (1863); Herfstbladen (1865); Jakobus Houbraken et son
oeuvre (1875), en Afspiegelingen. Schetsen uit de portefeuille (1884). Bovendien
nog een aantal bijdragen in jaarboekjes, tijdschriften en couranten. Van zijn
plaatwerken zijn verreweg het meest bekend: Zijn er zoo? (1851-54, 2 dln.); Jeugd
(1874), en Zoo zijn er (1877); verder Denkende beeldjes (1880); Scherts en Ernst
(1880); Eerste en laatste studentenschetsen (1882) enz. Vele dezer werken werden
bij herhaling herdrukt. De gezamenlijke werken met de teekeningen werden
uitgegeven eerst in 10, later in 5 deelen. Alex. V. teekende ook verscheiden platen
voor K l i k s p a a n 's Studententypen en Studentenleven,
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onder het veel zeggend pseudoniem O. V e r a l b y . Voorts teekende hij voor de
jaargangen 1856 en 57 van den Nederlandsche Spectator, onder de redactie van
den Ouden Heer Smits, de bekende platen.
Zie: De Amsterdammer, Weekbl. voor Nederl. v. 6 Jun. 1897; Levensber. Letterk.
1898; Elzeviers Maandschr. 1898; Geldersche Volksalm. 1898 en J o h .
D y s e r i n c k , Mr. Alex. Ver Huëll in zijn leven en werken (1907).
Zuidema

[Ver Huell, Carel Hendrik]
VER HUELL (Carel Hendrik), geb. te Doetinchem 4 Febr. 1764, zoon van Mr.
Q u i r i j n M a u r i t s , burgemeester aldaar en J u d i t h E l s a b e e A n n a
baronesse v a n R o u w e n o o r t , overl. te Parijs 25 Oct. 1845; een van de
schitterendste officieren van de latere nederlandsche zeemacht, die tevens op
politiek gebied een hoogst belangrijke rol heeft gespeeld.
Oorspronkelijk was hij door zijn vader voor den dienst bij het leger bestemd en
trad hij in 1775 als cadet in dienst tegen zijn wensch. Na vier jaar gaf zijn vader
toestemming om in zeedienst te gaan juist in den tijd van spanning vóór den Vierden
engelschen oorlog. De zeemacht leefde toen weer op en door zijn plaatsing op het
fregat ‘Argo’ kwam hij onder de uitmuntende leiding van den kapitein ter zee J.H.
van Kinsbergen, die toen reeds een europeesche vermaardheid bezat, terwijl de
aanwezigheid van zijn broeder C h r i s t i a a n als luitenant ter zee op het zelfde
schip de omstandigheden voor hem nog gunstiger maakte. De ‘Argo’ was het
toonbeeld van netheid en orde, de equipage de meest geoefende van de geheele
zeemacht. Zoo werden in hem uitmuntende militaire eigenschappen aangekweekt.
Op den eersten tocht onderging hij op den 31sten Dec. 1779 reeds den vuurdoop
bij de ontmoeting van het eskader van van Bylandt, waartoe de ‘Argo’ behoorde,
dat een koopvaardijvloot begeleidde, met het engelsche eskader onder commodore
Fielding, waarbij in een kort gevecht nadrukkelijk werd geprotesteerd tegen de
aanmatiging van Engeland om hollandsche schepen onder convooi te willen
visiteeren en opbrengen. Onder persoonlijke leiding van van Kinsbergen legde hij
zich ijverig toe op alle oefeningen en wetenschappen, die met de zeemacht verband
hielden. Spoedig kreeg hij den titulairen rang van officier en werd commandeur der
zeesoldaten. In 1781 was hij tegenwoordig bij den slag van Doggersbank aan boord
van denzelfden bodem onder commando van den kapitein ter zee Staring, waarbij
hij zich zoodanig onderscheidde, dat hij op 17 Aug. van datzelfde jaar tot ordinaris
luitenant ter zee werd benoemd.
Overgeplaatst op de snauw ‘de Jager’ werd hij door ziekte van zijn commandant
tijdelijk met het bevel belast, waarvan hij zich uitmuntend kweet niettegenstaande
zijn jeugdigen leeftijd. Na den vrede van 1783 diende hij op het eskader in de
Middellandsche Zee, daarna in 1784 terug in het vaderland op de Schelde bij de
maritieme betooging tegen keizer Jozef II, die de Schelde wilde openen. Bij een
volgenden kruistocht in de Middellandsche Zee onderscheidde hij zich te Malaga
door de redding van de schipbreukelingen van een gestranden spaanschen kotter.
In Mei 1786 ter reede Texel teruggekeerd vestigde hij de aandacht op zich door de
beteugeling van een oproer aan boord van de ‘Verwachting’, waar de equipage de
officieren overweldigd had en de matrozen meester van het schip waren. In dien
tijd verloor hij zijne moeder en verloofde hij zich met de dochter van den
burgemeester van Doetinchem, d e B r u y n , met wie hij 1789 huwde. Op zijn daarop
volgenden kruistocht als eerste officier op het fregat ‘Dolphyn’ onder commando
van den kapitein ter zee jhr. Ort van
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Nyenrode maakte hij kennis met de groote zeemachten, verruimde daardoor zijn
blik en legde zich vooral toe op geschiedenis, letterkunde, ook op vraagstukken van
godsdienstigen aard en de kennis van het menschelijk hart.
Dat de aandacht van het marinebestuur toen reeds op hem gevestigd was, bleek
uit zijn benoeming tot eersten officier van de ‘Maria Louise’, een schip van 54
stukken, dat als wachtschip te Nieuwediep dienst deed en waarop de zeeartilleristen
en de cadetten en kweekelingen van de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam
werden opgeleid. Er heerschte op dat schip groote wanorde en de reglementen
werden niet nagevolgd. Ver Huell had spoedig de orde hersteld en de meest stipte
krijgstucht ingevoerd, waarvoor hij den dank van de autoriteiten ontving.
Daarna volgde in 1792 zijn eerste commando van de brik ‘de Pijl’, waarmede hij
een reis naar West-Indie maakte en eerst 1793 in de Republiek terugkeerde.
Aangesteld tot kapitein-luitenant ter zee kreeg hij het commando over de ‘Echo’ en
maakte een kruistocht op de schotsche en vlaamsche kusten tegen fransche kapers,
die na de verwikkelingen in Frankrijk optraden. Niet lang daarna volgde zijn
benoeming tot adjudantgeneraal van van Kinsbergen, die tot opperbevelhebber
benoemd was van de scheepsmacht ter verdediging van de groote rivieren tegen
de fransche legers. De felle vorst maakte die taak niet gemakkelijk. Toen de kansen
ongunstiger begonnen te staan in den winter van 1794 op 1795 zond van Kinsbergen
hem naar het Nieuwediep om maatregelen te nemen voor het eskader, dat daar
ingevroren lag, vooral met het oog op het beschikbaar krijgen van een oorlogsschip
voor de kust om den Prins bij verder doordringen van de Franschen naar Engeland
te brengen Daar dit onmogelijk bleek, werd besloten van pinken gebruik te maken.
Ver Huell was oorspronkelijk bestemd om dien tocht mede te maken. Dit geschiedde
niet, wel was hij tegenwoordig bij het afscheid van den Prins. Een van de laatste
daden van Prins Willem V was de benoeming van Ver Huell tot kapitein ter zee.
De omwenteling had plaats, waarna door het nieuwe bewind het noodlottige
besluit genomen werd om alle zeeofficieren te ontslaan met vergunning om bij het
bataafsche bewind weer in dienst te treden. Als trouw aanhanger van Oranje
weigerde Ver Huell en trok zich terug in Gelderland bij zijn familie.
Toen in 1799 de Engelschen en Russen in Noord-Holland waren geland en het
eskader van schoutbij-nacht Story zich in de Vlieter aan de Engelschen had
overgegeven, spoedde Ver Huell zich naar Texel waar de Prins zich ophield. Na de
mislukking van dien inval keerde hij terug naar Doetinchem waar hij in 1802
burgemeester, daarna tevens rechter werd.
Lang duren zou dit niet.
Toen in 1803 de oorlog tusschen Engeland en Frankrijk opnieuw uitbrak en de
Republiek daarin werd medegesleept als bondgenoot van Frankrijk, smeedde
Bonaparte zijn plan tot landing in Engeland en had daartoe den steun van de
Bataafsche Republiek en een energiek persoon voor de leiding noodig. De keuze
van het nieuwe bestuur viel op Ver Huell. Het was van Kinsbergen, die de aan dacht
op hem gevestigd had. Einde Augustus verscheen een koerier, die hem een brief
overhandigde met het verzoek een voorname zending naar Parijs op zich te nemen.
De uitzichten op een schitterende carrière en de kansen om voor de toekomst van
zijn zoons meer te kunnen doen, deden hem besluiten aan dien oproep gehoor te
geven ondanks
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de smeckbeden van zijn vrouw om het niet te doen.
Hij reisde naar den Haag werd daar met veel onderscheiding ontvangen door de
regeering en vertrok daarna als commissaris-generaal van de Marine met den rang
van schout-bij-nacht naar Parijs, waar hij eerst Talleyrand bezocht en daarna 28
Augustus 1803 door Bonaparte zeer minzaam werd ontvangen. Sedert is het leven
van Ver Huell onafscheidelijk verbonden aan Napoleon, die onbeperkt vertrouwen
in hem stelde en hem belastte met het opperbevel over de nederlandsche
scheepsmacht, die de Bataafsche Republiek zou leveren voor de landing en die
zou bestaan uit 84 kanonneersloepen, 216 kanonneerbooten, 154
transportvaartuigen, 54 vaartuigen voor paarden, bovendien 400 groenlandsche
sloepen en zoo veel mogelijk kagen, poonen en andere binnenlandsche vaartuigen
die dienst zouden doen voor de ontscheping. Terug in het vaderland was Ver Huell
de ziel van de onderneming, die echter van de regeering weinig medewerking
ondervond. Hij vond den geest bij de zeemacht verslapt, maar door zijn geestdrift
en voorbeeld heeft hij in het officierscorps weer den oud-vaderlandschen geest
opgewekt.
De opdracht was zeer moeilijk, want de betrekkelijk zeer kleine vaartuigen moesten
van Vlissingen naar Boulogne gebracht worden, terwijl de Engelschen meester van
de zee waren en met hunne linieschepen en fregatten de flotille met totalen
ondergang bedreigden.
Bij de eerste étappe van Vlissingen naar Oostende, waarbij de engelsche
oorlogsschepen door de banken voor de kust op een afstand werden gehouden,
had de overtocht in drie afdeelingen in Maart, April en Mei plaats onder V's
persoonlijke leiding en zonder groote verliezen. Toen Bonaparte tot Keizer der
Franschen was verkozen, was Ver Huell een der eerste buitenlanders, die benoemd
werden tot ridder van het Legioen van Eer en hij ontving het ridderkruis uit de handen
van den Keizer, tevens werd hij in de Republiek tot vice-admiraal benoemd. Daarna
had de overtocht van de flotille van Oostende naar Duinkerken plaats. Bij de
verandering van regeeringsvorm in de Bataafsche Republiek, bood
Schimmelpenninck hem de portefeuille van Marine aan. Hij nam die aan, onder
beding dat hij het opperbevel van de flotille zou behouden, waarop van Royen tijdelijk
Minister van Marine bleef.
Daarop had in 1804 de beroemde overtocht van Duinkerken naar Boulogne en
Ambleteuse plaats langs Grisnez en Blancnez onder V.'s persoonlijke leiding, waarbij
het kanaaleskader van Engeland door de diepte van het vaarwater binnen
kanonschotsafstand de flotille kon naderen. Ver Huell had alle vaartuigen van een
paar zware kanonnen doen voorzien, waardoor zij den strijd met de groote schepen
konden aanbinden. Davoust, die den tocht medemaakte als toeschouwer, was een
en al bewondering over zijn vastberadenheid, bekwaamheid, moed en tact. De
flotille bereikte met geringe verliezen Boulogne. De nederlandsche zeemacht had
haar naam schitterend gevestigd bij bondgenoot en vijand. Door verandering in het
krijgsplan van Napoleon ging de expeditie niet door, later moest door de nederlaag
bij Trafalgar voor goed van landingplannen worden afgezien. Ver Huell vertrok naar
de Republiek en gaf het bevel over de flotille aan den kapitein ter zee Gerbrands
over. 18 Augustus 1805 vestigde hij zijn departement te 's Gravenhage op het
Binnenhof en nam rang in het zeeofficierscorps als vice-admiraal onder den
vice-admiraal F.A. Meurer. Dadelijk begon hij de zeemacht te reorganiseeren, de
scheeps-
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bouw werd verbeterd en ingenieurs naar de fransche werven gezonden om daar
den scheepsbouw te bestudeeren. Het personeel van de zeemacht begroette zijn
komst met groote sympathie.
Toen Napoleon de regeeringsvorm van de Republiek weder wilde veranderen, is
V. aan het hoofd van de zending, naast hem bestaande uit de heeren Gogel, Six,
van Styrum en Brantsen, de persoon geweest, die alle onderhandelingen met den
Keizer en den aangewezen Koning heeft geleid, hij heeft de komst van Lodewijk
Napoleon als Koning van Holland hier te lande voorbereid. Als minister van Marine
van het nieuwe koninkrijk heeft hij bij den vorst vooral aangedrongen op verbetering
van het zeewezen, omdat hij overtuigd was dat een handels- en koloniale
mogendheid in de eerste plaats een zeemacht noodig had om zijn belangen te
behartigen, terwijl hij bovendien begreep dat Holland als bondgenoot van Frankrijk
ter zee sterk moest zijn. Lodewijk volgde dien raad niet op, besteedde veel geld
aan het leger en verwaarloosde de zeemacht. Ver Huell kreeg den nieuw ingestelden
rang van maarschalk en Grootkruis van de Orde van de Unie. Op last van Napoleon
werd de rang van maarschalk weder afgeschaft. Behalve over het marine-beheer
kwam Ver Huell voortdurend in conflict met den Koning over de uitvoering van het
continentaalstelsel, dat hij als systeem van Napoleon tegen Engeland tot het uiterste
wilde doorzetten. Toen daarop Lodewijk hem wilde verwijderen door hem te
benoemen tot gezant te Petersburg en van der Heim in zijn plaats te benoemen als
minister van Marine, werd op bevel van Napoleon die benoeming ingetrokken, zijn
reis naar zijn nieuwe standplaats te Frankfort afgebroken en hij tot gezant in Parijs
benoemd. Sedert verscherpte de verhouding tusschen Keizer en Koning meer en
meer waarbij de positie var V. hoe langer hoe moeilijker werd.
Bij de landing van de Engelschen in Zeeland in 1809 bood hij den Koning zijn
diensten aan en kreeg hij het bevel over de zeemacht op de Schelde en de Maas.
Als belooning kreeg hij den titel van graaf van het Koninkrijk. Na deze landing en
de steeds scherper wordende verhouding werd zijn positie als gezant van Holland
ten slotte onhoudbaar en bleek uit alles dat Napoleon Holland wilde inlijven. De
afstand van Lodewijk ten behoeve van zijn zoon heeft de uitvoering van dat plan
niet kunnen verijdelen. Onder al deze omstandigheden is Ver Huell een man van
grooten invloed geweest als staatsman. Hij ging met Janssens naar Parijs om daar
de akte van afstand bekend te maken. Om de zaken van Holland te regelen
benoemde de Keizer een raad, waarvan V. de voorzitter werd. Na de inlijving werd
hij benoemd tot ‘comte l'Empire’, kreeg hij een inkomen van 17000 francs als
belooning voor zijn verdiensten en werd hij naast Davoust belast met het bevel over
de reeden en havens in het Noorden van het Rijk met standplaats Hamburg,
waarheen hij met zijn beide adjudanten Francken en van Son vertrok, terwijl zijn
neef, de luit. ter zee Q.M.R. Ver Huell (kol. 1291) als secr. aan hem werd toegevoegd.
Deze drie officieren hebben verder alle lotgevallen met hem gedeeld. Hij begon met
kracht de verdediging van de verschillende havens te organiseeren, totdat hij in
1812 benoemd werd tot bevelhebber van het eskader te Texel in plaats van de
Winter. In die positie bevond hij zich toen de geluksster van Napoleon daalde en
na den volkenslag bij Leipzig de omwenteling hier te lande begon. De stelling van
den Helder, die toen gedeeltelijk gereed was, liet hij zoo snel mogelijk in
verdedigbaren staat brengen. Toen de berichten van den opstand in
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den Helder doordrongen en de bemanning van de vloot in beroering kwam, gaf hij
den nederlandschen officieren en matrozen, die zulks verzochten, ontslag, legde
de schepen in het Nieuwediep op en vestigde zich met de fransche troepen en
schepelingen in het fort ‘La Salle’ (thans Erfprins), dat het zeegat en de plaats
beheerschte. Zijn positie was toen zeer moeilijk. Door zijn eed van trouw aan den
Keizer verbonden, achtte hij het zijn plicht als officier op zijn post te blijven en de
stelling te verdedigen. De Prins van Oranje eischte van hem de overgave van de
vesting. Hij heeft dien eisch met de meeste fierheid van de hand gewezen, hoezeer
hij in zijn hart Nederlander en aanhanger van Oranje was. Velen hebben hem deze
houding niet kunnen vergeven en zeker niet de Souvereine Vorst, die hem later niet
weder in nederlandschen dienst wilde doen treden. De meest bekwame
nederlandsche zeeofficier ging daardoor voor de nieuwe zeemacht verloren, juist
in den tijd dat daar groote behoefte was aan bekwame organisators.
Om twee redenen is zijn houding als bevelhebber in den Helder te verdedigen;
ten eerste omdat hij uit een hoog plichtsgevoel zijn eed niet wilde breken als
opperbevelhebber en ten tweede uit een meer practisch oogpunt, omdat hij in dat
geval zijn commando had moeten overgeven aan een fransch generaal, die
gemakkelijk en zeker de scheepsmacht, die in het Nieuwediep lag, had kunnen
vernietigen. Deze scheepsmacht is bij den vrede in zijn geheel overgedragen aan
het bevrijde Nederland en vormde van de nieuwe zeemacht het voornaamste
bestanddeel.
14 Mei 1814 gaf Ver Huell de forten van den Helder en de scheepsmacht aan de
nederlandsche commissarissen over, nadat hij eerst nog op bevel uit Parijs de vlag
van de Bourbons had geheschen.
Met bloedend hart verliet hij het vaderland met de brik la Génie naar Frankrijk,
waar hij zich liet naturaliseeren en benoemd werd tot Inspecteur Generaal van de
Marine. Na de terugkomst van Napoleon en diens tweeden val is hij nog eenmaal
in het vaderland teruggekeerd, maar daar men zijn diensten wederom niet wilde
aanvaarden, keerde hij opnieuw terug naar Frankrijk. Hij werd daar benoemd tot
Pair van Frankrijk en heeft in de laatste jaren zijns levens evenals zijn groote
zeevader van Kinsbergen veel gedaan voor het onderwijs en de opvoeding der
jeugd.
Willem II heeft zijn verdiensten erkend door op den vijftigsten gedenkdag van den
slag bij Doggersbank hem te begiftigen met het gouden kruis van de Militaire
Willemsorde.
Ver Huell overleed 25 October 1845 te Parijs en werd op Père la Chaise begraven.
Zijn naam is geplaatst op de Arc de Triomphe te Parijs. Hij huwde 22 Febr. 1789
met M a r i a J o h a n n a d e B r u y n , die hem 3 zoons schonk: Q u i r i j n M a u r i t s
A n n e , F r a n c o J o a n en C a r e l J o h a n , die allen voor hem zijn overleden.
In Frankrijk heeft hij een zoon aangenomen C h a r l e s V e r H u e l l .
Zie: Q.M.R. V e r H u e l l , Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf Ver Huell
(2 deelen, met portret); J.R. T h o r b e c k e , Historische Schetsen, 135; d e z . in de
Gids 1848, I, 1; B o s s c h a , C.H. Ver Huell Fransch opperbevelhebber aan den
Helder in Nav. 1868, 23; W.A.C. d e J o n g e , Brieven en Bescheiden 1813-1814.
De Viceadmiraal Ver Huell; G. R a m a k e r s , Iets over den admiraal C.H. Ver Huell
in Ver. Chr. Stemmen I, 756; Historisch gedenkboek 1813, II, 140 e.v. Het geslacht
Ver Huell in Alg. Ned. Fam.blad 1887, 50 v.v.
Boldingh

[Ver Huell, Quirijn Maurits Rudolph]
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VER HUELL (Quirijn Maurits Rudolph), bekend zeeofficier en schrijver, geb. 11
Sept. 1787
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te Zutphen en overl. 10 Mei 1860 te Arnhem. Hij stamde uit een oud, aanzienlijk
geldersch geslacht. Zijn ouders waren Mr. E v e r h a r t A l e x a n d e r V.,
burgemeester te Doesburg (een broeder van Carel Hendrik, kol. 1287) en A n n a
A l e i d a S t a r i n g . Op 15-jarigen leeftijd trad hij als cadet der marine van de
Bataafsche Republiek in 's lands dienst, woonde eenige zeegevechten bij, werd in
1805 bevorderd tot adelborst 1ste klasse en in 1807 tot 2den luitenant-adjudant aan
boord van den schout-bij nacht Buyskes, die toen als gouverneur-generaal naar
Oost-Indië vertrok. Hij bleef daar een jaar en beschreef zijn ontmoetingen onder de
tropen in een werk, dat in 1842 uitgegeven is onder den titel Mijne eerste reize.
Onder Lodewijk Napoleon en diens keizerlijken broeder klom Ver Huell weldra in
rang op; in 1809 tot 1sten luit. ter zee bevorderd, werd hij het volgend jaar als
adjudant aan boord bij zijn oom, den vice-admiraal V., geplaatst, die toen
commandant was der havens en reeden van het Noorden, resideerende te Hamburg.
Bekwaam teekenaar, werd de jeugdige zeeofficier hier belast met een geheime
zending tot het vervaardigen eener kaart van de Eiderrivier en van het kanaal van
Holstein, welke opdracht hij zoodanig ten uitvoer bracht, dat hem daarvoor de lof
van zijn chef en van den franschen minister van marine werd toegezwaaid. In 1811
tot kapitein bevorderd en vervolgens tot majoor, ontving hij, na Nederlands herstel
in 1813, eervol ontslag uit den franschen zeedienst. Weldra weder als kapitein ter
zee bij de nederl. marine opgenomen, begaf hij zich andermaal naar Oost-Indië,
waar hij met wetenschappelijke waarnemingen belast werd, verschillende
teekeningen vervaardigde en natuurhistorische verzamelingen bijeenbracht, die
helaas op den terugtocht naar 't vaderland meerendeels verloren gingen (door 't
verbranden van zijn schip bij het eiland Diëgo Garcia). Ook van die tweede reis en
van zijn tweede verblijf in Indië heeft V. een uitvoerig verhaal in 't licht gegeven,
onder den titel: Herinneringen van eene reis naar de Oost- Indiën (1835; 2 dln.).
11 Mei 1821 te Doesburg in den echt getreden met jonkvr. L o u i s e C h r i s t i n a
J o h a n n a H e s t e r d e V a y n e s v a n B r a k e l l , zou Ver Huell voortaan een
rustig leven gaan leiden. Hij ontving een aanstelling als equipagemeester op 's rijks
werf te Rotterdam, later eene als directeur der marine in die stad In 1850, toen de
werf te Rotterdam werd opgeheven, werd hij met den rang van schout-bij-nacht
gepensionneerd. Inmiddels had hij zich ook aan wal in verschillende opzichten
verdienstelijk gemaakt en daarvoor eervolle onderscheidingen ontvangen.
Na zijn ontslag uit den zeedienst vestigde V. zich metterwoon te Arnhem, waar
hij zijn letterkundige en natuurhistorische studiën voortzette, totdat hij er in 1860
overleed. Van zijn verschillende geschriften noemen wij nog: Het leven en karakter
van Carel Hendrik, graaf Ver Huell, uit nagelaten aanteekeningen en andere
authentieke stukken beschreven (1847; 2 dln. met portr. en pl.), een werk, dat door
bevoegde tijdgenooten, o.a. door Thorbecke, zeer geprezen werd; verder: De
leidsman op het pad der eer, voornamelijk bestemd voor jongelieden in dienst der
marine. Uit het Engelsch (1847), en Handboek voor liefhebbers en verzamelaars
van vlinders (1842). Verder schreef hij over entomologische onderwerpen in de
Annales des Sciences naturelles en in het werk van J.C. S e p p , De Nederlandsche
vlinders; leverde teekeningen en platen in het werk: Natuurlijke
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geschiedenis onzer Oost- Indische bezittingen en versierde meer dan één werk van
prof. d e V r i e s e , M i q u e l e.a. met fraaie afbeeldingen van tropische planten
enz. Eveneens hebben v a n d e r H o e v e n 's Tijdschrift voor Natuurlijke
geschiedenis en Physiologie en S e p p 's Entomologisch Tijdschrift belangrijke
bouwstoffen aan dezen bekwamen zeeofficier te danken.
Ver Huell's verdiensten werden erkend door de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem, door de Maatsch. d. Ned. Letterk. te Leiden, door het
Bataafsch genootsch. van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, door het
Prov. Utrechtsch Genootsch. v.K. en W. en door de Kon. Acad. v. Beeldende kunsten
te Amsterdam.
Zie: Levensber. Letterk. 1860, 453, en Konsten Letterb. 1860, 156.
Zuidema

[Verjuys, Joan. Bapt.]
VERJUYS (Joan. Bapt.), dominicaan Geb. te Antwerpen 25 Aug. 1610, overl. 1667.
Hij trad te Antwerpen in de Orde. Zijne philosophische en theologische studiën
begon hij te Leuven, maar voltooide ze, wegens den inval der fransche en staatsche
legers, in 1635 te Sevilla. Uit Spanje wedergekeerd onderwees hij de wijsbegeerte
en de godgeleerdheid te Antwerpen en behaalde in 1646 te Leuven den graad van
magister. Vele jaren stond hij aan het hoofd der studiën te Leuven en bekleedde
het prioraat te Brussel en te Leuven. Van 1657 tot 1667, zijn sterfjaar, wijdde hij als
prefect der Missie zijne bijzondere zorgen aan de Dominicanen, die in Holland
werkzaam waren. Te hunnen gerieve schreef hij een Pastorale Missionariorum
(Brussel 1664; tweede druk, 1682).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 238; G. S e g u i e r , Laurea Belgica
O.P. 110.
G.A. Meyer

[Verjuys, Petrus]
VERJUYS (Petrus), dominicaan. Hij was lid van het antwerpsche klooster, werd
belast met de opleiding der novicen, vervolgens werd hij biechtvader van het
nonnenklooster Engelendaal bij Brugge, en eindelijk missionaris te Leiden, waar hij
23 Oct. 1664 overleed aan de pest. Hij gaf uit: R.P. D i d a c i S t e l l a , O r d . M i n .,
Commentaria in Lucam (Antverpiae 1654).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 237.
G.A. Meyer

[Verkouteren, Willem Jacob]
VERKOUTEREN (Willem Jacob), geb. 10 Jan. 1779 te Geertruidenberg, overl. 8
Sept 1861 te Arnhem. Zijn vader was gemeente-secretaris te Geertruidenberg. Op
zijn 12e jaar kwam hij als cadet der artillerie op de Militaire school te Breda Bij den
inval der Franschen in 1793 werd deze school opgeheven en ging V. over naar de
Militaire School te 's Gravenhage. In 1795 kwam hij als luitenant der artillerie te Delft
in garnizoen. In 1796 ging hij met een batterij naar den Rijn, doch later moest deze
batterij in Antwerpen garnizoen houden. In 1799 maakte V. deel uit van het korps
bestemd voor een landing in Ierland; nadat hij ingescheept was op een der fregatten,
bestemd om zich met een eskader uit Brest te vereenigen, geraakte dit slaags met
een engelsch fregat. Het schip waarop V. zich bevond, werd na ecn hevig gevecht
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genomen en V. krijgsgevangen. Eerst in 1800 werd hij uitgewisseld, na de capitulatie
van Alkmaar. Tot kapitein bevorderd, kreeg V. het bevel over een batterij, bestemd
voor de divisie-Dumonceau. Hij trok hiermee naar Duitschland en ging later naar
Würzburg; deze stad gaf zich spoedig over, maar de citadel eerst na een lang beleg,
waarbij V. gewond werd. Na den vrede trok V. met zijn batterij naar 's Gravenhage
terug. Na de terug-
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gave der Kaapkolonie werd V. daarheen gezonden met een compagnie lichte
dragonders, hij kwam 20 Dec. aan. Daar de Engelschen de overgave weigerden
bleven de bataafsche troepen tot Maart in de nabijheid van de stad kampeeren.
Toen in Dec. 1805 de engelsche vloot in aantocht was, werd V. belast met het
oprichten van depotplaatsen en benoemde de gouv.-gen. Janssens hem tot zijn
adjudant. Na de ontscheping der Engelschen (Jan. 1806) kwam het tot een gevecht
waaraan V. met een bereden detachement een werkzaam deel nam, onder den
generaal Janssens, doch gewond werd. Men moest kapituleeren en V. werd met
depêches voor den raadpensionaris Schimmelpenninck naar Holland gezonden.
Na de reorganisatie werd hij als ritmeester bij het 3e regiment huzaren geplaatst,
en trad in den volgenden oorlog op als aide-de-camp van den generaal Dumonceau.
Na de inneming van Hameln en Nienburg werd hij op 28 Nov. uit Bremen naar den
keizer gezonden om dezen de veroverde standaarden en vaandels aan te bieden,
bij welke gelegenheid hem zijn benoeming tot ridder van het Legioen van Eer werd
medegedeeld (waaraan toen echter geen uitvoering werd gegeven). Te Bremen
teruggekeerd werd hij in Febr. 1807 aangesteld tot ritmeester-commandant van de
Garde-kurassiers te 's Gravenhage. In Aug. 1808 werd V. benoemd tot
Iuitenant-kolonel, commandant van de Rijdende Artillerie, waarvan twee batterijen
in Duitschland en eene in Spanje waren.
Bij de landing der Engelschen in Zeeland (1809) trok V. met de uit Duitschland
teruggekeerde batterijen uit Naarden naar Bergen-op-Zoom, ging bij laag water de
Schelde door en zoo naar Bath op Zuid-Beveland. Langs het Sloe legde hij vaste
batterijen aan en trok later naar N. Beveland en, onder het vuur der Engelschen,
door de Zandkreek naar Cortgene. Na het vertrek des vijands keerden de batterijen
naar den Haag terug. In Maart 1811 werd het 7e regiment, waarbij de rijdende
artillerie was ingedeeld, opgeheven en V. benoemd tot onderdirecteur van het
constructie-arsenaal te Mainz, doch een half jaar later vertrok hij naar Spanje, waar
hij het bevel kreeg over de artillerie van het fort Fernando de San Figueras, dat hij
evenals enkele kustbatterijen tegen de Spanjaarden en Engelschen verdedigen
moest. Bij deze gelegenheid liep hij meermalen groot levensgevaar; éénmaal door
met zijn paard in een afgrond te storten, een ander maal door een poging tot
vergiftiging met arsenicum.
In 1813 woonde Verkouteren verschillende gevechten bij in het noorden van
Spanje (Col d'Ordal, bij Pont-Major enz.). Bij den terugtocht in 1814 dekte hij met
een brigade artillerie van de divisie Decaen den terugtocht. In April te Montpellier
gekomen, vernam men daar Napoleon's afstand. Onwillig om zonder bevel van
maarschalk Suchet de witte cocarde aan te nemen, moest hij met zijn troep in de
citadel terugtrekken, uit vrees voor het gemeen. Op 16 Mei verzocht en kreeg hij
zijn ontslag als chef de bataillon bij de artillerie en werd in Juni benoemd tot
commandant van het 4e bataillon artillerie Landmilitie te Dordrecht. In Oct. kreeg
hij het bevel over de belgische artillerie en kwam te Mechelen in garnizoen. In het
laatst van 1815 was hij te Antwerpen belast met de overname van het materieel
van de Engelschen. In 1823 werd V. bevorderd tot kolonel en in 1827 werd hij
benoemd tot directeur van de 5e artillerie-directie te Maas-
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tricht. Toen deze stad in Oct. 1830 onder gen. Dibbetz in staat van beleg werd
verklaard, kreeg V. het opperbevel over de artillerie en werd op 29 Juli 1831 tot
generaal-majoor bevorderd. Op 28 Nov. 1840 kreeg hij de Mil. Willemsorde en nadat
hij op 1 Jan. 1841 tot luitenant-generaal was benoemd, kreeg hij in April na een
effectieven diensttijd van 50 jaren met 19 veldtochten zijn pensioen. In Nov. 1850
werd hij eindelijk tot ridder van het Legioen van Eer benoemd.
Zie: Militaire Spectator 1862, 174 vlgde.
Eysten

[Vermanje, Jan Tjerksz.]
VERMANJE (Jan Tjerksz.), geb. 1743 te Knijpe, overl. 1829 te den Horn (onder
Aduard). Als boerenknecht te Witveen dienende bij een boer, die aldaar liefdeprediker
bij de Doopsgezinden was, vergde deze van hem, dat hij, als de boer verhinderd
was, den predikdienst zou waarnemen. Dit beviel zoo goed, dat hij in 1762 tot vast
leeraar te Witveen werd beroepen. In 1782 vertrok hij naar Mildam en vandaar in
1792 naar den Horn, alwaar hij tot zijn dood toe den dienst waarnam, en toen hij
niet meer loopen kon, zich naar den preekstoel dragen liet en zittende preekte.
Vgl. S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Gron. (Leeuw. Gron. 1842) I,
206; H. t e r M e u l e n , De gemeente van Rottevalle en Witveen in Doopsg. Bijdr.
1872, 39.
Vos

[Vermeulen, Adrianus Catharinus Gerardus]
VERMEULEN (Adrianus Catharinus Gerardus), 14 Nov. 1798 te Rotterdam geb.
en 2 Juli 1872 ald. overl., studeerde te Leiden in de rechten en letteren, werd in
Maart 1822 conrector te Franeker en in Dec. van dat jaar praeceptor te Rotterdam.
Hij was een groot liefhebber van muziek en stichtte, in vereeniging met anderen,
de Maatschappij ter bevordering der toonkunst. In 1844 werd hij tot eerelid der
academie ‘Sancta Caecilia’ te Rome benoemd.
Men heeft van V. een beperkt aantal liederen, zoowel duitsche als nederlandsche.
Zijn portret is gelithographeerd door A.J. Ehnle.
Zie: Caecilia, 1 Aug. 1872, en G r e g o i r , Les Artistes Musiciens Neerl., 208.
Zuidema

[Vermeulen, Christianus]
VERMEULEN (Christianus), of M o l i n a , geb. te Utrecht 1611, gest. 21 Juli 1668
te Rees, was eerst kapelaan en in 1639 pastoor van Stompwijk, Soeterwoude,
Soetermeer en omliggende plaatsen. Zijn vast verblijf had hij te Stompwijk. Van
hem zijn vooral bekend zijn twistgesprek met den leidschen predikant Petrus
Cabbeljauw, (I kol. 538) waarvan beiden een verslag hebben opgesteld; en het bij
zijn leven zevenmaal herdrukte boekje: de Mondtstopper.
Er bestaan van hem drie portretten: twee in de pastorie te Soeterwoude (een
‘Hager fecit’) en een in de pastorie te Stompwijk.
Werken: Stompwijcker Handelingen of Aenteykeningen van D. Petrus Cabbeljau
aengaende 't gepasseerde tusschen hem en Christiaen Vermeulen, Roomsch
Mis-priester, op den 2en Juni 1655; Oprecht Relaes van 't geen voorgevallen is op
den 2 Juni des loopenden jaars 1655 tusschen seecker Priester woonachtig in
Rhijnlandt, C. Vermeulen en Ds. Petrus Cabbeljau, predikant tot Leiden, door
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P e t r u s B r o u c k l a n d t (schuilnaam van Vermeulen), Rechtsgeleerde in de
canonycke Rechten oor-getuighe deses; Den oprechten schriftuerlycken Roomsch
Catholycken Mondtstopper van alle tegenwoordige oncatholycke Leeraers en Nieuw
Ghesinde Leeringhen, Bysonderlyck aen Andreas Essenius, Calvino Gommarist
Predicant tot Utrecht, door C. M o l i n a . (Eerste druk 1647; 14e druk t' Antwerpen,
1739).
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem XXVII, 126 en v.
van der Loos
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[Vermeulen, Gijsbertus Antonius]
VERMEULEN (Gijsbertus Antonius), geb. te Utrecht 28 Sept. 1781, overl. te
Amersfoort 13 Nov. 1844. Hij volbracht zijne studien te Weert, Megen, Vreden (in
het Munstersche) en te 's Heerenberg. In 1804 werd hij priester gewijd en kapelaan
te Soest, vervolgens te Amersfoort, en na pastoor te zijn geweest te Uithoorn, werd
hij in 1822 als zoodanig benoemd te Amersfoort. 1 Jan. 1833 werd hij aartspriester
van het district Utrecht. Hij is de grondlegger van de R.K. armenschool te Amersfoort,
van het instituut voor meisjes uit den aanzienlijken stand en van het liefdehuis aldaar.
Ook is hij de oprichter (1841) van een blindeninstituut te Laren, dat, naar Eemnes
overgebracht in lateren tijd is opgeheven. Tijdens de gevangenschap van Le Sage
ten Broek te 's Gravenhage, belastte zich de werkzame man met de redactie van
de Godsdienstvriend en andere katholieke tijdschriften. Hij stichtte het tijdschrift De
christelijke Mentor, dat slechts twee jaren bestond. Voornamelijk aan Vermeulen
had het de kern zijner stukken, gewoonlijk met zijn initialen geteekend, te danken.
Hij gaf ook eenige werkjes uit: De maagd, zooals zij zijn moet en worden kan.
Een geschenk voor meisjes, die het nog met Christus, en niet met de wereld houden.
Uit het Hoogd. (Amst. 1820); De christelijke jongeling (Amst. 1821). Anderen
moedigde hij aan, om door geschriften de katholieke Kerk te verdedigen.
Onder Mgr. Antonucci had hij grooten invloed op het bestuur der Hollandsche
Missie, zoodat hij ‘de eigenlijk alles leidende superior was.’ Bij de opheffing van het
seminarie te 's Heerenberg in Sept. 1842, schijnt hij, volgens sommige bescheiden,
minder nobel gehandeld te hebben. Zonder medeweten toch zijner
mede-aartspriesters heeft hij ook namens hen met het staatsbestuur onderhandeld
over de opheffing van genoemd seminarie, waardoor hij hen plaatste voor een
voldongen feit. 23 Febr. 1843 hield hij op aartspriester te zijn. Onder zeer groote
deelneming had zijne begrafenis plaats.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. I, 443; VIII, 105; XIII, 450; XIV, 37; XXXIX, 70; A l b e r s ,
Herstel der Hierarchie I, 430; II, 60, 190, 306, 524; d e F e l l e r , Geschiedk.
Woordenb. ('s Hert. 1848) XXIV.
van der Heijden

[Vermolanus, Henricus]
VERMOLANUS (Henricus), naar zijne geboorteplaats ook G r a v i u s en v a n d i e
G r a v e genoemd, dominicaan, overl. in 1552. Omstreeks 1500 trad hij te Nijmegen
in het klooster en legde zich bijzonder toe op de studie der Kerkvaders en de
daarvoor vereischte talen: het Grieksch en het Hebreeuwsch. Hij bezorgde verbeterde
uitgaven der werken van Cyprianus, Joannes Damascenus, Petrus Nolanus en de
brieven van Hieronymus; voorzag de werken van paus Clemens, Didymus en
Eucherius van ophelderende aanteekeningen. Uit de bijgevoegde verklaringen blijkt
ontegenzeggelijk, dat hij aan de traditioneele leer der roomsche Kerk trouw bleef
en alle afwijkende meeningen der hervormingsgezinden verfoeide. Omstreeks 1548
werd hij tot prior te Nijmegen gekozen.
Uitgaven van p. Henricus Gravius: S. C y p r i a n i episcopi et martyris Opera cum
brevibus annotationibus suis ad Erasminianas additis (Col. 1544); Sancti patris
J o h a n n i s D a m a s c e n i Opera, summo H e n r i c i G r a v i i studio partim ex
tenebris et situ eruta, partim cum Graecis exemplaribus mature collata (Col. 1546);
Divi P a u l i n i Episcopi N o l a n i quotquot extant Opera omnia, etc. (Col. 1560);
Scholia et annotationes
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in centum duas priores S. Hieronymi epistolas (Paris 1609).
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicaner Klooster en statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
65.
G.A. Meijer

[Verreyt, Jan Baptista]
VERREYT (Jan Baptista), schijnt geboren te zijn te Oirschot en was in 1637 organist
van S. Pieter te Leuven. Daarna is hij organist geworden te 's Hertogenbosch en in
1642 werd hem door de stedelijke regeering van Rotterdam het toezicht opgedragen
over den bouw van het nieuwe orgel in de S. Laurenskerk, door Hans Goltfus
gemaakt, en kort daarop ook het bespelen daarvan. In 1644 werd door de vroedschap
een contract voor zeven jaar met hem gesloten omtrent het bespelen van dit orgel.
Waarschijnlijk mag men in hem, wat zijn spel betreft, een aanhanger van Sweelinck
zien. Hij moet als organist een grooten naam gehad hebben wat over het hoofd
heeft doen zien, dat hij hoogst waarschijnlijk Katholiek gebleven is. Hij was gehuwd
met M a r g r i e t L e e n d e r s (elders M a r g r i e t a S c h a r p genoemd) en werd
28 Aug. 1650 in de Prinsenkerk begraven als ‘Mr. Jan Foryck, orgelyst’. Van hem
verscheen: Il primo libro de canzoni amorosi a tre voci, con basso continuo e senza;
Il secondo libro de canzoni amorosi a quatro voci, con basso continuo e senza;
Pavanen met 5 instrumenten (gedruct tot Antwerpen 1638); Divinae ac piae
oblectationes 8 voc. et 4 instrum. (Antwerpiae 1647, 13 vol.), Flammae divinac binis
ad ternisque vocibus concinendae cum basso generali organum componebat
J o a n n e s B a p t . V e r r y t h Rotterdami apud Batavos organista; Liber primus,
opus quintum (Antwerpiae apud haeredes Petri Phalesii typographi musices. 1649.
4 vol.). Verder wordt van hem vermeld een zesstemmige mis in hs. en een
eenstemmige allemande van hem is nog afgedrukt in Der fluyten lusthof en door
den utrechtschen organist v a n E y c k voor fluit gevarieerd.
Zie: Rott. Jrb. IX 144, 146-152, waar echter uit het toentertijd niet bekend zijn van
zijn sterfdatum door den schrijver verkeerde gevolgtrekkingen omtrent het leven en
het huwelijk van den organist zijn getrokken.
Moquette

[Verrutius, Hieronymus]
VERRUTIUS (Hieronymus), geb. te Groningen in 1546, overl. 3 Dec. 1601 en
begraven in de Aa-kerk te Groningen, alwaar een grafschrift voor hem werd geplaatst.
Hij was de zoon van G e r l a c u s V., den bekenden rector der Aa-school. Zijn studie
volbracht hij aan fransche en duitsche hoogescholen; in 1568 was hij te Heidelberg
(G. T o e p k e Matrikel der Univ. Heidelberg II, 45); hoewel zijn biografen een en
ander mededeelen van zijn studietijd te Rostock, komt hij in het matrikelboek daarvan
niet voor; geruimen tijd bleef hij te Parijs, Bourges en Douai. Als doctor iuris keerde
hij in zijn vaderland terug, waar zijn vader reeds overleden was. Na den dood, in
Aug. 1574, van den syndicus der Ommelanden, Peter van Zijl, volgde hij hem als
zoodanig op. Dien post, waarin hij voortdurend, het laatst 26 Sept. 1600 weder voor
6 jaren, werd gecontinueerd, bekleedde hij tot zijn dood. Zijn eerste optreden betrof
het in 1482 gesloten verbond tusschen de Ommelanden en de stad Groningen.
Terwijl van Zijl zich steeds tegen het opzeggen van dat verbond door de
Ommelanden had verzet, gaf Verrutius den raad een advies in te winnen over de
vraag, of deze opzegging geoorloofd was. Toen dit gunstig luidde, had de opzegging
plaats. ‘Daeruth gevolget een grote bitterheit der beider corporen tot uterste verdarff
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Jeroni Verutio sindico’, zegt E p p e n s in zijn Kroniek, I, 218. Inderdaad volgden op
de
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opzegging voortdurende geschillen tusschen de Stad en Ommelanden, welke zoo
hoog liepen, dat 1 Nov. 1577 een aantal ommelander heeren, die als afgevaardigden
binnen de stad waren, gevangen gezet werden. Eerst na verloop van een jaar
hadden allen hun vrijheid herkregen. In Dec. 1577 richtte Verrutius, die onder de
gevangenen behoorde, een request aan burgemeesters en raad van Groningen om
ontslag. Tevergeefs, hij herkreeg eerst 14 Nov. 1578 door de vlucht zijn vrijheid.
Alle inmiddels gevoerde onderhandelingen hadden niet tot overeenstemming geleid,
de oneenigheden duurden tot de reductie van 1594, waarbij Verrutius voor de
Ommelanden optrad. Met zijn vriend Wigbolt van Ewsum (zie I kol. 840) had hij zich
in de tusschenliggende jaren van oneenigheid met kracht tegen de stad gekeerd.
Het staan naast van Ewsum had hem het vertrouwen van velen ontnomen. Deze
had hem in 1584 als één der uitvoerders van zijn testament aangesteld. Tal van
malen heeft hij gedurende zijn loopbaan gezantschappen namens de Ommelanden
vervuld, de meest belangrijke zendingen waren: in 1576 naar Brussel, in 1579 naar
Antwerpen, in 1582 naar Utrecht en in 1586 en 87 naar den graaf van Leicester.
Toen in 1584 in den nieuw opgerichten Raad van State geen vertegenwoordiger
van de Ommelanden zitting had, omdat zij grootendeels in handen der Spanjaarden
waren, beraadslaagden zij om Verrutius op kosten der provincie daar aan te stellen.
Zijn bekwaamheden als gezant en als rechtsgeleerde worden ten zeerste geroemd.
Oude biografen noemen van hem een Lexicon Juris (Parijs 1573), hetwelk mij niet
bekend is.
Hij huwde in 1573 met A u c k P i e t e r s (overl. 1582) en in 1589 met A t h
H i d d e s d r . M e t s e m a en had bij ieder een 6-tal kinderen.
Zie: De Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t (Werken Hist. Gen. III:
27-28) register in voce; P.G. B o s , Het Groningsche Gild- en Stapelrecht (Gron.
1904) 277, 338 v.v.; C.P.L. R u t g e r s , De gevangenschap der Ommelander Heeren
in 1577 in Gron. Volksalmanak 1896 192-223; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXIII
(1902) 108-110; Gron. Volksalmanak 1910, 185; H.O. F e i t h , Register v.h. archief
v. Groningen II, passim; M. 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 J r .,
Stamboek v.d. Frieschen Adel I, 31 en Nalezingen 2-4; F e i t h e.a., Grafschriften
in stad en lande (Gron. 1910) 479; oudere literatuur bij J. d e W a l , Nederl. stud.
te Heidelberg en te Genève (Leiden 1865) 65.
van Kuyk

[Verschuer, Johan]
VERSCHUER (Johan) of V e r s c h u i r , 11 Oct. 1680 te Groningen geb. en 19 Aug.
1737 te Zeerijp gest., zoon van H e n d r i k V. en M a r i a H a a k s . Hij ontving in
zijn geboortestad onderricht in de theologie, doch volgde tevens de lessen in wisen natuurkunde van Bernouilli. In 1702 werd hij tot schoolmeester te Loppersum
(Gron.) aangesteld, legde in 1705 zijn proponentsexamen in de theologie af en werd
16 Apr. 1714 tot predikant in 't naburige Zeerijp beroepen. Hij stond bekend als een
bekwaam wiskundige, doch dat hem ‘een hoogleeraarszetel aan de parijsche
Sorbonne (zou zijn) aangeboden’, is niet waarschijnlijk, hoezeer er van zijn leven
slechts weinig met zekerheid bekend is. Hij is gehuwd geweest met A m m e r e n s
t e r M a a t , waaruit H e n d r i k V., in 1737 predikant te Nerdorp in Oost-Friesland,
met M e n s j e n v a n H a r e n en met H e l e n a S y g e r s , die hem overleefde.
Men heeft van hem verschillende werken, o.a.: Zegepralende waarheit (1735);
Honigraatje van gezangen tot verkwikking van Zions treuringe
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(1735; driemaal herdr.) en Bevindelijke godgeleertheit (1737).
Zie: Boekzaal XLV, 2 (1737) 492-97; T h .A. R o m e i n , Herv. pred. Drenthe 307
en H.H. B r u c k e r u s , Gedenkb. v. Stad en Lande 114.
Zuidema

[Verschueren, Thomas]
VERSCHUEREN (Thomas). dominicaan, overl. 18 Oct. 1684. Hij was lid van het
klooster te Antwerpen, sinds 1650 pastoor te Prinsenhage en deken van Breda. Zijn
broeder M a u r u s was abt van de Sint-Petrusabdij bij Gent, terwijl zijn broeder
H i e r o n y m u s missionaris was in de dominicanenstatie te Leiden en later prior te
Antwerpen. Pater Verschueren stond in hoog aanzien bij prins Willem III en wist
door diens tusschenkomst meermalen aanslagen tegen de priesters en roomsche
bedehuizen te verijdelen.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 245; J.B. K r ü g e r , Kerkel. Gesch.
v.h. Bisdom Breda IV, 134.
G.A. Meijer

[Verschuur, Gerrit]
VERSCHUUR (Gerrit), geb. 24 Febr. 1840 te Amsterdam, en ongehuwd overl. 20
Dec. 1906 te Nice. Hij was de oudste van twee zonen uit het huwelijk van
W o u t e r u s V e r s c h u u r , bekend paardenschilder, en G e e r t r u i d a
R e n n i n g h o f f . Aanvankelijk voor den handel opgeleid, werd hij later assuradeur,
eerst te Amsterdam, later te Parijs, doch na den dood zijns vaders, die een groot
vermogen naliet, deed hij zijn zaken van de hand en vestigde zich buitenslands
(Parijs, Nice en elders), was echter meest reizende. Belangrijke reisbeschrijvingen
werden door hem gegeven in Le tour du monde, de Aarde en hare volken, Eigen
Haard, het Tijdschr. v. 't Ned. Aardr. genootsch. enz., terwijl als afzonderlijke werken
van zijne hand het licht zagen: Door Amerika Reisherinneringen (1877); Ultima
Thule, of Een maand op IJsland, geïllustreerd door J.C. Greive Jr. (1878; vroeger
reeds in Eigen Haard opgenomen); Een reis om de wereld in 480 dagen (1882);
Palestina en aangrenzende landen (1884); Aux antipodes (Parijs 1891); Voyage
aux trois Guyennes et aux Antilles (ald. 1894) en Aux colonies d' Asie et dans l'Océan
Indien (ald. 1900). Zijn belangrijke ethnografische verzamelingen vermaakte
Verschuur aan het Museum voor land- en volkenkunde te Rotterdam; zij bestaan
voor een goed deel uit voorwerpen, afkomstig uit Oost- en West-Indië, Australië,
China, Japan, Amerika, de Faröer enz., benevens uit 14 à 1500 foto's.
Zie: Tijdschr. Ned. Aardrijksk. Genootsch. 1907, 462.
Zuidema

[Verspreet, Theodorus]
VERSPREET (Theodorus), geb. te Antwerpen 6 Febr. 1656, en aldaar overl. 7 Jan.
1725, had als cisterciensermonnik 25 Dec. 1676 zijne kloostergeloften afgelegd in
de abdij St. Bernard aan de Schelde. Priester gewijd 31 Mei 1681, werd hij eerst
kapelaan en 4 Febr. 1692 pastoor te Wouw. In 1720 benoemde de bisschop van
Antwerpen, hem tot landdeken van Bergen op Zoom. Hij overleed in het refuge der
abdij te Antwerpen waar hij ter verpleging verbleef. In druk verscheen van hem
Oratio funebris in exequiis R.D. Cornelii Adriaansens abbatis. in S Bernardi ad
Scaldim monasterio, dicta 25 Aug. 1722.
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Zie: K r ü g e r , Kerk. gesch. v. Breda, III, 21; IV, 313; B.v. D o n i n c k , Obituarium
Loci Sti. Bernardi (Lérins 1901) XXVII, 79, 80.
Fruytier

[Versteeg, Henricus Laurentius]
VERSTEEG (Henricus Laurentius), geb. te Arnhem 31 Dec. 1801, overl. te Herveld
(Geld.) 17 Febr. 1868. Hij werd in 1827 te Munster priester gewijd, en was
achtereenvolgens als kapelaan werkzaam te Zevenaar, Aerdt en Arnhem, en werd
in 1835 pastoor te Herveld, waar hij bleef
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tot zijn dood. Hij gaf uit: Leerrede bij de plechtige oprichting van den H. Kruisweg
in de R.K. kerk te Velp 7 Aug. 1849 (Arnhem 1849).
van der Heijden

[Versteeg, Willem Hubartus]
VERSTEEG (Willem Hubartus), 15 Febr. 1792 te Amsterdam geb. en 6 Mei 1850
te Doesburg overl. Hij studeerde eerst aan de (in 1811 opgeheven) hoogeschool te
Harderwijk, daarna aan die te Groningen, waar hij 6 Apr. 1818 tot Phil. theor. mag.
Lit. hum. dr. promoveerde, op een Specimen quo Oratio Philippica IV Demostheni
abjudicatur. Inmiddels was hij in 1815 tot rector der latijnsche school te Wageningen
benoemd; twee jaar later vertrok hij in gelijke betrekking naar Doesburg, waar hij in
1849 eervol ontslag ontving.
Versteeg was in 1830 een der medeoprichters van het Genootschap van Leeraren
aan nederl. gymnasiën en schreef menig opstel in de later (1837-49) door dat
genootsch. uitgegeven Symbolae Literariae. Bij zijn dood hield dit tijdschrift op te
bestaan.
Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1851, 140.
Zuidema

[Versteegh, Dominicus]
VERSTEEGH (Dominicus), geb. te Acquoy, ged. 4 Mrt. 1797, overl. te Culenborg
2 Jan. 1832. Studeerde theologie te 's Heerenberg, werd priester gewijd 10 Aug.
1821, was daarna leeraar aan het seminarie te Culenborg en werd Jan. 1830
benoemd tot hoogleeraar in de leerstellige godgeleerdheid aan het semin. te 's
Heerenberg; zeer zwak van gezondheid, moest hij reeds Aug. d.a.v. zijn ambt
nederleggen.
Zie: Archief Aartsbisdom Utrecht XXXIX, 78 en vlg.
Smeets

[Verstegen, Willem]
VERSTEGEN (Willem). In 1635 was deze Vlissinger in dienst der O.-I.C. als
onderkoopman te Nagasaki werkzaam geweest, toen hij 7 Dec. van dat jaar, op de
terugreis naar O.-I. aan boord van het schip ‘Amsterdam’ aan den gouverneur-gen.
en raden te Batavia schreef een ‘remonstrantie of corte voorstelling, omme een
grooten schadt ofte wel nieuwen aanvang van negotie te krijgen op het rijck ende
gout- en zilver-Eylandt, gelegen in de Zuytzee ter hoogte van 37½ graden benoorden
de Linie Equinoctiaal’ in haar geheel opgenomen in de werken van P.A. L e u p e
en Graaf T e l e k i , hieronder vermeld. Deze remonstrantie gaf den gouv.-gen. van
Diemen aanleiding tot het uitrusten der expeditie onder Quast en Tasman met de
fluitschepen ‘Engel’ en ‘Graft’ in 1639 ondernomen, alsmede tot den tocht van Fries
en Schaep met de schepen ‘Castricum’ en ‘Breskens’ in 1643. Eerstgenoemde
onderneming leidde tot de ontdekking der Bonin-eil. en laatstgenoemde tot die van
de eil. benoorden Jesso. Het bewuste gouden zilverrijk eiland werd natuurlijk niet
gevonden, maar vermoedelijk is Californië bedoeld, dat met de beschrijving in de
remonstrantie van V. overeenkomt, hoewel hij hem opgeeft als hoogstens 400
Duitsche mijlen beoosten Japan gelegen te zijn. V. bekleedde sinds 1636 wederom
zijn moeilijken post in Japan, toen aan de Portugeezen op last van den Keizer het
land was ontzegd en uitsluitend Nederlanders te Nagasaki (op Decima) werden
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geduld. In 1647 werd hij als opperhoofd aldaar aangesteld. Daar volgens de
overeenkomsten de opperhoofden niet lang mochten aanblijven, vertrok in 1651 V.
als commissaris naar Tonkin en later naar Tai-wan of Formosa. Op aanbeveling
van den gouveneurgeneraal werd hij tot buitengewoon raad van Indië benoemd,
maar in 1652 naar Nederland teruggeroepen, omdat hij de ontevredenheid der
bewindhebbers had opgewekt door briefwisseling
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met den geleerden predikant Robertus Junius, destijds te Delft en later te Amsterdam,
die vele jaren op Formosa met buitengewonen ijver was werkzaam geweest. V. was
gehuwd met een dochter van Melchior van Santvoort (II kol. 1263) en diens
japansche vrouw.
Zie: P.A. L e u p e , Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden
en Oosten van Japan (Amst. 1858); P a u l G r a f T e l e k i , Atlas zur Geschichte
der Kartographic der Jap. Inseln. Nebst dem Holländischen Journal der Reise Matthijs
Quast und A.J. Tasman etc. (Buda-Pest 1909, niet in den handel); O. N a c h o t ,
die Beziehungen der N.O.-I. Komp. zu Japan (Leipzig 1897), 225; L.C.D. v a n
D i j k , Zes jaren uit het leven van Wemmer van Berchem, gevolgd door iets over
onze vroegste betrekkingen met Japan (Amst. 1858); F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen (Midd. 1893) II, 849.
Mulert

[Versteghe, Gerrit Dircksz.]
VERSTEGHE (Gerrit Dircksz.), zoon van D i r c k J a n s z . V., geb. te Stroe bij
Garderen op de Veluwe omtrent 1520, overl. te Heidelberg 24 Sept. 1572, studeerde
te Deventer en te Rostock, waar hij Aug. 1553 geïmmatriculeerd werd als
G e r a r d u s T h e o d o r u s G a r d i r i u s G e l r e n s i s (H o f m e i s t e r , Rostocker
Matrikel 127.) Misschien was hij de praeceptor van den edelman Theodoricus
Schenck van Nidegen, woonachtig te Goch (ibid. 127), daarna leeraar aan de
latijnsche school te Wezel (I.A. v o n R e c k l i n g h a u s e n , Rcf. Gesch. III, 97).
Van Frankfort a.M. uit schreef hij 10 April 1558 een brief aan Bullinger te Zurich in
een zaak betreffende zijn neef Jan Gerritsz. Versteghe (Johannes Anastasius) (die
volgt) (Ned Arch. v. Kerkg. VI, 293) In 1559 reisde hij vergezeld door eenige
jongelingen uit Keulen en Wezel naar Genève en in het album in Heidelberg werd
hij 19 Febr. 1559 ingeschreven als: G e r a r d u s G a r d i r i u s G e l d r u s (T ö p k e ,
Matrikel II, 17). Tot herder der gemeente in Armsheim b. Alzey beroepen zijnde,
huwde hij aldaar P h o e b e J u n g i u s , dochter van den predikant te Alzey. In het
jaar 1561 werd hij tot inspecteur (Superintendent) van het district Alzey door den
kerkeraad te Heidelberg benoemd. Keurvorst Frederik III van de Paltz heeft zijn
diensten zeer gewaardeerd (D.L. W u n d t , Magazin I, 93 c.). Toen in het jaar 1566
de Keurvorst een gezantschap van 2 predikanten uit de Paltz onder leiding van zijn
hofprediker Petrus Dathenus naar de Nederlanden zond met de bedoeling met de
Gereformeerden aldaar betrekkingen aan te knoopen en Dathenus naar Gent ging,
reisde Gerardus Verstegus met nog een predikant uit de Paltz over Deventer naar
Harderwijk en Elburg. Bij deze gelegenheid heeft hij ook zijne geboorteplaats Stroe
bezocht (W. M o l l in Kerkh. Arch. I, 130; E. H i l l e R i s L a m b e r s , De kerkherv.
op de Veluwe CCCXLVIII.).
Hij keerde in Januari 1567, vergezeld door Caspar van der Heyden (II kol. 570)
naar de Paltz terug (Dr. Hille Ris Lambers l.c. heeft hem hier en elders met Johannes
Anastasius verward) (Zie: P i j p e r in Bibl. Ref. Neerl. IV, 102).
In het jaar 1571 is hij bij het vermaard gesprek met de Wederdoopers te
Frankenthal (van 18 Mei tot 19 Juni) in het begin, reeds ziekelijk, tegenwoordig
(Monatsh. f. Rhein. Kircheng. VI, 344.)
Hij stierf 24 Sept. 1572 te Heidelberg aan waterzucht, zooals blijkt uit een gedicht
en epitaphium, door zijn verwant Lambertus Pithopoeus aan zijne nagedachtenis
gewijd.
Het luidt aldus:
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Post varios cursus vitae morbique dolores
Hoc posui tumulo corporis exuvias.
Geldria me genuit, fovit Daventria, pectus
Excoluit Musis nobile Rostochium.
Inde mihi Rheni, Meni, Rhodanique Nierique
Urbes atque scholas visere cura fuit.
Tandem Altzeanas undenos circiter annos
Sincero pavi dogmate pastor oves.
Sic, ubi quem dederas cursum mihi, Christe, peregi
In coelum placida morte solutus eo.
Zijne weduwe Phoebe bij wie hij verscheidene kinderen had, hertrouwde met
Gellius Faber.
Zijn tweede zoon heette naar den vader ook G e r a r d u s V e r s t e g u s . Hij is
in het album van Heidelberg 21 April 1589 ingeschreven: G e r a r d u s V e r s t e g u s
A l t z e a n u s . (T ö p k e II, 143). Hij werd later de echtgenoot van S i b i l l a
F o n t a n u s , dochter van Johannes Fontanus (I kol. 873) te Arnhem (Mon. f. Rh.
Kircheng. VI 111). Wij vinden hem als predikant te Garderen, Buren, Oud-Beyerland
en Lekkerland.
Zie P. B o c k m ü h l in Ned. Arch. v. Kerkg. IX (1910) 301-307.
Bockmühl

[Versteghe, Jan Gerritsz.]
VERSTEGHE (Jan Gerritsz.) of J o h a n n e s A n a s t a s i u s V e l u a n u s , geb.
omstr. 1520 te Stroe, overl. 1570 te Bacharach (tegenw. Reg.-Bez. Koblenz.). In de
veluwsche buurtschap Stroe, toen gelijk nu behoorende tot de kerkelijke gemeente
Garderen, wijst men nog de hofstede aan, die, zooal niet met zekerheid, dan toch
met groote waarschijnlijkheid, als zijn geboortehuis kan worden beschouwd. Zijn
vader heette G e r r i t J a n s z . V., zijn grootvader J a n D y r i c k s z V.; de familie
was niet onbemiddeld, hetgeen J.A. in staat stelde te studeeren, en wel voor
geestelijke; wáár, is onbekend, niet onwaarschijnlijk te Harderwijk. In 1544 werd hij
pastoor te Garderen; van zijne sermoenen maakte hij veel werk, en zijn latere
aanklager roemt zijne welsprekendheid. Mede ten gevolge van ijverige studie werd
hij aanhanger der protestantsche denkbeelden; ook de gemeente maakte hij er
mede bekend, doch zijn optreden wekte argwaan. Nog vóór zijne officieele aanstelling
als kettermeester in Gelderland trad de inquisiteur Sonnius tegen hem op; 1 Jan
1550 werd J.A. gevangen genomen en naar Arnhem gevoerd. Bij huiszoeking vond
men in de pastorie verboden boeken en het ontwerp van een geschrift tegen het
pausdom van zijne hand. 27 Jan. heeft J.A. openlijk te Arnhem ten aanhoore eener
groote schare zijne dwalingen herroepen. Een afkeurend oordeel over deze
loochening worde verzacht door te letten op de moreele pijniging, door de inquisiteurs
Sonnius en Gruwel op hem toegepast. Zijn ‘sundigen wederroip’ heeft hij zelf later
diep betreurd. Zijn vonnis werd levenslange gevangenisstraf, door te brengen op
het kasteel te Hattem, waar een torenkamer van het bouwvallige gebouw zijne
verblijfplaats werd. De slotvoogd ontving twee stuivers daags voor zijn onderhoud;
drie dagen van de week bestond zijne voeding uit water en brood. Daarbij was hem
de verplichting opgelegd een geschrift samen te stellen van gelijken omvang als
het te Garderen in beslag genomene, ter verdediging van het pausdom. Requesten
voor invrijheidstelling van hemzelf en van vrienden stuitten aanvankelijk op den
tegenstand van Sonnius; Pinksterdag 1553 werd hij echter losgelaten na
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tusschenkomst van de landvoogdes Maria, en op voorwaarden door Sonnius te
bepalen. Deze vroeg eene borgtocht van vierhonderd gld., en beval dat de gewezen
pastoor zich binnen veertien dagen te Leuven moest bevinden om daar onder
toezicht den kerkdienst waar te nemen en drie jaren ‘pausselicke theology’ te
studeeren. Onderweg daarheen opende J.A. de
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meegegeven brieven van aanbeveling; het vooruitzicht der daarin omschreven
censuur deed hem, na een geheim verblijf van drie dagen in Leuven, de vlucht
nemen. In Januari 1554 kwam, na informatie bij Tapper, zijn verdwijnen uit; de
borgen - zijn grootvader en een vriend - hebben de gelden voldaan. J.A. vluchtte
naar ‘Oostland’; hoogst waarschijnlijk ontmoette hij in Rostock zijn daar studeerende
neef Gerrit Dirksz. V., (die voorgaat) en bezocht hij Wesel en Dusseldorf;
ondertusschen werkte hij ‘onder vielerley beswernis’ aan zijn Der Leken Wechwyser.
Het boekje, in 1554 verschenen, was hem meer dan eene proeve van studie, maar
tevens belijdenis van onverzwakte trouw aan de gereformeerde beginselen en het
bewijs van opstaan na val. Hij gaf het dan ook (anoniem) uit als het werk van een
wederopgestane, waarom hij zich op den titel A n a s t a s i u s noemt. Het boek is
geschreven in Geldersch dialect; de mededeeling dat het in Straatsburg verschenen
is, alsmede de dateering van de voorrede van uit die plaats, kan eene opzettelijke
misleiding ten bate van eigen veiligheid zijn; misschien is Wesel de plaats van
verschijnen.
In 1554 werd J.A. predikant te Steeg bij Bacharach. In 1557 zond hij ter perse
Vom Nachtmal Christi, onder den schuilnaam A d a m u s C h r i s t i a n u s ,
verschenen bij Froschauer in Zürich. De luthersche omgeving in de onder Otto
Heinrich het Lutheranisme toegedane Paltz, maakte een pseudoniem gewenscht
voor dit werkje, dat een protest was tegen de luthersche Avondmaalsopvatting en
het drijven der luthersche zeloten. In 1561, toen inmiddels Frederik III, de man van
den Heidelbergschen Katechismus, keurvorst was geworden, kon J.A. meer openlijk
voor zijne overtuigingen uitkomen; in dat jaar verscheen zijn Bekantenisz von dem
waren leib Christi wider die Jhesuijten. In 1561 werd hij Inspektor (superintendant)
in het district Bacharach, Als zoodanig zal hij belangrijk aandeel hebben gehad in
de tot standkoming van den Heid. Kat., welke op sommige punten met Der Leken
Wechwijser merkwaardig overeenstemt. In 1563 huwde hij J o h a n n a
P i t h o p o e a , zuster van den Heidelbergschen hoogleeraar L a m b e r t u s P., die
hem overleefde en in 1573 hertrouwde met J o h . I u g e n i t i u s . Eene dochter
M a r i a huwde met Q u i r i n u s R e u t e r . (Dat een Paltsisch geschrift: Ein kurtzer
Wegweiser, van 1564, van de hand van J.A. zou zijn, is mogelijk, maar niet zeker).
Niet in de eerste plaats wegens zijne betrekkelijk kortstondige werkzaamheid hier
te lande, maar omdat hij een der belangrijkste vertegenwoordigers is der
nederlandsch-reformatorische richting, is J.A. eene merkwaardige figuur. Niet alleen
critiek oefenend op het bestaande, maar nieuw bouwend op evangelischen
grondslag, bijbelsch van beschouwingswijzc, was hij daarbij zeer verdraagzaam.
Hij kende geen praedestinatie, was ruim genoeg van opvatting om hier de gedachten
van Luther, ginds die van Zwingli in zich op te nemen. Zijne Avondmaalsleer vertoont
verwantschap met die van Cornelis Hoen en de zijnen; zijn eerbied voor kerkelijke
traditie en voor de ‘alden doktoren’ is groot, zij 't ook niet absoluut. Zijn Der Leken
Wechwyser had in breede kringen invloed; in 1554 te Harderwijk gretig gekocht,
verscheen het reeds in het volgende jaar in het Hollandsch. Volgens Uytenbogaert
behoorde het met Melanchton's geschriften en Bullinger's ‘Huisboek’ tot de in den
aanvang der reformatie meest gelezen werken. Later, toen de erasmiaansche
richting wijken moest voor de meer ‘positieve’, is ook de invloed van J.A.'s geschrift
verminderd. Ook hijzelf heeft een
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ontwikkelingsgang doorgemaakt; hij is steeds meer een vertegenwoordiger der
zwitsersch-gereformeerde richting geworden, hetgeen zich in zijn Der Leken
Wechwijser reeds eenigszins laat bemerken. Voor deze verandering van standpunt
is vooral kenmerkend eene vergelijking tusschen den 1en en den 2en druk (van
1564) van zijn Vom Nachtmal Christi. Een eclecticus, zooals Moll hem genoemd
heeft, was hij niet; daarvoor had de richting, waartoe mannen als J.A. behoorden,
te veel zelfstandigs. Het uiterlijk terugtreden dezer richting heeft ten gevolge gehad,
dat eeuwen lang de persoon en de werken van J.A. vrijwel vergeten zijn. De
nasporingen van W. Moll en de sedert gevolgde studiën van velen hebben hierin
verandering gebracht. In 1906 verscheen een herdruk van Der Leken Wechwyser
in de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica; in 1912 werd in de Herv. kerk te
Garderen een eenvoudig gedenkteeken in marmer en hardsteen onthuld, vervaardigd
door August Falise, in tegenwoordigheid van Prins Hendrik d. Nederl., waarbij eene
feestrede werd uitgesproken door prof. Pijper, van Leiden.
Zie over hem: W. M o l l , J.A.V. en ‘D.L. Wechw.’ in Kerkhist. Archief I (1857),
1-134; F. P i j p e r , in Biblioth. Ref. Neerl. IV (1906), 81-490; H.G. K l e y n en J.I.
D o e d e s , in Kerk. Courant, 1891; M.A. G o o s z e n , De Heid. Catech. e.h. Boekje
v.d. breking d. Broods (Leid. 1892) 342-367; A.J. v a n 't H o o f t , De theologie van
Heinr. Bullinger (Leid. 1888), 131-145; C.H. R i s L a m b e r s , De kerkhervorming
op de Veluwe (Barneveld 1890); P. B o c k m ü h l , Ad An. Vel., in Ned. Arch. v.
kerkgesch., Nieuwe Serie V (1908), 130-136; d e z ., Twee verdere stukken aang.
J.A.V., t.z.p. VI (1909), 291-296; d e z ., Eine wiedergefundene Schrift des J.A.V.,
t.z.p. VII (1910), 337-362; d e z . J.A. und Ger. Verstegus, t.z.p. IX (1912), 301-307;
W.G. G o e t e r s , Waar een der werken v.J.A.V. gedrukt werd, t.z.p. VI (1909), 304
vg.; J.S. v a n V e e n , Meded. o.d. gevangensch. v.J.A.V., t.z.p., 371 vg.; J.
L i n d e b o o m , J.A.V., t.z.p. IX (1912), 213-220 (met afbeeld, v.h. gedenkt.); F.
P i j p e r , J.A.V., t.z.p., 355-371; P. B o c k m ü h l , Wo ist die erste Ausgabe des
‘D.L.W.’ gedruckt, in Theol. Arbeiten aus d. Rh. Wissensch. Pred. Ver., Neue Folge
XIII (1912), 110-128; d e z ., Die Grabschrift des Ger. Verstegus in Monatsh. f. Rhein.
Kirchengesch. VI (1912), 110-126, 181-187.
Lindeboom

[Verwijs, Eelco]
VERWIJS (Eelco), verdienstelijk letterkundige, geb. 17 Juli 1830 te Deventer, overl.
28 Mrt. 1880 te Arnhem. Zijn ouders waren A d r i a a n V e r w i j s , predikant in
eerstgenoemde plaats (overl. 1844) en T r i j n t j e F o c k e m a (gest. 1871). Na de
lagere school en het gymnasium te Deventer te hebben afgeloopen, werd hij in 1848
student aan het athenaeum aldaar, waar hij vooral vlijtig de colleges van prof.
Jonckbloet bezocht. Twee jaar later vertrok hij naar Groningen, waar hij zich liet
inschrijven als theol. student. Ook hier volgde hij echter met voorliefde de
letterkundige colleges, vooral die van prof. de Vries, en toen deze in 1853 naar
Leiden benoemd werd, volgde Verwijs zijn beminden leermeester naar die
hoogeschool. Inmiddels had hij, ‘na reeds een paar jaar op het pad der theologie
te hebben rondgedrenteld, meer bloempjes plukkend dan vruchten kweekend’, deze
faculteit verlaten. ‘Hij was niet van het leem gebakken, waaruit predikanten gevormd
worden’, en het was dan ook meer op verlangen zijner ouders dan uit eigen keus,
dat hij zich voor de theologie had laten inschrijven.
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Had hij te Groningen trouwe vrienden verlaten, in Leiden verwierf hij zich weldra
nieuwe in F. Haverschmidt (Piet Paaltjens), J. Henny (Jan van Zutphen), W. van
der Kaay, H. Kern, A.G. Kok e.a. Verwijs was een levenslustig student, ‘die altijd
meedeed en nooit blasé werd’, doch die zich vaak al te weinig om de kunst van het
maat-houden bekommerde.
Nadat hij zijn candidaats en doctoraalexamen in de letteren had afgelegd, verliet
hij in 1857 Leiden, om in de ouderlijke woning te Deventer aan zijn dissertatie te
gaan werken. 23 April van dat jaar promoveerde hij op een in het Nederlandsch
geschreven proefschrift (een zeldzaamheid in dien tijd) over Jacob van Maerlant's
Wapene Martijn. Het volgend jaar werd hij benoemd tot docent in de nieuwe talen
aan het gymnasium te Franeker, waar hij tot 1862 bleef. Hij werd toen
archivaris-bibliothecaris der provincie Friesland, waarvoor hij zijn woonplaats naar
Leeuwarden overbracht. Hier in L. was Verwijs ook schoolopziener in het eerste
district van Friesl. en was hij tevens enkele jaren lid van de examen-commissies
voor akten M.O., gelijk later te Leiden. In 1868 n.l., na den dood van Dr. L.A. te
Winkel, werd hij op aanzoek van prof. de Vries mederedacteur van het Woordenboek
der Nederlandsche taal, kort daarna ook van het Middelnederlandsch Woordenboek,
later voortgezet door Dr. J. V e r d a m . Hij verplaatste toen zijn woning naar Leiden,
waar hij, na een afwezigheid van elf jaren, andermaal een gelukkigen tijd heeft
doorgebracht, werkende aan zijn geliefkoosde studiën en den omgang genietende
van oude en nieuwe vrienden. Maar in 1872 begon de levenslustige en sterke man
te lijden aan een borstkwaal, die de oorzaak van zijn vroegtijdigen dood zou worden.
Wel gelukte het hem nu en dan voor een poos zijn ziekte te bedwingen (hij vertoefde
daarvoor bij afwisseling in Doorn, Mentone en Méran), doch eindelijk moest hij den
strijd opgeven. In 1879 verhuisde hij van Leiden naar Arnhem, waar hij het volgend
jaar overleed, kinderloos, doch beweend door een liefhebbende gade en door tal
van oprechte vrienden. Verwijs was sinds 1864 gehuwd met L a m b e r d i n a
H e n r i e t t a T e l t i n g . Zijn kostbare boekerij had hij vermaakt aan de Maatschappij
der Ned. Letterkunde te Leiden, waarvan hij sedert 1857 een zeer werkzaam lid
was. Behalve van deze Maatschappij, was hij een gewaardeerd lid van de Kon.
Akad. v. Wetensch., van het Friesch genootsch. voor oudh.-, taal- en geschiedkunde,
van het Prov. Utrechtsch genootsch. v.K. en W. enz. In 1877 was hem te Amsterdam
aan de nieuwe universiteit ald. een leerstoel voor de Ned. taal- en letterkunde
aangeboden, maar om zijn al zwakker wordende gezondheid meende hij daarvoor
te moeten bedanken.
In zijn voorkomen en optreden herinnerde Verwijs aan zijn ouderen tijdgenoot
Bakhuizen van den Brink, dien hij hoog vereerde. Evenals deze had hij een sterk
gestel, een forsch en ridderlijk karakter, een helder verstand, een critischen geest,
een levendige fantasie, een buitengewone werkkracht.
Een groot aantal geschriften zag van Eelco Verwijs het licht. Behalve zijn
dissertatie: Jacob van Maerlant's Wapene Martijn, met de vervolgen, kritisch
uitgegeven en toegelicht (1857), noemen wij zijn Bloemlezing uit
Middelnederlandsche dichters, met een Korte Middelnederl. Spraakkunst (1858-67;
4 dln.) en zijn Nederlandsche klassieken (1862-69; 6 dln.). Verder zijn Tien goede
boerden (1860); Jacob van Maer-
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lant's Der Naturen Bloeme (1878); Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael (in
vereeniging met M. d e V r i e s en F e r d . v o n H e l l w a l d , 1858-63; 3 dln.), en
Jac. v. Maerl.'s Strophische gedichten (1879 en 80). Ook bezorgde hij een goede
critische uitgave van den Ferguut en van andere middelnederl. teksten. Verder
schreef hij opstellen en bijdragen in tijdschriften, jaarb. en couranten, als in de Gids
(1871, IV, 193: Het Passiespel van Ober- Ammergau); in den Ned. Spect. (1866,
67, 70, 71, 73, 74, 77 en 80); in de Taal- en Letterbode (1870-75; Verwijs was
hiervan met Dr. P.J. C o s i j n redacteur); in de Taalkundige Bijdragen (1877-79);
in de Verslagen en Mededeel. der Kon. Acad. v. Wetensch. en in de Hand. v.d.
Maatsch. der Ned. Letterk.; in de Taalgids (IV, 121); in de Vaderl. Letteroef. (1865
en 66); in den Frieschen Volksalm. (1864-66); de Volksalm. tot Nut v. 't Alg. (1868);
de Vrije Fries (1865); den Overijss. alm. v. Oudh. en Lett. (1855); den Gron. Stud.
alm. (1853); den Leidschen stud. alm. (1855 en 57); de Friesche Cour. enz. Voorts
een levensbericht van A.C. O u d e m a n s in de Hand. v.d. Maatsch. der Ned. Letterk.
(1875) en een van J o o s t H i d d e s H a l b e r t s m a in den Ned. Spect. (1869).
Zijn portret werd door W. Steelink en door J. Veth in prent gebracht.
Zie uitvoeriger: Levensber. Letterk. 1880, 75; Jaarb. Kon. Akad. v. Wetensch.
1881, 1, en Ned. Spect. 1880, 134 en 150.
Zuidema

[Veth, Pieter Johannes]
VETH (Pieter Johannes), geb. 2 Dec. 1814 te Dordrecht, overl. 14 Apr. 1895 te
Arnhem. Hij studeerde te Leiden in de letteren en de theologie. In 1838 werd hij
lector in het Engelsch en Maleisch; 9 Dec. 1840 honoris causa tot doctor in de
letteren bevorderd na de verschijning van zijn Specimen, exhibens majorem partem
libri as-Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubb al-Lubâb. In 1841 werd hij
hoogleeraar in de oostersche talen, hebreeuwsche oudheden en uitlegkunde van
het Oude Testament aan het Athenaeum te Franeker, in Nov. 1842 te Amsterdam,
waar hij bovendien de wijsbegeerte doceerde. In 1864 werd hij hoogleeraar aan de
rijksinstelling tot opleiding van indische ambtenaren, waar hij de ethnographie en
Islam doceerde. In 1877 werd hij hoogleeraar in de ethnographie, van den O.I.
Archipel te Leiden, tot 1885, toen hij wegens zeventigjarigen leeftijd eervol ontslag
kreeg.
Van 1850-52 was hij redacteur van het dagblad De Indiër, van 1867-1871 gérant
der redactie van het Tijdschr. v. Ned. Indië, van 1844-1876 lid van de redactie van
de Gids. Hij was secretaris der regeeringscommissie, belast met de regeling der
opleiding der aanstaande Oost Ind. ambtenaren, oprichter en voorzitter (1873-1884)
van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap enz.
Van zijne vele werken noemen wij hier slechts: Borneo's Westerafdeeling
(Zalt-Bommel, 1854-1856); Java, geographisch, ethnologisch, historisch (Haarlem,
1875-1882).
Eene volledige opgave zijner geschriften bevat de Feestbundel ... ter gelegenheid
van zijn 80en geboortedag aan P.J. Veth aangeboden (Leiden 1894).
Zie: G. D u g a t , Histoire des orientalistes de l' Europe (Paris 1868) I, 100-120;
P.A. v a n d e r L i t h in Jaarb. Kon. Akad. v. Wetensch. 1896, 1; Levensberichten
Letterk. 1896, 271; H. K e r n in Ind. Gids, Mei 1895.
Juynboll

[Vethacke, Conrad Diederich Frantz]
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VETHACKE (Conrad Diederich Frantz), 10 Febr. 1775 te Wezel geb. (ged. 21 Febr.
ald.) en 24 Apr. 1837 te Tiel overl., was de zoon van
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J o h a n n C o n r a d V., burgemeester en eerste assessor van het landgericht te
Wezel. Na eerst een tijdlang zeeofficier geweest te zijn, richtte hij, na in Mei 1808
de onderwijzersakte van den ‘eersten rang’ behaald te hebben (wet op 't L O. van
1806), een fransche kostschool op te Tiel, die weldra een groot aantal leerlingen
telde en een goede reputatie genoot.
Zuidema

[Vethacke Of Vethake, Hieronymus Adrianus]
VETHACKE of VETHAKE (Hieronymus Adrianus), zoon van bovengenoemde, werd
6 Oct. 1833 te Tiel geb. en overl. 31 Oct. 1894 te Breda. Achtereenvolgens was hij
instituteur te Weesp en te Breda, alsmede schoolopziener in het arrondissement
Zevenbergen. Voorts bestuurslid en voorzitter van het departement Breda tot Nut
v. 't Alg., ouderling bij de Waalsch Herv. kerk dier stad, bestuurslid van het Natuurk.
Genootschap aldaar, lid van den Raad van Ouden der Loge ‘het Vrije geweten’ en
lid van het Hist. Genootsch. te Utrecht. Ook zijn instituut genoot een welverdiende
reputatie.
Wij merken bij dit art. op, dat de oorspronkelijk duitsche geslachtsnaam
V e t h a c k e ten onzent in de geboorteakten van lateren tijd gewijzigd werd in
V e t h a k e ; alleen is hij op verzoek van een der kleinzonen bij een enkelen zijtak
der familie in zijn ouden vorm hersteld (Vonnis der arrond. rechtbank te Tiel van 28
Apr. 1905).
Zuidema

[Vethake, Hendrik Willem]
VETHAKE (Hendrik Willem), broeder van den vorige, 23 Mrt. 1823 te Tiel geb. en
14 Jan. 1886 te Utrecht overl. Na den dood zijns vaders in 1837 ontving hij zijn
opleiding op den ‘Klokkenberg’ te Nijmegen, waar hij met goed gevolg verschillende
examens voor het lager onderwijs aflegde. 18 Apr. 1849 werd hij door de Prov.
Commissie van Onderwijs in Gelderland bevorderd tot ‘hoofdonderwijzer van den
eersten rang.’ Van 1850 tot 1862 stond hij aan 't hoofd van een bloeiende kostschool
in den Haag, terwijl hij in laatstgenoemd jaar benoemd werd tot directeur der
Jongensschool voor M.U.L.O. van de Waalsche gemeente te Amsterdam. In 1871
vestigde hij zich, ter wille van de studie van zijn oudsten zoon, te Utrecht, waar hij
nog slechts een kostschool met beperkt aantal leerlingen uit den aanzienlijken stand
aanhield.
H.W. Vethake was lid van het Hist. Genootsch. te Utrecht en schreef, behalve
een aantal schoolboeken over aardrijks-, reken- en stelkunde, een Beantwoording
der vraag: Zijn de nadeelen der gemengde scholen op te wegen tegen de voordeelen
der gezindtescholen, of de voordeelen van gene tegen de nadeelen van deze (1854);
verder een werk: Physionomie der wereldgeschiedenis, 2 dln. (1868) en De Heroën
der fransche literatuur. Letterkundige studiën over den ontwikkelingsgang dier
literatuur (1871).
Zuidema

[Vethake, Jan Coenraad]
VETHAKE (Jan Coenraad), broeder van de beide laatstgenoemden, 15 Jan. 1827
te Tiel geb. en 14 Juni 1887 te Arnhem overl. Na eerst eenigen tijd docent in
wiskunde en aardrijksk. aan het gymnasium te Deventer te zijn geweest, stond hij
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van 1854 tot 1866 als instituteur aan 't hoofd van een bloeiende kostschool te
Arnhem, terwijl hij in laatstgenoemd jaar tot schoolopziener in het eerste district van
Gelderland benoemd werd. In 1880 werd J.C. Vethake als schoolopziener
overgeplaatst naar het bij de wet van 1878 nieuw gevormde district Arnhem. Tot
zijn dood heeft hij deze betrekkingen met meer dan gewonen ijver waargenomen.
Vooral heeft hij veel gedaan voor de wering van schoolverzuim en voor 't verstrekken
van warm voedsel aan de arme schoolkinderen van zijn uitgebreid
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district, dat behalve Arnhem en omstreken ook de geheele Veluwe omvatte. Ook
bij 't afnemen van vergelijkende examens voor de benoeming van hoofden van
scholen in zijn district en bij die voor 't verkrijgen van akten van bekwaamheid als
onderwijzer en hoofdonderwijzer legde V. grooten ijver en nauwgezetheid aan den
dag.
Zuidema

[Veije, Gerard Dirk Swanenburg de]
VEIJE (Gerard Dirk S w a n e n b u r g d e ), griffier der Staten van Overijsel, geb. 20
Mrt. 1824 te Medemblik en overl. 3 Juni 1885 te Zwolle. Aanvankelijk opgeleid voor
de registratie en het notariaat, werd hij op ruim 20-jarigen leeftijd aan de griffie van
het prov. gouvernement van Overijsel verbonden, klom hierbij geregeld op en werd
in 1876 tot griffier benoemd, als opvolger van Mr. J.C. Bijsterbos. Ook in vele andere
betrekkingen was hij verscheiden jaren nuttig werkzaam, o.a. als lid van den
zwolschen gemeenteraad (1870-76) en als secretaris der Kamer van koophandel
in deze stad. Gedurende korten tijd was hij ook notaris te Dalfsen (benoemd in
1862). Zich onderscheidende door vele gaven van hoofd en hart, genoot de Veije
in hooge mate de achting zijner medeburgers. Op bibliogr. gebied redigeerde hij
het Jaarboekje van de prov. Overijssel (1868-77) en bewerkte hij met L.N.
S c h u u r m a n den 2den dr. van Luttenbergs Chronologische verzameling der
wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden (1872-77).
De Veije was gehuwd: 1o. in 1862 met A n n a J a c o b a D o i j e r , overl. 2 Mrt.
1876; 2o. in 1878 met H e i l t j e D o i j e r , overl. 24 Dec. 1898. Uit het eerste huwelijk
had hij zes kinderen, waarvan bij zijn dood in leven waren eene dochter en drie
zoons.
Zie: Prov. Overijs. en Zwolsche Cour. v. 4 en 6 Jun. 1885.
Zuidema

[Vianen, Gijsberta van]
VIANEN (Gijsberta v a n ), van Rijzenburg, abdis der cistercienserabdij Leeuwenhorst,
overleed 1497. Zij was de dochter van G i j s b e r t en J o h a n n a v a n
Y s s e l s t e i n . In Leeuwenhorst bekleedde zij den post van infirmaria, toen zij tot
abdis verkozen werd. 2 Aug. 1493 bevestigde de abt van Kamp de keuze en stelde
de nieuwe abdis in het bezit der abdij. Gedurende haar bestuur beleefde zij vele
moeilijkheden. Volgens Römer kwamen de bewoonsters der abdij in 1494 in verzet
en lieten zich niet gezeggen, dan nadat zij van de commissarissen van het algemeen
kapittel, den abt van Boneffe bij Namen, Petrus de Quaye, en den prior der
cistercienserpriorij te Yselstein, hadden afgedwongen om jaarlijks uit reizen te mogen
gaan ‘na te vragen mijnre Vrouwen consent.’ Het belangrijk relaas van dezen
kloosterstrijd door den deken van Oudmunster, Herman van Lockhorst, zou nog
bestaan. Volgens de Kroniek van Kamp werd 1493 Jul. 27 het klooster Leeuwenhorst
door den abt van Oude Kamp, Henricus van Kalkar, hervormd en besloten; ‘duplo
major pars’ der nonnen namen het slot aan, acht gingen uit de abdij ‘pro
deliberatione’. Nonnen uit de abdij Fürstenberg O. Cist. bij Xanten kwamen naar
Leeuwenhorst om de hervorming te helpen doorzetten. De visitatiebrieven van den
abt van Oude Kamp van 1488 en 1494, bewaard in het archief te Warmond, zullen
meer licht kunnen geven in deze zaak. 20 Mei 1494 stuurden de nonnen eene bede
aan den abt van Kamp om verzachting in de klausuur.
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die in het klooster door haar was opgevoed. J o n g e l i n u s ,
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Notitia abbatiarum O. Cist. II, 7 sprekend van de reformatie van Leeuwenhorst in
1493 zegt tevens, dat ook daar leefde: ‘Margareta Tuelen hierophylax integrae vitae
puella.’ Een Marg. de Tuul, monialis in Leeuwenhorst, komt voor in het necroloog
van Mariendaal O. Cist. 18 Aug. Ook Batav. illustr. 1313 noemt in de lijst der nonnen
van Leeuwenhorst Margareta van Tuyl uit Gelderland. Of Margareta juist onder het
bestuur van Gijsberta van Vianen leefde, blijkt niet uit J o n g e l i n u s , die in zijn
werk niet over Leeuwenhorst handelt.
Zie: Rhynl. oudheden 632; Archief aartsb. Utrecht XVII, 190-193; R ö m e r ,
Overzigt van kloosters en abdijen, 297, 300; Bat. ill. 1144; M a t t h a e u s , Fund. et
fata 455; Annalen des Vereins f.d. Niederrhein XX (1869) 349; M. D i c k s , Die Abtei
Camp am Niederrhein (Kempen 1913) 407.
Fruytier

[Viering, Joannes]
VIERING (Joannes), W i n g e r i u s , geb. 1571 te Leuven, Jezuïet 1589, priester
1604, gest. 30 Nov. 1622 te Mechelen. Behoudens een kort verblijf in 1611 te Utrecht,
was hij van 1610-1613 te Rotterdam werkzaam. Ondanks de vervolging, waaraan
hij blootstond, arbeidde hij te Rotterdam, beschermd door den heer P.A. Kievit, met
zooveel vrucht, dat, waar bij zijn aankomst maar een tiental families voor hun
katholiek geloof uitkwamen, bij zijn vertrek het getal dergenen, die hun paaschplicht
bij hem kwamen vervullen, reeds ongeveer 300 bedroeg. Tegen het einde van 1613
werd den baljuw gelast zich van Vieringius, omdat deze eenige kloosterbroeders
bewogen had naar hun convent weder te keeren, meester te maken, maar V. onttrok
zich bijtijds aan de uitvoering van dit bevel; hij trok in 1615 door Overijssel, verbleef
eenigen tijd in het gevaarlijke Kampen en bereikte ten laatste Friesland. In 1618
werd hij echter te Midlum bij Harlingen gegrepen en men eischte 3500 gulden voor
zijn invrijheidstelling. V. achtte zich zelf zooveel niet waard en verkoos liever in
gevangenschap te sterven, dan dat de katholieken dien losprijs zouden betalen.
Aldus bleef hij 7 maanden gevangen, tot, door toedoen van pater van den Tempel,
prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van Nassau van de Staten van Friesland
diens kostelooze bevrijding verkregen. Hierna keerde V. naar de Zuidelijke
Nederlanden weder, waar hij nog 4 jaren doorbracht.
Zie: A.H.L. H e n s e n , Het R.- Katholieke Rotterdam in: Rotterdam in den loop
der eeuwen (Rott. 1906) 62-64; Archief Bisd. Utrecht IV, 97, 101; XXV, 187; Bijdragen
Bisd. Haarlem X, 60, 62, 65; W.P.C. K n u t t e l , De Toestand der Nederl. Katholieken,
110.
Derks

[Vilsteren, Egbert van]
VILSTEREN (Egbert v a n ), geb. 26 Juli 1591 te Wijhe, Jezuiet 19 Maart 1614,
priester 20 Maart 1622, gest. 22 Jan. 1660 te Wijhe. Na van 1623-1625 te Gouda
in bediening te zijn geweest, begon hij zijn langdurigen arbeid in Overijsel. In 1629
legde hij de grondslagen van een bloeiende jezuietenstatie te Wijhe, waartoe vele
dorpen in den omtrek werden gerekend. Behalve de regelmatige verzorging van
zijn 1400 parochianen, nam v.V. van 1633-1637 ook voor zijn rekening een jaarlijksch
bezoek naar Holstein, om er aan de vele Nederlanders geestelijke hulp te verleenen.
Om zijn gullen ijver was v.V. zoowel bij den adel als bij de lagere bevolking zeer
gezien en zelfs de andersdenkende overheid liet hem ongemoeid in zijn priesterlijke
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en liet zich door een medehelper bijstaan, drie jaar later bleef hij in een hernieuwden
aanval. Hij werd bijgezet in het familiegraf in de kerk te Wijhe.
Zie: Archief Bisdom Utrecht I, reg.; II, 479; III, 78; VII, 202-207; XIX, 76.
Derks

[Vinck, Arnoldus]
VINCK (Arnoldus), abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Hij werd aangesteld
in 1508 en overleed 22 Juli 1515.
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), 105-106.
Goossens

[Vinckers, Jan Beckering]
VINCKERS (Jan B e c k e r i n g ), verdienstelijk taalvorscher, 24 Oct. 1821 te
Winschoten geb. en 19 Dec. 1891 te Groningen overl. Zijn ouders waren
J o h a n n e s M e i n a r d u s V. en C a t r i n a B e c k e r i n g . Reeds op 18-jarigen
leeftijd werd hij onderwijzer in oude en nieuwe talen aan het gymnasium zijner
geboorteplaats. Drie jaar later ging hij, om in de nabijheid der leidsche hoogeschool
te zijn, als gouverneur bij een aanzienlijke familie te Hazerswoude in betrekking,
waar hij een paar jongelui voor de academische lessen bekwaamde; daarna was
hij eenige jaren in gelijksoortige betrekking bij een familie te Beetsterzwaag
werkzaam. In 1854 werd Vinckers tot docent aan het gymnasium te Kampen
benoemd, waar hij eerst als ‘collaborator’ aan de oude school, later als leeraar aan
de H.B.S. en aan het middelerwijl hervormde gymnasium, 32 jaren heeft gewerkt,
op een wijze die misschien ongeëvenaard mag heeten: over dag op school met
circa 30 uren les per week, 's avonds op zijn studeervertrek bezig aan zijn eigen
studie. En altijd met voorbeeldigen ijver, lust en opgewektheid. Een reeks van
geschriften op 't gebied der germaansche taalstudie zag hier te Kampen van Vinckers
hand het licht; ze werden meest geplaatst in de Taal- en Letterbode (I, 117, 201,
291; II, 116; III, 11, 125, 165 en 172; IV, 198, 304; V, 202, 203, 205, 208 en 213)
en in Noord en Zuid (IV, 1 en 223; V, 149; VI, 86 en 257). Hoezeer deze studiën de
aandacht trokken en in de letterkundige wereld gewaardeerd werden, blijkt wel
hieruit, dat Vinckers in 1879 door den senaat der utrechtsche hoogeschool honoris
causa tot Dr. in de nederl. letteren werd benoemd. Het was een geheel nieuw licht,
dat in ons land door hem, en op zijn voetspoor ook door anderen, voor de beoefening
der germaansche talen ontstoken was. Niet ten onrechte hebben sommigen Vinckers
den ‘vader der vergelijkende taalstudie’ hier te lande genoemd.
In 1885 werd hij tot hoogleeraar in de engelsche taal- en letterkunde aan de
Universiteit te Groningen benoemd, en ofschoon toen reeds den leeftijd van 64 jaar
bereikt hebbende, met een leven vol moeite en zorgen achter zich, heeft de energieke
man dat ambt (de eerste aan een nederl. universiteit) toch zes jaar lang met den
grootsten ijver en toewijding waargenomen. De rede, waarmee hij 14 Jan. 1886 zijn
hoogleeraarsambt aanvaardde, heet: Over de behoefte aan en 't nut van meer
wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en letterkunde
hier te lande (Haarlem 1886).
Behalve de boven aangeduide opstellen heeft V. nog geschreven: Een
orthographische e-legie, of Dr. L.A. te Winkels e-spelling en uitspraak der Gothische
ai enz. (1864); Hagchelijkheid van de spelling volgens de afleiding, of objectiviteit
van de resultaten der wetenschappelijke (?) afleiding op het standpunt
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spraakkunst (1875); De onechtheid van 't Oera-Linda-Bôk aangetoond uit de wartaal
waarin het is geschreven (1876); Wie heeft het Oera-Lindaboek geschreven? (1877).
Men zie over dit Oera Linda-Boek 't art. O t t e m a , in fine (II, kol. 1037). Het was
Vinckers, die met zijn grondige kennis van het Oud-Germaansch (bijna voor goed)
een einde maakte aan de opzienbarende kwestie van het Oera Linda-boek. Verder
bewerkte hij L i n d o 's Readings in English prose and poetry (4de dr. 1878; in
vereeniging met zijn broeder H. I l p s e m a V i n c k e r s ), en L i n d o 's
Grondbeginselen der Engelsche spraakleer (2de dr. 1880). Zijn hoofdwerk is: Taal
en Taalstudie. Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening,
2 dln. (1877-81), zijnde een geheel zelfstandige bewerking van W h i t n e y 's
Language and the study of language. Volledigheidshalve voegen wij aan het
bovenstaande nog toe een opstel in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde
(1882, 1) en een paar artt. in Taalstudie, twee maandelijksch tijdschr. voor de studie
der nieuwe talen (jaarg. 1883).
V. was tweemaal gehuwd; alleen uit het eerste huwelijk, met J e n t j e
W e s t e n b r i n k M e i j e r , werden kinderen geboren (9 in getal).
Zie: B. S y m o n s in Gron. Stud.-alm., 1893.
Zuidema

[Vinckers, Harco Ilpsema]
VINCKERS (Harco I l p s e m a ), broeder van den voorgaande, 17 Jan. 1817 te
Groningen geb. en 29 Mei 1894 te Westervelde, bij Norg, overl. Hij lag eenigen tijd
in garnizoen te Nijmegen, maar verliet weldra den militairen dienst, waarvoor hij om
zijn onafhankelijk karakter weinig deugde. Daarna ging hij in de journalistiek en werd
mederedacteur van de Prov. Gron. Courant, in welke betrekking hij het echter
evenmin lang volhield. Onaangenaamheden met den uitgever deden hem verhuizen
naar Winschoten, waar hij de redactie eener aldaar verschijnende courant op zich
nam. Tevens gaf hij hier veel lessen in talen (hij kende er niet minder dan 12) en
was er beëedigd translateur bij de arr.-rechtb. Een zonderling leven leidde hij hier,
op de wijze van een kluizenaar: hij deed zelf zijn huishouding, liet zijn haar en baard
tot buitengewone lengte groeien, zwom 's zomers en 's winters, ook als het vroor,
en beminde de eenzaamheid. Bij zijn weinige vrienden stond hij intusschen bekend
als een aangenaam prater en geestig verteller. Toen hij door onaangenaamheden
met de uitgeefster der Nieuwe Winschoter Courant in Mei 1887 de redactie van dat
blad neerlei (hij had toen 40 jaren voor de dagbladpers gewerkt), vestigde Vinckers
zich opnieuw te Groningen, waar zijn hiervóór genoemde broeder het vorig jaar
professor geworden was; later ging hij in Drente wonen, te Westerveld.
Talrijk zijn de geschriften van zijne hand. Men vindt ze verspreid in
G o e v e r n e u r 's Huisvriend, in verschillende Volksalmanakken, vooral den
Groningschen en Drentschen; in den Almanak voor blijgeestigen; in de
Dorpsbibliotheek; in het tijdschrift Nederland enz. Maar ook in afzonderlijke uitgaven,
waarvan we noemen: Rijmen voor de kinderkamer. Met platen (1850); Vergeet mij
nietjes. Versjes voor kinderen (1852); De kermis en wat er op te zien is. Een
prentenboek met rijmen (2de dr. 1860); Wat men moet en wat men niet moet.
Vertellingen voor de jeugd (1860); Weinig maar uit een goed hart. Nieuwe versjes
voor kinderen (1860); Vermaakt er u mee! Vertellingen en versjes voor de jeugd
(1861); Mijn fabelboek. Berijmde fabelen voor de jeugd. Met pl.; 2 stuks (1862); De
kindervriend. Tijdschrift voor de jeugd (1861-67);
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Verkeerd à propos. Blijspel in êên bedrijf (1865) en De man met den blauwbonten
reiszak of de bedrieger bedrogen. Blijspel in êên bedrijf (1865). Verder was hij zijn
broeder Beckering V. behulpzaam bij de bewerking van diens Taal en Taalstudie
en schreef hij een vertaling van A n d e r s e n 's De twee tijdperken, een uittreksel
van diens Sprookje van mijn leven, naar de oorspronkelijke deensche uitgave, en
een Feestcantate, gedicht ter eere van de onthulling van het nieuwe monument bij
Heiligerlee, met muziek van J. W o r p (1868).
Zuidema

[Vingboons, Justus]
VINGBOONS (Justus), bouwmeester te Amsterdam, ontwerper van het Trippenhuis
te Amsterdam, dat zijn naam draagt naar de stichters, de gebroeders Trip. De
teekeningen van dit in 1662 voltooide gebouw zijn in 1664 door Jan Vingboons in
koper gebracht en door Joan Blaeu te Amsterdam uitgegeven. Deze platen werden
herdrukt door Justus Danckerts te Amsterdam in 1699 en door Pieter van der Aa
te Leiden in 1715.
Zie: Oud Holland, 1909, 203.
Weissman

[Vingboons, Philips]
VINGBOONS (Philips), bouwmeester, geb. te Amsterdam in 1607 of 1608,
waarschijnlijk een zoon van P h i l i p s V i n g b o o n s uit Mechelen, die 8 Maart
1591 het amsterdamsche poorterrecht verkreeg. Zijn broeders waren de boven
genoemde Justus, bouwmeester en J a n , teekenaar en plaatsnijder. Philips
Vingboons werd 21 April 1645 te Amsterdam in ondertrouw opgenomen met
P e t r o n e l l a Q u e s t i e r s , dochter van Salomon David Questiers (II kol. 1146),
loodgieter en pompenmaker te Amsterdam. Waarschijnlijk is Vingboons in 1675
gestorven.
Het oudste werk van Vingboons dagteekent van 1637, het laatste van 1669. Tal
van deftige heerenhuizen zijn door Vingboons te Amsterdam gebouwd. Ook
buitenverblijven te Maarseveen, in de Purmer, bij Weesp, bij Amstelveen, bij
Vollenhove, bij Diepenheim, bij Ootmarsum, bij Harderwijk, bij Amersfoort en te
Stedum zijn door hem ontworpen. Bovendien is hij de ontwerper van den in 1664
voltooiden Nieuwen Toren te Kampen.
In 1648 gaf Philips Vingboons bij Joan Blaeu te Amsterdam een verzameling
zijner ontwerpen, door Jan Vingboons in koper gebracht, uit. Daaronder vindt men
er ook, die niet uitgevoerd zijn, zooals dat voor het Stadhuis te Amsterdam en voor
het huis Vredenburch in de Beemster. De oorspronkelijke teekeningen van Vingboons
voor dit laatste gebouw berusten aan het Ministerie van Binnenlandsche zaken te
's Gravenhage.
Het prentwerk, dat aan de Burgemeesteren van Amsterdam is opgedragen, werd
in 1688 door Justus Danckerts te Amsterdam herdrukt. In 1674 gaf Philips Vingboom
een tweede deel zijner ontwerpen, door Jan Mathijs en B. Stopendal gegraveerd,
bij Joan Blaeu te Amsterdam in het licht. Pieter van der Aa te Leiden liet hiervan in
1715 een tweeden druk, met nederlandschen en franschen tekst, verschijnen.
Zie: Oud Holland 1909, 197.
Weissman
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[Vinnius, Arnoldus]
VINNIUS (Arnoldus), geb. te Monster Jan. 1588, overl. te Leiden Sept. 1657, was
de zoon van M i c h a e l V i n n i u s en M a r g . v a n E c k . Rechtsgeleerde van
grooten naam, was hij de eerste der hollandsche humanistenschool: ‘haec debetur
laus’ - zegt N e t t e l b l a d t - ‘quod primus sit inter JCtos Belgas celeberrimus
humanista’. Na op de latijnsche school te 's Gravenhage het eerste onderwijs te
hebben genoten, studeerde hij te Leiden in de rechten na 25 Apr. 1603 aldaar te
zijn ingeschreven. Als zijn leer-
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meesters zijn te noemen Tuning en Bronchorst. Vooral met den eerste, wiens
‘famulus’ hij genoemd wordt, was hij nauw verbonden. Na diens dood in 1610 bleef
hij te Leiden aan disputen deelnemen en schijnt hij onder Bronchorst gepromoveerd,
wlens Diarium hierover echter zwijgt. Wellicht is dit aan de minder goede
verstandhouding toe te schrijven, die tusschen Vinnius en de toenmalige jurldische
faculteit bestond. Als jur. dr. werd hij 7 Dec. 1613 ten tweeden, en 11 Apr. 1617 ten
derden male te Leiden ingeschreven. Na zijn promotie gaf hij gedurende eenigen
tijd privaat-onderwijs te Leiden, maar toen hij zich in 1620 een leerstoel voor de
Instituten trachtte te verwerven, stuitte hij op tegenstand bij de faculteit, over welker
leden hij zich weinig eerbiedig had uitgelaten. De faculteit vond hierin aanleiding
om met klem bij curatoren erop aan te dringen, dat geen hoogleeraar buiten
medewerking van den senaat benoemd zou worden. In 1621 schijnt dit weder ter
sprake te zijn gekomen. Inmiddels was Vinnius in 1619 tot rector der latijnsche
school in den Haag benoemd, welk ambt hij tot 1632 bleef bekleeden. In deze jaren
heeft hij zich niet tot de eenvoudige waarneming van zijn post beperkt, maar door
zijne geschriften zich als ijverig beoefenaar der rechtswetenschap doen kennen.
Behalve de uitgave van den Institutencommentaar van zijn leermeester T u n i n g i u s
(1618) is hier zijn Jurisprudentia contracta te noemen, dat - hoofdzakelijk gevolgd
naar Donellus - een systeem van romeinsch recht bood, dat veler instemming
verwierf, getuige de herhaalde uitgaven van dit werk. De naam, hem aldus als jurist
verzekerd, leidde in 1633 tot zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden.
In 1636 tot ordinarius bevorderd, bleef hij nog ruim 20 jaar werkzaam, door
tijdgenooten buitengewoon gevierd en, als aantrekkingspunt voor buitenlandsche
studenten, een voor Leiden hoogst belangrijk bezit. Een zijner bekendste leerlingen,
later vriend en ambtgenoot, ten slotte lofredenaar, was A. Beeckerts van Thienen
(kol. 76). Na van 1649-50 het rectoraat te hebben bekleed, stierf hij, toen ten tweeden
male het academisch bestuur aan hem was toevertrouwd, in Sept. 1657. Bij curatoren
stond hij in hooge eer, waarvan meerdere verhoogingen zijner wedde het gevolg
waren. De inhoud zijner geschriften bezorgde hem het verwijt zich aan letterkundigen
diefstal te hebben schuldig gemaakt. Te noemen zijn: Jurisprudentiae contractae
sive partitionum iuris civilis Libri IV (Amst. 1624; Hag.-Com. 1631; Rott. 1664); In
IV Libros Institutionum Imperialium commentarius academicus et forensis (Amst.
1642) [talrijke malen herdrukt; beste uitgave van H e i n e c c i u s , Lugd. Bat. 1726];
Tractatus IV de pactis, jurisdictione, collationibus et transactionibus (Amst. 1651)
[Vroeger afzonderlijk verschenen; talrijke malen herdrukt, als Tractatus V te zamen
met het volgende werk]; Selectarum juris quaestionum Libri II. Additae sunt
S i m o n i s V i n n i i Arn. fil. Orationes duae, et alia quaedam (Lugd Bat. 1653)
[meermalen herdrukt]; uitg. met noten: P. P e c k i i ad rem nauticam pertinentes
Commentarii (Lugd. Bat. 1647; nieuwe uitg. door J. L a u r e n t i u s , Amst. 1668);
uitg. met noten: M. W e s e n b e c i i Commentarii in Pandectas (Amst. 1665); talrijke
herdrukken beleefde zijn uitg. met aanteekeningen van J u s t i n i a n u s ' Instituten;
in De origine et progressu Juris Civilis Romani van S. v a n L e e u w e n is het 1e
stuk (de Origine juris) van V i n n i u s ; zijn lijkrede op B. S c h o t a n u s is gedrukt
achter diens Disputationes Juridicae (Amst. 1653). Gezamen-
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lijke uitgave zijner werken: Tractatus varii juridici (Lyon, 1748-55, 2 dln.).
Zijn door P. Dubordieu geschilderd portret is gegraveerd door C. Danckertsz.
Zie: A. B e e c k e r t s v a n T h i e n e n , Oratio fun. in obitum Arn. Vinnii (L.B.
1657); D. N e t t e l b l a d t , Hall. Beytragd z.d. Jur. Gelehrten- Historie II, 638-680;
Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 122, 138, 153, 161; S i e g e n b e e k , Leidsche
Hoogeschool I, 165-7, 177; II, T. en B., 118.
van Kuyk

[Vinnius, Simon]
VINNIUS (Simon), geboren te 's Gravenhage als zoon van den voorg, toen rector
der latijnsche school, in of ± 1627, wanneer ten minste de inschrijving in het leidsche
Album op 26 Oct. 1637 ‘hon. gr.’, zijn leeftijd op 10 jaar stellend, juist is. De reden
dier inschrijving was wel geen andere dan die, welke tot inschrijving van tal van
leidsche knapen leidde: de verkrijging van de aan het studentschap - ook voor de
ouders - verbonden voordeelen. Toch werd zijn studie, hoofdzakelijk onder leiding
van zijn inmiddels professor geworden vader, reeds op jeugdigen leeftijd besloten
door zijne promotie tot U.J.D., bij welke gelegenheid hij 2 Dec. 1648 eene Oratio
de constantia Juris naturae hield. Korten tijd later verkreeg hij vergunning om publieke
voorlezingen over de Pandecten-titels ‘de verborum significatione’ en ‘de diversis
regulis juris’ te houden. In Jan. 1651 opende hij zijn lessen met eene Oratio de
sapientia Romanorum in jure constituendo, reddendo, interpretando. Na zijn spoedig
daarop gevolgd overlijden werden beide redevoeringen door zijn vader uitgegeven
achter diens Selectarum juris quaestionum Libri II (Lugd. Bat. 1653), en werden
daarmede herdrukt.
Zie: D. N e t t e l b l a d t , Hall. Beyträge z.d. Jur. Gelehrten- Historie Il, 674, 678,
en het voorg. artikel.
van Kuyk

[Vis, Herman]
VIS (Herman), geb. 20 Juni 1641 te Amsterdam, Jezuiet 28 Oct. 1659, priester 19
Sept. 1671, gest. 6 Nov. 1731 te Mechelen. Hij was als priester werkzaam te
Geertruidenberg (1673), te Rotterdam (1674) te Amsterdam (1674-1678), te Alkmaar
(1678) en wederom te Rotterdam (1679-1688). Toen de jansenisten van Erckel,
Andreas Verschuer e.a. de zedenleer der jezuieten in woord en geschrift aantastten,
gaf hij onder het pseudoniem van B a r e n d v a n D r i j f l a n d en ook onder de vijf
grieksche vocalen verschillende vlugschriften tegen hen uit.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) VIII,
836.
Derks

[Visbecke, Michaël van]
VISBECKE (Michaël v a n ), kanunnik van Deventer. In zijn langdurig kanonikaat
kwamen dagen, dat hij minder goed stond aangeschreven bij het St. Lebuinuskapittel
en bij de spaansche regeering. Toen men niemand meer kon vinden voor het ambt
van kameraar van het kapittel, liet Visbecke 15 Juni 1585 zich deze benoeming
welgevallen. Tot zijn dood 26 Juli 1587 besteedde hij al zijn krachten om de goederen
voor het kapittel te behouden.
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Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XXXIV, 171; R e v i u s , Dav. ill. 268; Bijdr. Gesch.
Overijssel IV, 179.
Snelting

[Visser, Jan]
VISSER (Jan), verdienstelijk hoofd eener openb. lagere school te Sneek, waar hij
8 Febr. 1905 overl. Geb. 18 Dec. 1815, kwam hij reeds op 19-jarigen leeftijd als
‘derderanger’ aan 't hoofd eener school te staan, te Doniaga bij het Tjeuke-meer.
Vier jaar later, in 1839, werd hij hoofdonderwijzer te Beetsterzwaag en in 1849 te
Sneek, waar hij tot 1896 zijn ‘groote gaven
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van hoofd en hart ten bate van de jeugd aanwendde.’ In dat jaar werd hij
gepensionneerd, op meer dan 80-jarigen leeftijd. Sedert 1859 was ‘meester Visser’
ook directeur der in dat jaar opgerichte Rijksnormaallessen te Sneek. Het Ned. Ond.
Genootsch. benoemde hem in 1891 tot lid van verdienste, de hoogste onderscheiding
die deze vereeniging verleent. Als geschriften van zijne hand dienen vermeld: Het
eerste leesonderricht naar de beginselen van Nieuwold (1868); De staat kan, mag
en moet schoolmeesteren. Een uitspraak van ‘De Standaard’ bestreden (1875) en
De aard en roeping der volksschool. Paedagogische wenken en opmerkingen (1879).
Zuidema

[Visser, Adrianus de]
VISSER (Adrianus d e ), geb. te Rotterdam 5 Jan. 1762, overl. 4 Aug. 1837. Op
vijfjarigen leeftijd kwam hij met zijne ouders te Alkmaar wonen. Men meende een
schoolonderwijzer van hem te maken, maar toen hij ongeveer 17 jaren was, kwam
hij onder de leiding van den schilder van Horstok. Eenige jaren daarna ging hij zich
te Antwerpen oefenen aan de kweekschool van den landschap- en beestenschilder
Ommeganck en aan de Stads-Teekenacademie, tot de onlusten in Brabant hem in
1790 naar Alkmaar deden terugkeeren. Nog een halfjaar schilderde hij te Amsterdam
met P. Barbiers Jr. behangselwerk, maar verder bleef hij te Alkmaar, somwijlen
portretten, maar meest landschappen met vee en beelden gestoffeerd schilderende
- op de tentoonstellingen te Amsterdam in 1817 en 18 deed hij inzendingen daarvan
- en degelijk teeken-onderwijs gevende, P. Plas en J.A.R. Best onder zijne leerlingen
tellende. In Juli 1825 werd hij benoemd om tweemaal 's weeks des avonds gratis
les te geven in het teekenen naar menschenbeeld en in de bouwkunde; 26 Febr.
1835 bekwam hij ontslag met behoud zijner jaarwedde van ƒ 350. Hij huwde in Febr.
1801 te Bergen met A a f j e I v a n g h , die hem 7 dochters schonk en 21 Aug. 1836
overleed.
Zie: v. E i j n d e n e n v.d. W i l l i g e n , Geschiedenis I, 105, en Aanhangsel 59;
I m m e r z e e l , De Levens en Werken; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te
Alkmaar 33; Oud-Holland, XXVII, 122.
Bruinvis

[Visvliet, Cornelis Marinus van]
VISVLIET (Cornelis Marinus v a n ), geb. 4 Dec. 1819 te Middelburg, uit het huwelijk
van M e i n a r d P h i l i p M a r i n u s v.V. en H e n r i e t t e W i l h e l m i n a
C o r n e l i a d e F r e m e r y , en overl. ald. 10 Oct. 1893. Hij was eerst griffier van
den polder Walcheren (1853-57), vervolgens provinciaal inspecteur van het lager
onderwijs in Zeeland (1857-80) en, na de invoering van een bij de wet van 1878
gewijzigd schooltoezicht, schoolopziener in het toen nieuw gevormde district
Middelburg (1880 tot zijn dood). Van de verdere betrekkingen door hem bekleed
noemen wij nog die van secretaris van het provinciaal College van toezicht op het
beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in Zeeland.
Als inspecteur van het L.O. heeft van Visvliet veel gedaan voor 't verkrijgen van een
Rijkskweekschool voor onderwijs te Middelburg (opger. in 1877). Hij was gehuwd,
sedert 1859, met E m m a E l i z a b e t h H a r v e y , een engelsche dame (geb. 5
Sept. 1823 te Wolverhampton), die hem met drie zoons en ééne dochter overleefde.
Zuidema
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[Vitnoth, Joannes]
VITNOTH (Joannes), dominicaan. Hij leefde in het Dominicanenklooster te Haarlem
en stierf aldaar 8 Sept. 1475. Wegens de innige vroomheid, waarmede hij tijdens
zijn kloosterleven iedereen stichtte, en het heldhaftig geduld, dat hem de hevigste
lichaamspijn met opgewektheid deed
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verduren, werd hij door zijne tijdgenooten als een buitengewone dienaar Gods
geëerd.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana, 63.
G.A. Meijer

[Vitriarius, Johannes Jacobus]
VITRIARIUS (Johannes Jacobus), geb. te Genève 8 Juni 1679, waar zijn vader, die
volgt, hoogleeraar was, overl. te Leiden 11 of 12 Dec. 1745. Hij werd 23 Sept. 1690
als elfjarige knaap honoris causa te Leiden ingeschreven, studeerde daar mede
onder leiding zijns vaders in de rechten en werd na voltooiing zijner studiën
hoogleeraar in het staats-, natuur- en volkenrecht te Heidelberg (1706). Van daar
werd hij 4 Juni 1708 tot prof. juris civilis et publici te Utrecht beroepen. Dien post
aanvaardde hij 17 Sept. 1708 met eene redevoering de Usu juris publici universalis.
In 1715 legde hij het rectoraat neder met een oratie de Sanctitate summi imperii.
Zijn onderwijs voldeed ten zeerste; 31 Aug. 1716 ontving hij een aanzienlijke
traktementsverhooging van ƒ 600 met het oog op de vele buitenlandsche studenten,
die, door zijn onderwijs aangetrokken, te Utrecht kwamen. In 1719 volgde een
beroep als hoogleeraar te Leiden, waar hij 15 Januari 1720 zijn inaugurale rede
hield de Juris naturae necessitate et utilitate. In 1721 en 1737 werd hij tot rector
magnificus gekozen. Tot zijn dood bleef hij een sieraad der leidsche hoogeschool.
Hij bezorgde eene vermeerderde uitgave van zijns vaders Institutiones Juris Naturae
et Gentium, en hield voor Antonius Schultingh een Oratio funebris (L.B. 1734).
Hier. van der Mij heeft hem tweemaal geschilderd; het portret van 1731 is
gegraveerd door J. Houbraken, dat van 1736 hangt in de Senaatskamer te Leiden.
Zie: L o n c q , Hist. schets der Utr. Hoogeschool, 119-120, 322; 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) 178, 191; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool I, 268-269,
287; II, T. en B. 181-182.
van Kuyk

[Vitriarius, Philippus Reinhardus]
VITRIARIUS (Philippus Reinhardus), geb. te Oppenheim in de Paltz 17 Febr. 1647,
overl. te Leiden 30 Juli 1720. Zijn opleiding genoot hij aan de universiteit te
Straatsburg, waar hij 16 Juli 1664 als student werd ingeschreven, 2 Dec. 1672 op
de lijst der candidati juris werd geplaatst, 11 Dec. 1672 werd geëxamineerd en 22
Febr. 1673 een disputatie hield de Jure antecessoris in successorem. In April 1673
vroeg en verkreeg hij de bevoegdheid om privaatcolleges te geven. Korten tijd later
werd hij hoogleeraar in de rechten te Genève, van waar hij in 1682 naar Leiden
beroepen werd als opvolger van Böckelmann. Hier bleef hij tot zijn dood en was hij
in 1693, 1702 en 1713 rector magnificus.
Zijn onderwijs kwam bijzonder ten goede aan de studie van het germaansche
staatsrecht, terwijl hij door verschillende werken over het publieke recht een goeden
naam vestigde. Zijn zeer bekende Instituten over natuur- en volkenrecht op den
grondslag van de Groot werden later vermeerderd door zijn zoon Johannes Jacobus,
die voorgaat, en uitgegeven als: Institutiones Juris Naturae et Gentium in usum
Serenissimi Principis Christiani Ludovici Marchionis Brandenburgici, etc., etc., ad
methodum Hugonis Grotii .... auctae a J o h a n n e J a c o b o V i t r i a r i o (Lugd.
Bat. 1711, herdrukt L.B. 1719 en 1734). Bedoelde vorst was te Leiden zijn leerling.
Een uitgave onder den titel Magnus Hugo Grotius in Vitriario parvus verscheen te
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Neurenb. en Leipz. 1726. Een aantal herdrukken beleefden ook zijn Institutiones
juris publici Romano- Germanici selectae, aanvan-
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kelijk gedeeltelijk buiten zijn weten verschenen onder het pseudoniem N i c o l a a s
D a n c k w e r t h s (Spirae 1683). Zij vormen een uitvoerige historische beschrijving
van het duitsche staatsrecht. Een zeer vermeerderde uitgave werd bezorgd door
J o h s . F r e d . P f e f f i n g e r en gedrukt als Vitriarius Illustratus (Gothae 1731) in
4 dln. Verder gaf hij een lijvigen Institutencommentaar als: Universum Jus Civile
Privatum ad Methodum Institutionum Justiniani compositum (Lugd. Bat. 1697). Al
wijzen de vele herdrukken zijner geschriften op een destijds groot gezag, zij zijn
thans in vergetelheid.
Zijn door J.H. Brandon geschilderd portret hangt in de Senaatskamer te Leiden
en is op steen geteekend door L. Springer.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool I, 235; II T. en B. 156; G.C. K n o d ,
Die alten Matrikeln der Univ. Strassburg I, 355; II, 527; D. N e t t e l b l a d t , Initia hist.
litt. jurid. (Halae 1774) 479 en app. I, 7.
van Kuyk

[Vitu, Pieter]
VITU (Pieter), of V e t u , geb. te Veere, studeerde in de geneeskunde en hertrouwde
als weduwnaar te Goes in 1601, 1612 en 1622. In 1613 zou hij als stadsdoctor
aldaar, met Dr. Hieronymus Smallegange, de opspraak in de geruchtmakende zaak
van Philippus van Lansbergen omtrent de toediening van muskus aan een
kraamvrouw, niet weinig in de hand hebben gewerkt. 1 Oct. 1613 wordt V.'s collega
Jacob van Lansbergen veroordeeld wegens een vechtpartij met zijn zoon Mr.
R o g i e r V i t u (geb. te Veere, getr. te Goes 6 Juni 1610 met M a e i j k e n
M a c h a r i s jongedochter uit die stad); een tweede zoon van hem was Mr. Q u i r i j n
V i t u (geb. te Goes, getr. aldaar 15 Mei 1613 met J a n n e k e n J a n s , j.d. van
Vlake).
Pieter en Rogier V. zijn beide afgebeeld op een schutterstuk in 1616 door C.
Eversdijck, in Museum Boijmans, te Rotterdam.
Zie: A.A. F o k k e r , Ph. van Lansbergen in Archief Zeeuwsch Genootschap V
(Midd. 1862) 56, 59 en J.v.d. B a a n in het Kerkhist. Archief IV (1866) 376, 77, 84.
de Waard

[Vlam, Jan Jozef de]
VLAM (Jan Jozef d e ), 21 Mrt. 1828 te Rijsbergen bij Breda geb. en 20 Jan. 1898
te Eindhoven overl. Hij was van 1854 tot 1893 hoofd der stadsschool aldaar en
sedert 1859 tevens directeur der Rijksnormaallessen in die stad. In 1868 legde hij
met goed gevolg het examen voor ned. taal- en letterkunde M.O. af. Kort na zijn
eervol ontslag uit beide genoemde betrekkingen werd hij benoemd tot schoolopziener
in het arrondissement Eindhoven, welk ambt hij tot zijn dood met grooten ijver en
toewijding heeft waargenomen. De Vlam stond bekend als een der eerste
paedagogen in het Zuiden van ons land; zijn voortreffelijk onderwijs wordt nog steeds
door tal van oud-leerlingen, waarvan velen zelf bij 't onderwijs werkzaam zijn,
geroemd. Als schrijver is hij o.a. bekend door zijn Gedichtjes voor jeugdige kinderen
(z.j.), door bijdragen in den Meierijschen tongval voor het werk van J o h . A. e n L.
L e o p o l d , Van de Schelde tot de Weichsel, en door opstellen van letterkundigen
en paedagogischen aard in weekbladen en tijdschriften aan het lager onderwijs
gewijd.
Zie: H.N. O u w e r l i n g , Ter herinnering aan J.J. de Vlam (1898).
Zuidema
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[Vlaming, Pieter]
VLAMING (Pieter), geb. te Amsterdam 29 Maart 1686; zoon van F l o r i s
W i l l e m s z . V. en C h r i s t i n a v a n B e e k ; gepromoveerd in de rechten te
Leiden, boekhouder der Oost-Ind. Compagnie te Amsterdam, overl. op zijn hofstede
Hogerwoert bij Haarlem 2 Febr. 1733.
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De dichtlievende uitspanningen van J.B. W e l e k e n s e n P. V l a m i n g (Amst.
1710 en 1735) bevatten van de hand van laatstgenoemde de volgende gedichten:
‘Hogerwoert’, de beschrijving der zooevengenoemde hofstede (gedateerd 1701);
‘Berymde tafereelen’, naar aanleiding van een reeks schilderstukken van Barend
Graat (1704?); ‘Amarillis, herderszang’ (1703) en ‘Lykgedachtenis van H.
Angerianus’, (1710). Behalve de ‘Uitspanningen’ zijn mij bekend: Alcides, Jaerzang
aan de oude Haerl. Rederykkamer der Pellikanisten (Amst.? 1714) en Lof der trouwe
aen de oude Haerl. kamer der Pell. bekent onder de spreuk van Trouw moet blyken
(Haarlem, 1714). Van een geschiedenis van Amsterdam, waarover V. zelf spreekt
in de voorrede van zijn vertaling van S a n n a z a r i u s , en waarvan ook Wagenaar
gewag maakt, schijnt niets uitgegeven te zijn. Een kleine bloemlezing verscheen in
de Keur van Ndl. Letteren (Amst. 1827).
V. vertaalde: J. S a n n a z a r i u s , Arcadia benevens een kortere geschiedenis
van den huize van Aragon, en het leven des dichters (Amst. 1730), terwijl het 12e
en 16e schimpdicht van Juvenalis door hem bewerkt zijn in: Alle de schimpdichten
van D.J. J u v e n a l i s en A. P e r s i u s F l a c c u s , door verscheide dichteren in
Nederd. vaarzen overgebracht. (Haarlem 1709). Ten slotte is V. bekend als uitgever
der volgende geschriften: L. S c h e r m e r , Poezy (Haarlem 1712; zie verder bij S.);
H.L. S p i e g h e l , Hertspieghel en andere zedeschriften verrijkt en opgeheldert
(Amst. 1723); D a v i d v a n H o o g s t r a t e n , Beginselen of kort begrip der
rederykkunst (Amst. 1725), en Poematum libri XI (met levensbeschr.; Amst. 1728);
H o s p i t a l i u s , Carmina ed. auct. (Amst. 1732); J.B. W e l l e k e n s , Zedelyke en
ernstige gedichten met leven (Utrecht 1737).
Een miniatuurportret door C. Troost in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: W a g e n a a r , Amsterdam (fol. uitg.) II, 255.
Ebbinge Wubben

[Vleertman, Willem]
VLEERTMAN (Willem), geb. te Oldenzaal 1 Aug. 1658, overl. te Amsterd. 23 Apr.
1742, zoon van F r a n s V., ruiter onder den ritmeester C. Völler, en M e t t a v a n
R a n d e n of v a n G r a n d e . Trad op 14-jarigen leeftijd in krijgsdienst, als cadet
onder generaal von Königsmarck. In 1673 woonde hij de belegering van Naarden
bij, eveneens de verovering van Bonn in Nov. van dat jaar. 2 Aug. 1674 werd hij
benoemd tot vaandrig, maakte den slag bij Senef mede en werd in 1676 benoemd
tot luitenant.
Na den vrede van Rijswijk in 1678 werd zijn regiment afgedankt en vestigde hij
zich als suikerbakkersknecht te Amsterdam. In 1679 bedankte hij voor een
kapiteinsplaats, hem aangeboden door de West-Indische Compagnie, bij het voetvolk
door haar aangeworven tegen ‘de lorrendrayers’ op de kust van Guinea. 31 Aug.
1681 huwde hij met R e b e c c a B e u n s M a t h y s d r . te Amsterdam.
In 1686 ontbood de hertog van Celle hem naar Hamburg, om de aanvalswerken,
aldaar opgeworpen toen Christiaan V van Denemarken deze stad bedreigde, te
slechten. In 1688 trok hij met Willem III naar Engeland en voerde daarna, op last
van dezen vorst, een verbeterden postdienst in tusschen de Ver. Nederlanden en
Weenen. In 1689 was hij overbrenger van depèches naar onzen zaakgelastigde te
Munster, Obdam. In Engeland teruggekeerd woonde hij verscheidene gevechten
bij in Ierland en was, na den slag aan de Boyne, koerier van Willem III, om het bericht
van deze overwinning over te brengen
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aan den hertog van Savoye te Turijn. In 1691 richtte hij een postdienst in van
Maastricht op Brussel en door Aken op Keulen en was in datzelfde jaar kapitein bij
het Staatsche leger in het regiment van den brigadier Hol, in Brabant.
Hier verijdelde hij een complot, door den schijn aan te nemen met de Franschen
te willen heulen, waarvoor hij een som van 400 000 Lire bedong van maarschalk
Duras De aanslag mislukte, doordat hij alle plannen overbracht aan Willem III en
den gedeputeerde ten velde, Dijkveld. In 1692 nam hij zijn ontslag als kapitein en
ontving 11 Maart concessie van Johan Willem, paltsgraaf aan den Rijn, voor zich
en zijne erven, om postwagens te doen rijden van Düsseldorf naar Düren, Urdingen
en Venlo, van Keulen naar Frankfort en Augsburg en eveneens van Keulen naar
Brussel en naar Xanten en Nijmegen. Het jaar daarna ging deze postdienst door
concurrentie echter te niet. In Juli 1692 trad hij weder op als koerier voor Willem III,
om aan het Weener Hof en de Porte bekend te maken, dat Zijne Majesteit en de
Staten-Generaal hunne bemiddeling aanboden, om aan den oorlog tusschen beide
landen een einde te maken. In 1695 woonde hij het beleg en de inneming van
Namen bij. Gedurende de jaren 1697 en 98 begeleidde hij een zoon van François
de Vicq, burgemeester van Amst., op een reis door de zuidelijke staten van Europa.
13 Apr. 1700 maakte hij, in dienst van Frederik IV, hertog van Holstein-Gottorp, de
belegering mede van de vesting Tonningen. 20 Jan. 1701 ontving hij van
Burgemeesteren van Amsterdam eene aanstelling tot sluiswachter van de Oude
Kolkssluis. In datzelfde jaar werd hij, onder den beroemden vestingbouwkundige
Coehoorn, belast met het toezicht op de doorsnijding van de Waal bij Pannerden.
16 Apr. 1702 vinden wij hem, onder Wolrad, prins van Nassau-Sarbrück, bij de
belegering van Keizersweerd. Op verzoek van Coehoorn werd hij nu benoemd tot
‘Commissaris van de Approches’ in Vlaanderen. In Juni afgevaardigd als koerier
naar den graaf van Athlone, vernam hij, te Breda aangekomen, dat Nijmegen door
de Franschen overrompeld was. Het gerucht bleek echter valsch en hij bereikte
veilig de stad. Hier werd hij door het volk beschuldigd een fransche spion te zijn.
De krijgsraad sprak hem vrij en de voornaamste aanstokers van het oproer werden
veroordeeld in de couranten en langs de straten bekend te doen maken, dat alles
wat zij ten nadeele van V. hadden uitgestrooid, laster was Hij woonde verder de
verovering bij van Middelburg, Grevenbroek, Weert, Stockum, Venlo, Stevensweerd,
Roermond en Luik, waar hij 14 Oct. met 25 vrijwilligers het eerst in de bres was,
terwijl hij ook aandeel nam in de verovering van het Kasteel (23) en de
Karthuizerschans (30 Oct.). In Maart 1703 was hij met de Staatsche troepen in de
omstreken van Venlo, in April voor Bonn. Hier werd hij door generaal Fagel belast
met het stoppen van den watertoevoer naar de stad, hetgeen hem volkomen gelukte,
en hem het toezicht opgedragen over de artillerie en de belegeringswerken op den
linkervleugel. Eene poging om hem om te koopen mislukte, waarom hij een geschenk
van 25 ducaten ontving van den keurvorst van de Paltz. 8 Mei bleef hij bij een
buskruitontploffing in een munitiemagazijn voor Bonn, waarbij 17 man gedood
werden, als door een wonder ongedeerd. In Aug. was hij voor Doornik en bij Borgloon
en bij het beleg van Hoei, in Sept. bij dat van Limburg, waar hij door zijn
koelbloedigheid een brand in het tuighuis bluschte.
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In Febr. 1704 bedankte hij voor eene benoeming tot kwartiermeester-generaal over
de engelsche troepen aan den Donau. Kort daarop werd hij belast met een onderzoek
van de oorlogsmagazijnen te Hoei, Luik en andere plaatsen. In Mei was hij bij het
leger onder Marlborough, in Aug. bij het beleg van Landau. 13 Aug. verkende hij
met levensgevaar de vlakte tusschen Blenheim en Hochstedt en bracht aan
Marlborough het bericht, dat het terrein volkomen voor troepenbewegingen geschikt
was, waarop de slag plaats had, eindigende met de overwinning. V. bracht de
gelukkige tijding over naar den Haag en werd beloond met een gouden keten. In
Nov. berichtte hij eveneens de overgave van Landau in den Haag, in Dec. de
verovering van Traarbach.
In 1705 was V. weder bij het Staatsche leger, woonde in Juli de belegering van
Hoei bij, en was eveneens aanwezig bij de actiën aan de Gheete, bij Diest en
Aerschot. Hij volgde het hoofdkwartier naar Ohain en Wavre en was in Sept. te
Zout-Leeuw en kort daarop te Aarschot, eveneens in Oct. bij de belegering en
inname van Zandvliet, waarna hij met het leger naar Turnhout trok. Jan. 1706 was
hij reeds weder te velde en wel te Maastricht, 26 Mei bracht hij in den Haag de tijding
van de overwinning bij Ramillies, 1 Juni trok hij op last van generaal Dopf naar
Dusseldorf om den keurvorst verslag te doen. In Juli maakte hij het beleg van
Oostende mede en was in Aug. overbrenger naar den Haag van het heugelijk nieuws,
dat Meenen genomen was, in Sept. van de verovering van Dendermonde, terwijl
hij daarna het beleg van Ath bijwoonde.
Kort daarop vervulde hij weder zijne functies als sluiswachter en bleef in het jaar
1707 te Amst. Het volgend jaar was hij opnieuw te velde en in Juli boodschapper
van de blijde tijding van de overwinning bij Oudenaerde. In Juli maakte hij een
verkenningstocht mede tot in Picardië onder brigadier Dewits. In Aug. werden onder
zijn toezicht de loopgraven aangelegd voor Rijssel, waarbij hij, door het instorten
van een mijngang, ternauwernood aan den dood ontsnapte. In Oct. was hij het weer,
die belast werd met het slaan van de bruggen over de grachten bij de belegering
van Aire. Ook in 1709 was hij bij het leger van de Geallieerden en nam een werkzaam
aandeel in het beleg van Bergen.
In 1710 stonden Burgemeesteren van Amst. hem opnieuw toe een ‘Tocht te velde’
te doen en bewees hij zijne diensten als bekwaam ingenieur bij de belegeringen
van Douai, van Béthune, van St. Venant en van Aire. Apr. 1711 was hij met
Marlborough bij Bouchain, in Juni voorzag hij Meenen en Kortrijk van munitie, waarbij
hij door de Franschen krijgsgevangen werd gemaakt, echter slechts voor korten
tijd: want spoedig daarna redde hij, door het leggen van een weg door een moeras
bij Marchiennes, het leger van eene insluiting door de Franschen. Daarna wijdde
hij zich weder aan het verbeteren van den postdienst, o.a. dien tusschen Nijmegen
en Keulen. Na den vrede van Utrecht trok hij, in het gevolg van de prinses van
Wales, naar Engeland, in 1714 was hij in dienst van den pruisischen koning Friedrich
Wilhelm I en werd in 1715 bij het beleg van Stralsund belast met den aanvoer van
de belegeringsartillerie en het leggen van een brug van schanskorven over de
vestinggracht. Na een zware ziekte te hebben doorstaan, zorgvuldig verpleegd door
den lijfarts van den koning, was hij in 1716 weder te Amst. terug.
Door de gevangenneming van den bekenden Görtz, minister van Karel II van
Zweden, 20 Febr.
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1717 te Arnhem, gaf hij weder een bewijs van zijn voortvarendheid, terwijl hij in Dec.
1717 Amsterd. voor eene overstrooming behoedde, door een kisting aan te brengen
op den Haarlemmerdijk, toen deze door het opgestuwde zeewater dreigde te
bezwijken. In 1718 verrichtte hij met den landmeter Maurits Walraven eene inspectie
over de zeegaten bij Tessel, Eijerland en Vlieland. In 1721 trad hij nog eens op als
koerier, door het portret van George I van Engeland over te brengen naar Arnhem,
dat deze vorst aan het stadsbestuur aanbood als dank voor het arresteeren van
Görtz. In 1728 bewees hij den vaderlandschen handel een grooten dienst door te
verhinderen, dat te Altona een concurreerende O.-I. Maatschappij wordt opgericht.
19 Nov. 1728 volgde zijn benoeming tot wachter aan de Oude Haarlemmersluis.
Hij is 23 Apr. 1742 te Amst. op ruim 83-jarigen leeftijd overleden en begraven in de
Nieuwe Luthersche Kerk aldaar op 28 Apr.
J.C. Philips bracht zijn in 1715 door J. Boonen geschilderd portret in prent.
Zie: Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Aproches, waarin
byzonderheden de drie laatste oorlogen betreffende (Amst. 1742). m. portr.
de Witt Huberts

[Vleytingen, Gyselbert van]
VLEYTINGEN (Gyselbert v a n ), dominicaan, overl. te Frankfort 7 Aug. 1451. Hij
behoorde tot het klooster van Maastricht, waar hij ook in 1398 het prioraat bekleedde.
Van 1408 tot 1426 was hij als provinciaal belast met het bestuur der Teutonische
provincie. Krachtens apostolische volmacht, waarbij hem was bevolen vijf inquisiteurs
voor de duitsche landen te benoemen, stelde hij 30 Sept. 1409 Jacob van Soest,
uit Westphalen, tot inquisiteur aan in de bisdommen Keulen, Utrecht, Munster,
Osnabrück, Minden, Bremen en Paderborn.
Vermoedelijk ten gevolge van een schrijffout wordt hij bij P. F r e d e r i c q , Corpus
Inquis. Neerl. II, 196, G y s e l b e r t u s d e T r a j e c t o ‘I n f e r i o r i ’ (Utrecht)
genoemd.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 275.
G.A. Meyer

[Vliet, Fabiaan de]
VLIET (Fabiaan d e ), omstreeks 1582 te Antwerpen geb., overl. te 's Gravenhage
Oct. 1634; licentiaat in de rechten, huwde te Amsterdam in de Nieuwe kerk 24 Oct
1610 met S u s a n n a v a n V a l c k e n b u r c h , te Antwerpen omstreeks 1583
geboren uit het huwelijk van J a n en E l i s a b e t h M i c h i e l s . Hij vestigde zich te
Middelburg, waar ook zijn zwager Cats woonde; zijn oudste kind werd daar gedoopt
in 1616. Hij werd 22 Oct. 1627 benoemd tot raad in den Raad en Leenhove van
Braband en den Lande van Overmaze, woonde dan in 's Gravenhage op den Langen
Vijverberg nabij het Tournooiveld; zijne echtgenoote stierf in den zomer 1643.
Zie: J.G. F r e d e r i k s in Oud-Holland VII, 180-183.
G.C.A. Juten

[Vliet, Johannes de]
VLIET (Johannes d e ). meer bekend als J a n u s V l i t i u s , was een zoon van den
voorg. en geboren te Middelburg 11 April 1620, overl. te Breda 18 Mrt. 1666. Hij liet
zich aan de hoogeschool te Leiden inschrijven 30 Sept. 1637 in de letteren, en 15
Aug. 1639 in de rechtsgeleerdheid. In het voorjaar 1643 bezocht hij het landgoed
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van zijn oom Cats op Hadfield-chase, werd daar lid van eene jachtclub en las ijverig
de geschriften van Xenophon, Oppianus en Gratius over het jachtvermaak. Op zijne
terugreis naar het vasteland ordende hij zijne aanteekeningen, en zou van Parijs
naar Italië vertrokken zijn, toen de plotselinge dood zijner moeder hem naar het
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vaderland terugriep; 27 Juli 1643 legde hij den eed af als advocaat voor den Hove
van Holland. In 1645 deed hij bij de Elzeviers te Leiden verschijnen Venatio
novantiqua opgedragen aan den prins van Oranje; het is eene zeer geroemde
uitgave van Gratius en Nemesianus, voorzien van aanteekeningen en vermeerderd
met eenige verhandelingen over vogelvangst en visscherij; eene nieuwe uitgave in
1653 onder den titel: Autores rei venaticae antiqui droeg hij op aan Christina van
Zweden. In 1643 huwde hij te 's Gravenhage C l a r a H e s s e l t v a n D i n t e r ,
eene dochter van M a t h i j s , president van den Raad en Leenhove van Braband
(overl. 30 Juni 1650), en P h i l i p p i n a v a n M e g a n c k . Hij was geen voorbeeldig
echtgenoot, had in een paar jaren zijne huishouding in de war gebracht, moest om
zijn los gedrag de hofstad verlaten, verhuisde naar Breda, waar hij woonde eerst
in de Halstraat en later in de huize ‘Ocrum’, waar van 1625 tot 1637 een
Jezuïetencollege gevestigd was, en dat toen bewoond werd door den drossaard
Cornelius van Aerssen. De inwijding der Illustre school in deze stad, 16 Sept. 1646,
werd door hem bezongen in Quinquatruum Bredanarum descriptio sive in
inaugurationem Athenaei Auriaci poema (Breda 1647). In Oct. 1650 aangesteld tot
schepen, vergezelde hij in Dec. 1650 als secretaris het gezantschap naar Engeland
en volgde in Juni 1653 mr. Adriaan Havermans op als griffier, welke voordeelige
betrekking hij tot aan zijn dood bekleed heeft. Hij liet bij zijn overlijden aan zijne
weduwe en twee onmondige kinderen een berooiden boedel na. Janus Vlitius heeft
tal van gedichten vervaardigd en bevoegden oordeelen, dat zijne latijnsche gedichten
hem eene eervolle vermelding waardig maken. Doch te betreuren is het, dat hij zijne
vergelijkende taalstudiën heeft verwaarloosd; behalve het eerst genoemd werkje
heeft hij nog uitgegeven: 't Vader ons in XX oude Duytse en Noordsche taelen
(Dordr. 1664). Volgens de opdracht van 't Recht van successie volgens de costumen
der stadt en lande van Breda (Breda 1663), opgenomen in Christijn II, 815-837,
hield de bredasche griffier zich onledig met eene geschiedenis van de stad en het
land van Breda; achter deze uitgave volgt de Bredasche Chronijck, welke ook
afzonderlijk is uitgegeven met eene lijst der drossaards, maar meestal vindt men
haar achter den Bredaesche Almanac, een zeldzaam boekje, vooral bekend
geworden om de friesche spreekwoorden; de kronijk, welke door l e R o y is
overgenomen achter zijn Notitia Marchionatus S. Imperii, heeft geene
geschiedkundige waarde.
Zie: J.C.G. B o o t , Johan van Vliet in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad.
2e r. IV (1874 en 1878); Oud Holland VII, 183; J.F. C o r s t e n s , Bredaniana IV,
108-133.
G.C.A. Juten

[Vliet, Jacobus Leunis van der]
VLIET (Jacobus Leunis v a n d e r ), geb. te Zierikzee 19 Nov. 1814, overl. te 's
Gravenh. 11 Nov. 1851, was een zoon van C h r i s t i a a n v a n d e r V l i e t en
M a a t j e H o o g s t r a t e n . Hij werd opgeleid tot apothekersbediende en bleef
gedurende eenige jaren zeer tegen zijn zin in dat vak werkzaam. In dezen tijd schreef
hij onder het pseudoniem B o u d e w i j n een aantal prozaschetsen en gedichten,
waarvan sommige in tijdschriften, o.a. in het Leeskabinet en in den Tijdspiegel
werden geplaatst. In 1844 besloot hij zich geheel aan de letterkunde te wijden en
door schrijven en vertalen in zijn onderhoud te voorzien. Hij maakte in Nov. 1844
bekend, dat hij zich in den Haag als boekhande-
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laar zonder winkel zou vestigen en dat hij van plan was een tijdschrift, dat om de
14 dagen zou verschijnen, uit te geven. Dit tijdschrift, De Tijd, redigeerde hij van
1845 tot aan zijn dood met groote bekwaamheid en door een handige reclame wist
hij te bewerken, dat het opgang maakte. In 1846 maakte hij zijn uitgaaf winstgevender
door advertenties op te nemen, wat hem weliswaar wegens ontduiking van het
zegelrecht een vervolging bezorgde, maar waarvan hij toch veel voordeel trok, vooral
doordat hij deze vervolging als reclamemiddel gebruikte. In 1849 verbond hij aan
zijn tijdschrift een loterij van boeken en platen. Doordat hij verschillende
ondernemingen opeengestapeld had, gingen zijn financiën meer en meer achteruit.
Hierdoor en door zijn slechte gezondheid werden zijn laatste levensjaren verbitterd.
Zijn wijze van reclame maken, ook zijn scherpe en soms onverdiende critieken,
bezorgden hem veel vijanden. I s.J. L i o n schreef tegen hem het vlugschrift:
Boudewijn en de Tijd. Nieten ook zonder loterij. In 1849 richtte hij het Zondagsblad
op, dat tot 1861 bleef bestaan. Behalve zijn tijdschriftartikelen en een aantal
vertalingen, schreef hij: Jongejufvrouwen (1845) en Beelden en Schaduwen (1847).
Uit zijn huwelijk met A n t h o n e t t a B e r n a r d i n a H a g e d o o r n werd een dochter
geboren.
Zijn portret werd door C.C.A. Last gelithographeerd.
Zie: K r u s e m a n , Bouwstoffen I, 370; v a n S c h a i c k in De Tijd XV (1852) 45
en H o o g e w e r f f in Ons Tijdschrift XVIII (1913) 657.
Scholte

[Vliet, Joannes van der]
VLIET (Joannes v a n d e r ), geb. 24 Apr. 1847 te Reeuwijk, overl. 17 Jul. 1902 te
Utrecht, een scherpzinnig en veelzijdig philoloog. Hij studeerde te Leiden, waar hij
27 Jun. 1874 promoveerde op Studia Critica in Dionysii Halicarnassensis opera
rhetorica. Hij was rector der lat. school te Zalt-Bommel 1874-76, conrector aan het
gymnasium te Assen 1876-78, conrector aan het gymnasium te Haarlem 1878-91
en tevens sedert 18 Oct. 1890 privaat-docent voor Sanskriet aan de Gem. Universiteit
te Amsterdam. Tot hoogleeraar in de lat. taal- en letterkunde aan de Rijks Universiteit
te Utrecht benoemd, als opvolger van C.M. Francken, aanvaardde hij dat ambt 18
Sept. 1891 met eene redevoering: Athenae et Hierosolyma. Het onderwijs in het
Sanskriet werd hem bovendien opgedragen 9 Apr. 1892.
Na zijne promotie heeft v.d. Vl. zich voornamelijk aan de studie van het latijn
gewijd, bij voorkeur aan de schrijvers uit de latere latiniteit, doch hij heeft ook
vertalingen uit het javaansch en sanskriet geleverd en eenige zijner latijnsche
gedichten zijn in den jaarlijkschen prijskamp van het legatum Hoeufftianum eene
eervolle vermelding waardig gekeurd.
Voornaamste werken: schooluitgave van V e r g i l i u s ' Aeneis (Leiden 1886-93);
L. A p u l e i Metamorphoses en Apologia, Florida, De deo Socratis (Lipsiae, 1897
en 1900); P. C o r n e l i T a c i t i Historiae (Groningen 1900). Voorts: Trifolium
Latinum (Utrecht 1893); Van de Oude Kerk (Utrecht 1900). Verder artikelen in
Mnemosyne 1883-1901, recensies in 't Museum, korte mededeelingen in Wolfflins
Archiv, opstellen in de Gids en de Tijdspiegel, het Tweemaandelijksch Tijdschrift,
Oud- Holland, Hermes, Rhein. Museum e.a.
Zie: J.J. H a r t m a n , Levensbericht van J.v.d.V. in Jaarboek der Kon. Akad. v.
Wet. 1903; K. K u i p e r in Biogr. Jahrb. 1903, 97; G a l l é e in Levensber. Letterk.
1904, 62; J.E. S a n d y s , A History of Class. Schol. III 288-9.
Damsté
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[Vlissingen, Willem Pieter van]
VLISSINGEN (Willem Pieter v a n ), directeur der H.B.S. te Enkhuizen, 15 Sept.
1835 te Amsterdam geb. en 5 Jan. 1909 in eerstgenoemde stad overl. Hij ontving
zijn opleiding aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem, directeur P.J.
Prinsen, en was daarna achtereenvolgens werkzaam aan scholen voor meer
uitgebreid lager onderwijs te Zaandam en Hilversum, van waar hij als gouverneur
bij een burgemeestersfamilie naar Wommels vertrok. Middelerwijl behaalde hij na
ijverige studie de hoofdakte en akten L.O. voor wiskunde, Fransch, Engelsch en
Duitsch. In 1865 werd van Vlissingen tot leeraar in de moderne talen aan het toen
bestaande gymnasium te Enkhuizen benoemd en vijf jaar later tot leeraar in de
aardrijkskunde, Engelsch en boekhouden aan de nieuw opgerichte hoogere
burgerschool dier stad. In de aardrijksk. en het boekhouden had hij kort te voren de
vereischte akten M.O. behaald. Bij het vertrek van den directeur der H.B.S. te
Enkhuizen, A.J. ten Brink, naar Semarang, werd van Vlissingen in 1878 tot diens
opvolger benoemd. 28 jaar heeft hij deze betrekking op loffelijke wijze waargenomen;
met ingang van Sept. 1906 ontving hij eervol ontslag. Behalve aan het onderwijs
wijdde van Vl. zich ook aan andere maatschappelijke belangen: jaren lang was hij
lid van het Burgerlijk Armbestuur te Enkhuizen, secretaris van het genootsch.
‘Oeconomia Enchusana’, commissaris van de Nutsspaarbank en bestuurslid van 't
departement Enkhuizen der Mij. tot Nut v. 't Alg., kortom in zijne woonplaats een
zeer bekend en zeer gewaardeerd persoon. Geschriften van zijne hand zijn ons niet
bekend.
Zuidema

[Vlooswijck, Barthout Gerritsz. van]
VLOOSWIJCK (Barthout Gerritsz. v a n ), zoon van den volg. en Stijntje Bartoutsd.,
geb. in de 2de helft der 16de eeuw en waarschijnlijk in 1626 in den Haag overleden.
In 1588 werd hij benoemd tot vroedschapslid, wat hij tot 1608 gebleven is. In dien
tijd bekleedde hij nog verschillende andere stedelijke ambten, o.a. was hij vijfmaal
burgemeester, herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart en van 1601-1603
gecommitteerde raad. Na 1608 verdwijnt hij opeens uit Rotterdam en vinden wij
hem in 1609 terug als gegijzelde op de gevangenpoort te 's Gravenhage, blijkens
het protocol van not. Duyfhuysen te Rotterdam (XVII, 64), wegens het niet doen
van rekening en verantwoording van een erfenis.
Hij huwde 25 Mei 1585 met M a r g a r e t h a K o n i n c k uit Delft.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, waar ten onrechte zijn overlijden in 1608 vermeld
wordt; Die Haghe, Bijdr. en Med. 1906, 103, 106, 111 en E l i a s , De vroedschap
van Amsterdam I, 83, 85.
Moquette

[Vlooswijck, Gerrit Cornelisz. van]
VLOOSWIJCK (Gerrit Cornelisz. v a n ), geb. omstr. 1538, overl. te Rotterdam 10
Jan. 1586 was een zoon van C o r n e l i s G e r r i t s z ., burger van Woerden, die
later zijn naam ontleende aan een tiende van twee hoeven lands in Vlooswijk of
Westenrijk onder Linschoten bij Woerden. Zijn zoon Barthout, hierboven vermeld,
noemde zich heer van Vlooswijk, doch het blijkt niet, dat de familie vóór 1649
eigenaar is geweest van deze heerlijkheid. In 1564 treffen wij Gerrit in de regeering
te Rotterdam aan. In 1572 werd hij tot vroedschapslid gekozen, wat hij tot zijn dood
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bleef. Burgemeester was hij in die periode driemaal, evenals gedeputeerde ter
dagvaart en baljuw van Schieland van 1577-1585. Hij was gehuwd met S t i j n t j e
Bartoutsdr.
Zie dezelfde bronnen als hierboven en Rott. Jrb. VIII, 96.
Moquette
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[Vlooten, Cornelis van]
VLOOTEN (Cornelis v a n ), bloedverwant van den volg., geb te Utrecht 1 Dec. 1843
en overl. te Culemborg 14 Maart 1896 als pastoor der oudkatholieke gemeente,
schreef onder den naam van S o b r i u s : Een vijand op nederlandsch grondgebied.
Over het misbruik van geestrijke dranken (Culemborg 1880).
Kenninck

[Vlooten, Cornelis Henricus van]
VLOOTEN (Cornelis Henricus v a n ), geb. te Utrecht 13 Aug. 1828 en overl te 's
Gravenh. 6 Juli 1903, was oud-katholiek pastoor te 's Gravenhage van 1853-1901
en kanunnik van het metropolitaan kapittel van Utrecht sedert 1874. Hij was
medewerker van den Volksalmanak ter verspreiding van waarheid en deugd, voor
de katholieken van Nederland (Groningen 1858-1864); schreef: Esquisse historique
sur l'ancienne église catholique dans les Pays-Bas (Paris 1861); De strijd tusschen
de pauselijke onfeilbaarheid en oppermagt gevoerd door de oud-katholieke kerk
van Nederland en op het concilie te Rome in 1870 ('s Gravenhage 1871); 1 April
1572-1872. Een woord aan al de roomsch-katholieken van Nederland ('s Gravenhage
1872); en Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd door J.M.
S c h r a n t ; 4e druk ('s Gravenhage 1889). Van Vlooten was zeer bevriend met Dr
R. Bennink Janssonius wien hij behulpzaam was bij de Geschiedenis der
oud-roomschkatholieke kerk in Nederland ('s Gravenh. 1870).
Kenninck

[Vloten, Gerlof van]
VLOTEN (Gerlof v a n ), zoon van Prof. J o h a n n e s v.V. en J o h a n n a
E l i s a b e t h H e n d r i c a C h r i s t i n a v a n G e n n e p , geb. te Deventer 7 Juni
1866, overl. te Noordwijk aan Zee 20 Maart 1903.
Hij bezocht het gymnasium te Haarlem, 1878-1884, en werd daarna student in
de semietische letteren te Leiden, waar voornamelijk prof. M.J. de Goeje zijn
leermeester was. In 1890 promoveerde hij op een dissertatie: De opkomst der
Abbasiden in Chorasan. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot adjutor interpretis
legati Warneriani en tot leeraar in het Hebreeuwsch aan het gymnasium te Leiden
In aansluiting bij zijne dissertatie verscheen in 1894 zijn werk: Recherches sur la
domination arabe, le chiitisme et les croyances messianiques sous le Khalifat des
Omayades, in Verhand. Kon. Akad. van Wet. te Amsterdam. Verder bewegen zich
op het gebied van zijn dissertatie kleine studien: Irdjâ in Zeitschrift d. Deutschen
Morgenl. Gesellschaft, 1891; Ueber einige bis jetzt nicht erkannte Münzen aus der
letzten Omeijadenzeit, ib., 1892; Zur Abbasidengeschichte, ib., 1898; Schiismus
und Motazilismus in Basra, ib., 1899.
Van Vloten interesseerde zich vooral voor oostersche ‘Folklore’. Als vrucht van
zijn studiën op dit gebied verschenen: in den Feestbundel aan prof. M.J. de Goeje
aangeboden (1891): De uitdrukking as-sjaitân ar-ragim; in den Feestbundel voor
prof. Veth: Worgers in Irak; in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,
Band VII, VIII: Dämonen, Geister und Zauber bei den alten Arabern; in Archiv für
Ethnographie V, 105, een inleiding bij de afbeelding van eenige perzische vaandels
(Les drapeaux en usage à la fête de Huçein à Téhéran).
Zijn voorliefde voor Folklore bracht hem ook tot het bestudeeren van een der
meest origineele arabische schrijvers, als Djàhiz. Hij vatte het plan op diens werken
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uit te geven, en verkreeg daartoe de beschikking over al het materiaal dat baron
von Rosen te St. Petersburg bewerkt en verzameld had. In 1898 verscheen de
tekstuitgave van Le livre des Beautés et des Antithèses attribué à a l - D j a h i z , in
1900 Le Livre des Avares. Zijn
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vroegtijdige dood was de oorzaak, dat eenige kleine werken van al-Djahiz niet meer
door hem persklaar gemaakt konden worden. Hij had ze reeds bewerkt voor een
uitgave, welke nog in 1903 door prof. de Goeje is bezorgd (Tria opuscula).
Op geheel ander gebied ligt een arabische tekst, dien hij in 1895 gepubliceerd
had: Liber mafatih al-Olum . auctore A b u A b d A l l a h a l - K h o w a r e z m i . Dit
boek bevat verklaringen van technische termen in het Arabisch.
Op wetenschappelijk gebied zijn dan nog van zijne hand te vermelden eenige
artikelen in prof. H o u t s m a 's Spécimen d'une encyclopédie musulmane (1899).
Verder was hij medewerker aan de Tables alphabétiques du Kitab al- Aghani, onder
redactie van prof. Guidi te Rome. Van Vloten voelde ook veel voor de nederlandsche
letteren. Zelfstandige bijdragen van hem op dit gebied ken ik niet. Maar wel
vertalingen en bewerkingen van arabische schrijvers, die verschenen zijn in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift, onder redactie van L. v a n D e y s s e l en A.
V e r w e i j . Sommige dezer studien zijn tot een bundel verzameld en uitgegeven
onder den titel van Oostersche schetsen en vertalingen (Amsterdam 1900).
Zie: d e G o e j e in Levensber. Letterkunde 1903, 141 en Archiv f. Ethnographie,
XVI, 80.
Wensinck

[Voester, J.G.]
VOESTER (J.G.) maakte in 1744 als kap.-comm. eener compagnie artillerie deel
uit van het secours dat in April aan Maria Theresia gezonden werd. In 1745 tot
majoor bevorderd, ontwierp hij een organisatie voor een belegeringspark in overleg
met engelsche artillerieofficieren, dit park deel uitmakende van het gecombineerde
leger marcheerde over Maastricht en Keulen naar Duitschland. Op 28 Dec. werd
V. tot luitenantkolonel bevorderd en aangewezen als commandant der artillerie die
van uit 's Hertogenbosch zou optrekken (25 Maart). V. was de eerste officier, die
behoorlijke en volledige uitrustingstaten deed vervaardigen voor de verschillende
vestingen en forten. In 1747 werd hij bevorderd tot kolonel. Hij was een zeer
bekwaam man die veel voor de verbetering van het wapen op technisch gebied
verricht heeft. - Er was ook een L o d e w i j k V., die kapitein der artillerie was in
1692.
Zie: K u y p e r s , Geschied. der Nederl. Artillerie III, 75; Nalatenschap v. der Hoop
Alg. Rijksarchief P. 19.
Eysten

[Voet, Arnoud Walraed Carel]
VOET (Arnoud Walraed Carel), of V o e t v a n O u d h e u s d e n , 23 Juni 1686 in
de gereformeerde kerk te Helmond gedoopt, overl. te Ankeveen 28 Dec. 1753. Hij
was de zoon van P a u l u s V o e t , rector der latijnsche school en schepen der stad
en van E l i s a b e t h d e J o u w e r . Zijn oud-oom was de bekende Gisbertus
Voetius. Zijne peters waren Wolrad, graaf van Nassau, gouverneur van 's
Hertogenbosch en A r n o u d d e J o u w e r , zijn grootvader. Zijne moeder was
vroeger gehuwd geweest met een zekeren v a n A r c k e l , uit welk huwelijk o.a.
was geboren eene dochter M a r i a , die in 1689 te Helmond eene school opende,
waar zij fransch en handwerken onderwees. In 1693 stierf rector Voet; de jonge
Arnoud vertrok naar Kuilenburg, waar zijn grootmoeder C a t h a r i n a v a n G a e l e n
woonde, die hem als kind aannam en hem eene uitstekende opvoeding gaf. In 1707
werd hij naar de hoogeschool te Utrecht gezonden, studeerde daar in de
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godgeleerdheid en werd 15 Sept. 1709 tot predikant te Ankeveen beroepen. Dit
ambt vervulde hij meer dan veertig jaren; ziekte dwong
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hem zijn emeritaat aan te vragen. Nog een jaar of drie mocht hij in rust doorbrengen,
hij overleed te Ankeveen 28 Dec. 1753. Ondanks zijn ziekelijken toestand besteedde
hij de laatste jaren van zijn leven aan het ordenen van zijne geschiedkundige
aanteekeningen over Kuilenburg, waaraan hij 14 Dec. 1752 de laatste hand legde.
Die Historische beschrijvinge van Culemborg kwam in 1753 te Utrecht in 2 deelen
8o. van de pers. 't Is een werk, dat er zeer goed uitziet en eene waardige plaats
inneemt tusschen de vele stedebeschrijvingen uit dien tijd.
Het is mooi gedrukt en de tekst wordt door enkele kopergravures, waaronder een
gezicht op Culemborg en een wapenkaart, opgeluisterd.
Aan het eind van zijn werk geeft hij nog op, waarom hij zijn naam op den titel heeft
doen drukken als Voet van Oudheusden.
In 1724 had Voet een vervolg uitgegeven op v a n R h e n e n 's Naamlijst der
predikanten in de Provincie Utrecht.
Beide werken van Voet zijn thans vrij zeldzaam.
Zie: Doopboeken der Hervormde gemeente van Helmond en Rixtel; V o e t s
Beschrijvinge van Culemborg.
F.H.M. Ouwerling

[Voet, Jan Hendrik]
VOET (Jan Hendrik), geb. te Duisburg, 22 Febr. 1758, overl. 31 Mei 1832. Op 15-j.
leeftijd begon hij in zijn geboorteplaats met de studie der wis- en natuurkunde en
trad eerst vier jaar later in dienst bij de toenmalige hollandsche artillerie. 13 Juni
1780 werd hij tot 2de, 18 Nov. 1787 tot 1sten luitenant der artillerie benoemd. In
dien rang werd hij als onder-directeur geplaatst bij de Militaire School, eerst te 's
Hertogenbosch, later, van 1780-89, te Grave, onder den luitenant-kolonel de
Chastillon. In 1789 werd te Zutphen opgericht een Artillerie-School, waarvan V. tot
directeur werd benoemd, 22 Febr. 1793 volgde zijn bevordering tot kapitein. Op
voordracht van den directeur werd deze school in 1794 opgeheven. V. bleef, met
tien der oudste cadets, onder den graaf van Walmoden dienen, totdat in Jan. 1795,
bij de overgave van Zutphen aan de Franschen, zijn dienstbetrekking ophield. Bij
de reorganisatie van 1795 werd V. opnieuw directeur van de Artillerie-school te
Zutphen weder opgericht (15 Oct.). In 1800, 23 Sept., werd aan deze school een
afzonderlijke afdeeling voor het wapen der genie toegevoegd. 29 Oct 1804 werd V.
tot luitenantkolonel bevorderd. Bij besluit v. 12 Juli 1805 werd de school te Zutphen
als Algemeene Theoretische en Practische School voor Artillerie, Genie en
Waterstaat naar Amersfoort verplaatst met V. als directeur, met opheffing der
bestaande andere scholen. 1 Juli 1807 werd hij tot kolonel bevorderd. Bij besluit
van den Koning van Holland van 18 Oct. 1809 werd de Koninklijke Militaire School
te 's Gravenhage opgericht onder directie van V. die 13 Nov. '09 tot generaal-majoor
werd bevorderd. Door de inlijving bij Frankrijk werd deze school opgeheven en V.
benoemd tot brigade-generaal bij het korps fransche artillerie, tevens tot commandant
van de Artillerie-School te Douai (Keiz. Besluit van 27 Dec. 1810). Bij besluit van
24 Jan. 1811 werd V. op zijn verzoek op pensioen gesteld. Na herstel der
onafhankelijkheid werd V. (Besl. v. den Souv. Vorst van 12 Mrt. 1814) in zijn rang
hersteld en benoemd tot directeur der Artillerie- en Genie-School te Delft, tevens
bestemd tot opleiding van infanterie en cavalerie-officieren. 24 Nov. 1816 werd V.
bevorderd tot luitenant-generaal-titulair en 17 Nov. 1818 tot Ridder van de Militaire
Willemsorde 3e klasse. Hij bleef in functie tot de opheffing der school in 1828. In de
drie volgende
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jaren was hij voorzitter van de Commissie tot het examineeren van de
aspirant-cadetten. V. heeft een grooten en hoogst nuttigen invloed gehad op het
militair onderwijs. Hij was lid van onderscheidene wetenschappelijke genootschappen
o.a. van het Bat. Genootschap van Proefond. Wijsbegeerte, de Holl. Maatschappij
der Wetensch. te Haarlem, het Prov. Utr. Gen. v. Kunsten en Wetenschappen e.a.
Zie: Mil. Spect. 1833, 99.
Eysten

[Voet, Johannes]
VOET (Johannes), zoon van Paulus Voet, die volgt, en Elisabeth van Winssen, geb.
te Utrecht 3 Oct. 1647, overl. te Leiden 11 Sept. 1713. Jurist van grooten naam,
dankt zijn bekendheid vooral aan zijn beroemden Commentarius ad Pandectas tal
van malen herdrukt, onmisbaar voor de kennis van het oud-hollandsch recht, en
nog thans van groot practisch belang voor de toepassing van dat recht in Zuid-Afrika.
De schrijver munt inderdaad boven tal zijner tijdgenooten uit door scherpzinnigheid
en grondige rechtskennis, al is hij ook in zooverre een kind van zijn tijd, dat veelal
de juiste verhouding tusschen romeinsch en inheemsch recht hem ontgaat. Aan het
laatste wijdde hij, tot grondslag nemend de Inleydinge van d e G r o o t , meer
aandacht dan zijn voorgangers. Daarnaast treft zijn veelzijdigheid, waardoor hij
behalve als beoefenaar van het civiele recht, ook voor de ontwikkeling van het
publieke- en vooral van het internationale recht werkelijke verdienste heeft.
Zijn opleiding genoot hij volgens oudere biografen aan de utrechtsche hoogeschool
en hier wordt ook zijn promotie gesteld. Het is waarschijnlijk juist, al komt zijn naam
in het Album Studiosorum niet voor. Na zijn promotie was hij korten tijd professor
aan het gymnasium te Herborn, en werd van daar naar Utrecht beroepen. Benoemd
11 Mei 1673, te zamen met Lucas van de Poll, werd daarbij de voorwaarde gemaakt,
dat hij de eerste twee jaren geen traktement zou genieten, terwijl tevens bepaald
werd, dat Voet in ouderdom aan van de Poll zou voorafgaan. Hij aanvaardde zijn
nieuwen post eerst 25 Aug. 1674 met een rede de Advocatis. In 1679 werd hij
rector-magnificus, maar reeds in het voorjaar van 1680 volgde een benoeming als
hoogleeraar te Leiden, wat door hem werd aangenomen. Sinds was hij tot zijn dood
een der sieraden der leidsche hoogeschool. In Dec. 1687 werd hij op een traktement
van ƒ 2000. - weder naar Utrecht beroepen, doch hij bedankte. In verband daarmede
verwierf hij te Leiden een belangrijke traktementsverhooging. In 1681, 1686 en 1709
trad hij aldaar als rector op. Bij de nederlegging van het academisch bestuur hield
hij in 1687 een Oratio de docentium et discentium officio, in 1710 een Oratio qua
monstratur veritas asserti: raros esse, qui philosophantur. Zijn onderwijs, vooral ook
gericht op de practijk, omvatte naast het romeinsche- ook het hedendaagsche recht.
Uit zijn geschriften blijkt, behalve kennis der klassieke letterkunde, ook zijn studie
van het leenrecht. Wij noemen: De Jure militari liber sing. In quo plurimae ad militiae
militumque jura pertinentes controversiae juxta leges, gentium mores, et rerum
judicatarum exempla sunt definitae (Ultraj. 1670; herd. Hag. Com. 1705; Brux. 1728;
in hollandsche vertaling 's Grav. 1726); Elementa juris secundum ordinem
Institutionum Justiniani in usum domesticae exercitationis digesta (meerm. herdr.;
bekendste uitg. Lugd. Bat. 1712); Compendium juris juxta seriem Pandectarum,
adjectis differentiis juris civilis et canonici (meerm. herd., als Lugd. Bat. 1715 en
1720; uitg. in 2 dln. door O r o n t i u s F i g h e r i u s
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Napels 1774); Commentarius ad Pandectas. In quo praeter Romani juris principia
ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, et praecipue fori quaestiones
excutiuntur (2 dln. Hag. Com. 1698-1704; herd. H.C. 1707; 1716; 1723; 1726;
1731-34; Colon. 1769; 1778), vermeerderd met een Supplementum van J o h . v a n
d e r L i n d e n (Ultraj. 1793), Voets meest bekende en meest gezaghebbende
geschrift, waarvan een tafel, in verband met de fransche codes, is uitgeg. Brux.
1841; De erciscunda familia liber sing. Additionibus nonnullis ut et supremi Brabantiae
senatus arrestis hac primum editione illustratus (Brux. 1717). Adviezen mede van
zijn hand in Utrechtsche Consultatiën III no 114 en 119.
Zijn vrouw M a g d a l e n a d e S a d e l a r e schonk hem een dochter.
Portretten van hem zijn in de Universiteiten te Leiden (door Nic. Maes) en te
Utrecht.
Zie: L o n c q , Utrechtsche hoogesch. 77, 117 en 320; W y n n e e n M i e d e m a ,
Resolutiën vroedschap Utrecht (Werken Hist. Gen. II: 52) 116, 129 v.; J.P. S u y l i n g ,
De Statutentheorie in Nederland gedurende de 17e eeuw ('s Hertogenbosch 1893)
114 v.v.; S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch., I, 213, 238; II, T. en B. 154 v.
van Kuyk

[Voet, Paulus]
VOET (Paulus), geb. te Heusden 7 Juni 1619 als zoon van den bekenden Gisbertus
Voetius, destijds aldaar predikant, en Deliana Jans, overl. te Utrecht 1 Aug. 1667.
Den naam Paulus ontving hij naar zijn grootvader van vaderszijde. In 1634 werd de
vader als hoogleeraar naar Utrecht beroepen en in den zomer van dat jaar vestigde
zich het gezin te Utrecht. Nadat Paulus zich hier op de studie van philosophie en
rechten had toegelegd, schijnt hij reeds op jeugdigen leeftijd een goeden naam als
geleerde gehad te hebben. Op het vernemen toch, dat Deventer het plan koesterde
om hem tot hoogleeraar te beroepen, werd hij 24 Mei 1641 tot prof. extraordinarius
metaphysices te Utrecht benoemd en dit ‘soo ten aensien vande suffisantie ende
bequaemheyt des voorn. d. Pauli Voetii’, als omdat deze benoeming den vader zeer
aangenaam zou zijn en men deze ‘ten respecte vande sonderlinge goede diensten’
aan de kerk en de academie bewezen, gaarne ter wille was. Paulus was een ijverig
verdediger van zijn vader en trok met hem krachtig partij tegen de nieuwere
cartesiaansche philosophie. In Maart 1642 liet hij door Marcus du Tour een
metaphysische disputatie de Causis verdedigen, gericht tegen Descartes. Deze liet
zich in een brief van April 1642 aan Regius minachtend over deze disputatie uit met
de hatelijke woorden: ‘Legi et risi theses Voetii pueri, sive infantis, filii volui dicere’.
Als proeve zijner wijsgeerigtheologische studiën dient genoemd zijn werk: Theologia
naturalis reformata. Cui subjecta brevis de anima separata disquisitio (Traj. ad Rhen.
1656). In 1648 werd hem het onderwijs in de logica en het grieksch opgedragen,
terwijl in Dec. 1652 hem verlof gegeven werd ook juridische colleges te houden. In
verband met dit laatste werd het onderwijs der metaphysica overgedragen op zijn
broeder D a n i e l als buitengewoon hoogleeraar. Na diens dood (hij overleed 29
Juli 1660) bezorgde Paulus een uitgave zijner geschriften. Inmiddels was hij in 1654
prof. juris ordinarius geworden en had dit ambt 21 Apr. 1654 aanvaard. Al bleef hij
zich ook hierna met philosophische studies bezighouden, en verzette hij zich in
1659 - hoewel te vergeefs - tegen het houden van een cartesiaansch college door
prof. de Bruyn, sinds was de studie der rechten voor hem levenstaak
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geworden. Door de uitgave van een reeks geschriften heeft hij zich als ernstig jurist
doen kennen. Van groote beteekenis is nog thans zijn boek over de statutenleer:
De statutis, eorumque concursu Liber Sing. (Amst. 1661; herdr. 1700; 1715). In het
hieronder genoemde geschrift over de statutentheorie wordt de leer van Voet en
de beteekenis daarvan voor het internationale recht uitvoerig nagegaan, en critisch
ontleed. Het oordeel luidt: ‘wel is de schrijver een vlug vernuft en een handig debater,
wiens elegant Latijn gunstig afsteekt bij den stroeven stijl zijner collega's, wel
ontwikkelt hij met talent het absolute karakter der souvereiniteit, maar hij mist het
doorzicht en het zelfvertrouwen om de gevolgen van dit moderne begrip consequent
uit te werken’. Het komt mij voor, dat in dit laatste opzicht aan den
zeventiende-eeuwschen geleerde te hooge eischen zijn gesteld; in ieder geval heeft
's mans zoon, de hiervoorgaande Johannes Voet, het werk zijns vaders voortgezet.
Verdere geschriften van zijn hand zijn: De usu juris civilis et canonici in Belgio
Unito, deque more promovendi doctores utriusque juris (Ultr. 1657), waarachter een
Appendix apologetica, gericht tegen M a r e s i u s ; De duellis ex omni Jure decisis
casibus liber singularis (Ultraj. 1658; meermalen herdrukt); Jurisprudentia sacra,
instituta Juris Caesarei cum divino, consuetudinario, atque canonico, in multis,
collatione (Amstel. 1662), opgedragen aan zijn vader en zijn broeder N i c o l a a s ;
Mobilium et Immobilium natura, modo academico et forensi ad evidentiorem juris
statutarii intellectum strictim proposita (Ultraj. 1666; herdr. Leid. 1699; Ultraj. 1714)
zich aansluitend bij zijn werk over de statuten; In quatuor libros Institutionum
Imperialium Commentarius, ubi Juris civilis tum antiqui, tum novi cum divino, forensi,
canonico et feudali in multis collatio instituitur (Ultraj. 1668; herdr. Lugd. Bat. 1691).
Aan zijn onderwijs in het Grieksch danken wij o.a. zijn In H e r o d i a n i Marcum
et Commodum Imperatores Notae (Ultraj 1645), opgedragen aan Everardus van
Weede.
Met zijn hoogleeraarsplaats vereenigde hij die van raadsheer in het hof van Vianen.
Wel werd bij zijn benoeming tot ordinarius de voorwaarde gesteld, dat hij als zoodanig
bedanken zou, maar op zijn dringend verzoek werd hij van de verplichting daartoe
ontslagen. Ten dienste der heeren van Vianen schreef hij: Oorspronck, voortganck
en daeden der doorluchtige Heeren van Brederode (Utrecht 1656; herdr. Amst.
1663).
Als practisch jurist kennen wij hem uit eenige adviezen van zijn hand, o.a. zie
men Utrechtsche Consultatiën III no. 162.
Voet was tweemaal gehuwd; eerst met E l i s a b e t h v a n W i n s s e n , moeder
van Johannes, die voorgaat; daarna met E l i s a b e t h R e u f f e r t , dochter van
P a u l u s R e u f f e r t , aan wien hij zijn Mobilium et Immobilium natura opdroeg.
Zijn portret is in de Universiteit te Utrecht.
Zie: A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (1897) 12, 360 en bijlage IV; II (1907) 171-3,
200; L o n c q , Utrechtsche hoogesch., 61, 75, 80, 82 en 95; J.P. S u y l i n g , De
Statutentheorie in Nederland gedurende de 17e eeuw ('s Hertogenbosch 1893) 39
v.v.
van Kuyk

[Vogel, Joan Henri Theodore de]
VOGEL (Joan Henri Theodore d e ), 19 Mrt. 1839 te Harderwijk geb. en 29 Juni
1875 te Rotterdam gest. Na te Leiden en Genève gestudeerd te hebben, in letteren
en theologie, was hij eerst eenigen tijd hulpprediker bij de Waalsche kerk, daarna
leeraar bij het Middelb. Onderwijs, n.l.
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van 1867-68 aan de H.B.S. te Zierikzee, van 1868-73 aan die te Zwolle, van 1873-75
aan die te Rotterdam. Tijdens zijn verblijf in laatstgenoemde stad promoveerde hij
(19 Mei 1874) aan de groningsche hoogeschool in de letteren op een diss.:
1408-1431; De staatkundige richting van René d' Anjou in overeenstemming met
die van zijn stamhuis tot den slag bij Bulquéville. Verder schreef hij een Overzicht
van de Aardrijkskunde der geschiedenis tot den tijd der Fransche revolutie (1869);
Drie verhalen uit de Middeleeuwen (graaf Leudastes, Willem de Veroveraar en
Richard van York), en begon hij aan een nederl. vertaling van K.F. B e c k e r 's
Wereldgeschiedenis voor het volk (1875), een onderneming die hij slechts tot de
eerste afleveringen mocht ten einde brengen; zij werd voortgezet door J.
J o n g e n e e l , J.C. D i e h l e.a. Voorts schreef hij enkele opstellen in het Ind. weekbl.
De Locomotief.
o

Zie: Alg. Ned. Fam.blad 1883-84, n . 102.
Zuidema

[Vogelsang, Dr. Hermann]
VOGELSANG (Dr. Hermann), geb. 11 April 1838 te Minden (Pruissen), overl. in
den nacht van 5/6 Juni 1874. Daar zijn vader vroegtijdig overleed, verhuisde zijne
moeder in 1844 naar Bonn, waar zijn oom Dr. Vogelsang, hoogleeraar in de theologie
was. Hij bezocht hier de stadsschool en later het gymnasium en deed in 1856 zijn
abiturienten-examen. De loopbaan van staatsmijnbeambte lachte hem toe. 19 Juli
1856 werd hij door het Kon. Pruiss. Oberbergamt te Bonn als Bergbeflissener
aangenomen. Dientengevolge vinden wij Vogelsang van 1856-1858 uitsluitend met
de practijk bezig. Tot Febr. 1857 is hij op de kopermijn Virneberg bij Rheinbreitbach;
tot Augustus 1857 te Bensberg, waarna hij het examen van bergexpectant aflegt.
Hierop wordt hij gezonden naar de steenkolenmijnen bij Saarbrücken, in Febr. 1858
naar de bruinkolenmijnen te Brühl, in April van dat jaar naar de mijnen te Stolberg
bij Aken; hij eindigde zijne practische opleiding met eene studiereis door Westphalen
en naar den Hartz. In het najaar van 1858 te Bonn teruggekeerd, nam Vogelsang
ter vervulling van zijn militieplicht als Einjähriger dienst bij het 7de Kon. Regim.
Huzaren; doch tegelijkertijd volgde hij aan de universiteit de lessen in natuur- en
scheikunde, delfstofkunde, aardkunde enz.
In het voorjaar van 1861 wordt hij met zijn vriend en medestudent Zirkel door het
Oberbergamt uitgezonden op eene geognostische reis, zich uitstrekkende over
Saksen, Bohemen, het Fichtelgebergte, het Thueringerwoud en den Taunus.
Omstreeks dezen tijd moet de meer wetenschappelijke richting in de studiën van
Vogelsang duidelijk op den voorgrond getreden zijn; na de terugkomst van zijne
reis werd hem door de professoren Noeggerath en G. vom Rath aangeraden om,
ten gunste van zijn studie, de loopbaan van mijnambtenaar te laten varen. Eene
wijziging der wetgeving op de ontginning van mijnen door particulieren, waarbij de
werkkring en het aantal der mijnambtenaren aanzienlijk verminderd werd, kwam
omstreeks dienzelfden tijd, 1861, tot stand.
WeI bleef hij nog tot 1863 met het Oberbergamt in betrekking, maar zijne
werkzaamheid was voortaan van zuiver wetenschappelijken aard. In Mei 1862
ondernam hij weer eene wetenschappelijke reis, die tot hoofddoel had een onderzoek
naar de geologische gesteldheid van Corsica en werden tevens Elba, Noord-Italië
en Zwitserland door hem bezocht. In den winter van 1862-1863 schreef hij eene
dissertatie over de vorming der
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gangen: Quomodo venarum spatia primum formata atque deinde mutata sint en
werd 25 Februari 1863 te Bonn tot doctor gepromoveerd. Hij bleef zich daar verder
aan zijne studiën wijden en gaf als privaatdocent een college over de
‘Geognostischen Verhältnisse der Rheinprovinz.’ In het jaar 1864 beantwoordde hij
een door de Hollandsche Maatschij. van Wetenschappen te Haarlem uitgeschreven
prijsvraag: Over de wijze van ontstaan der vulkanen in den Eifel, welk antwoord met
de gouden medaille werd bekroond. Door deze bekroning werd in Nederland de
aandacht op hem gevestigd juist op het oogenblik, toen de nederlandsche regeering
naar een bekwaam geoloog, tevens mijnbouwkundige uitzag. Eene informatie bij
zijn chef en leermeester von Dechen strekte in hooge mate tot aanbeveling en zoo
kwam het, dat Vogelsang reeds 21 Juli 1864 tot hoogleeraar aan de nieuw opgerichte
Polytechnische school te Delft werd benoemd. Het meeste heeft Vogelsang naam
gemaakt met het mikroskopisch onderzoek van gesteenten, waarvan hij het hooge
gewicht bij zijne promotie reeds in eene stelling had uitgedrukt. Talrijke publicaties
verschenen van hem over dit onderwerp. Over den grooten roep, die van hem uitging
als geleerde, en als docent leze men het levensbericht van hem door Behrens.
In 1865 huwde hij met de zuster van prof. F. Z i r k e l . In 1867 nam de Holl. Mij.
te Haarlem hem onder hare leden op; een jaar daarna werd hij lid der Kon. Akademie
van Wetenschappen.
Tot onderzoek naar de waarde van de Cariboumijn in Colorado ging hij in Maart
1873 naar Amerika, in Augustus van dat jaar voor een dergelijk onderzoek naar
Californië. In den nacht van 5 op 6 Juni 1874 overleed hij, in den ouderdom van 36
jaren.
Behalve zijne dissertatie verschenen van hem de volgende werken: Vulcane der
Eifel und ihre Bildungsweise (Harlem 1864); Philosophie der Geologie und
mikroskopische Gesteinsstudiën (Bonn 1867); Die natürliche Ultramarinverbindungen
(Bonn 1873); Die Krystalliten (na zijn dood door Z i r k e l uitgegeven, Bonn 1875);
zijne talrijke verhandelingen vindt men opgeteekend in: P o g g e n d o r f , Biogr. liter.
Handwörterbuch III (1858-1883) Abth. II.
Over hem zie men: D. d e J o n g h , Professor Hermann Vogelsang in Delftsche
Studenten-almanak 1875, 127-146; T h .H. B e h r e n s , Levensbericht van Hermann
Vogelsang in Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen 1885, 142-162.
Roelofs Heyrmans

[Vogin, Henry Joseph]
VOGIN (Henry Joseph), geb. te Londen, 13 Apr. 1818, en overl. 22 Nov. 1898 te
Amsterdam, leeraar in de engelsche taal- en letterkunde, sedert 1843 aan de
latijnsche school te Middelburg, sedert 1855 aan het gymnasium te Dordrecht en
sinds 1865 aan meer dan een H.B.S. te A'dam. Hij schreef o.a. een Leercursus der
Engelsche taal in 3 dln., bestaande uit lees- en vertaaloefeningen, met regels voor
de uitspraak en spelling (1864; 3de dr. 1880), en een Practische handleiding der
Engelsche taal (2de dr. 1870). Ook bewerkte hij met A.B. M a a t j e s den 5den dr.
van H. P i c a r d 's Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English
languages.
Zuidema

[Vogler, Johann George]
VOGLER (Johann George), geb. 16 Oct. 1838 te Gross-Zimmern in
Hessen-Darmstadt, gest. te Middelburg 10 Oct. 1906, vroeger, als van duitsche
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van het gymnasium te Middelburg. Zijn ouders waren J o h a n n P h i l i p p V.
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en B a r b a r a F r ö h l i c h . Hij vertrok naar Nederland en ging in 1861 te Leiden in
de letteren studeeren, waar hij 10 Apr. 1869 promoveerde op een diss.:
Prosopographiae Aristophaneae pars ea quae est de Belli Ducibus. Inmiddels was
hij 1 Aug. 1867 tot conrector aan het gymnasium te Middelburg benoemd, waarvan
hij in 1880 rector werd, als opvolger van den overI. Dr. H. Polman Kruseman.
VogIer was geh., eerst (1870) met J o h a n n a C o r n e l i a v a n B r o y e l
S p i e r i n g , uit welk huwelijk één zoon; vervolgens (1888) met M a r i a C a t h a r i n a
S l o t h o u w e r , die hem eveneens één zoon schonk. Het Middelb. gymn. heeft veel
aan Dr. V. te danken. Ook in andere betrekkingen was hij in deze stad een reeks
van jaren nuttig werkzaam, o.a. als bestuurslid en voorzitter van het Zeeuwsch
Genootsch. der Wetenschappen, als lid van de plaatselijke schoolcommissie enz.
Behalve zijn dissertatie schreef hij: Tirocinium poëticum Graecum. Attische verzen
met opgave der voornaamste metrische regels (1876; 2de dr. 1891) en Geschiedenis
van het Middelburgsch gymnasium, opgenomen in het Archief van het Zeeuwsch
genootsch. der Wetensch. VII (1894) 203, 347 e.v.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893) 878.
Zuidema

[Volcke, Christiaan Willem]
VOLCKE (Christiaan Willem), geb. 3 Sept. 1818 te 's Gravenhage en overl. 10 Sept.
1866 te Nijmegen. Hij studeerde te Leiden in de letteren, promoveerde in 1841 op
een diss. de Factionibus in Atheniensium republica belli Peloponnesiaci aetate
posteriore en werd in 1846 tot conrector aan de latijnsche school te Zierikzee
benoemd, welke betrekking hij in 1865 verwisselde met die van conrector aan het
gymnasium te Nijmegen. Hij was gehuwd met J o h a n n a A d r i a n a B u n i n g h
(geb. te 's Gravenhage in 1819), die hem twee kinderen schonk. Hij schreef een
Latijnsch leesboek (1858) en Opstellen ter vertaling in 't Latijn (1860), een tijdlang
veel gebruikt.
Zuidema

[Vollenhoven, Cornelis van]
VOLLENHOVEN (Cornelis v a n ), gedoopt te Rotterdam 16 Sept. 1753 als zoon
van J a n v a n V o l l e n h o v e n C o r n e l i s z o o n en M a r i a v a n d e r
H o e v e n , overl. aldaar 22 Dec. 1835, bekleedde vooral na het herstel onzer
onafhankelijkheid onderscheiden stedelijke ambten in zijn vaderstad. Zoo was hij
raad 1813-1814 en van 1816 tot zijn dood, vroedschap van 1814-1816, rekenmeester
1816-1820, burgemeester 1820-1824 en wethouder 1824-1832. Ook was hij een
beoefenaar van kunsten en wetenschappen. De Holl. Maatsch. van Wetensch.
bekroonde van hem een verhandeling: Over de beste middelen om de ware en
zuivere leer van het Evangelie onder de bewoners der Koloniën van den Staat meer
te bevestigen en voort te planten. In 1778 gaf hij een verhandeling in het licht: Over
de vriendschap met God. Hij was 20 jaar lang voorzitter van de Rott. Kamer van
koophandel en fabrieken en behoorde tot de oprichters van den te Haarlem
gestichten oeconomischen tak, later als Nederl. Huishoudel. Maatsch. ook te
Rotterdam gevestigd, waarbij hij tot zijn dood het voorzitterschap bekleedde. Hij
huwde 9 Mei 1793 met J o h a n n a B o s c h .
Zie: Kunst en Letterb. 1836, I, 49, 112; Bronnen voor de Gesch. van Rott. I, de
bij P e t i t , Repertorium, opgegeven werken betreffende het geslacht van Vollenhoven
en de genealogie bij V o r s t e r m a n v a n O y e n , die echter ten onrechte 1772
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als zijn huwelijksjaar noemt en eveneens abusievelijk zijn bruid als amsterdamsche
vermeldt.
Wiersum
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[Vollenhoven, François van (1)]
VOLLENHOVEN (François v a n ) (1), geb. te Rotterdam 27 Juli 1756 als zoon van
J a n v a n V o l l e n h o v e n C o r n e l i s z o o n en M a r i a v a n d e r H o e v e n ,
overl. aldaar 22 Juli 1842. Hij huwde 28 April 1782 met M a r g a r e t h a C o r n e l i a
S n e l l e n , dochter van J a n S. en J a c o b a v a n d e W a l l e n , geb. te Rotterdam
14 Maart 1757 en overl. aldaar 8 Febr. 1848. Van hun 60-jarig huwelijksfeest bestaat
een gedenkpenning. Van Vollenhoven was van 1795 tot 1811 meermalen lid van
den Raad, wethouder en president van de weeskamer, bovendien was hij
hoofdingeland van Schieland. Van beroep was hij zeepzieder en olieslager in de
bekende zeepziederij ‘Den Olyphant’.
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rott. I en Rott. Jaarb. IX, 26.
Wiersum

[Vollenhoven, François van (2)]
VOLLENHOVEN (François v a n ) (2), geb. te Rotterdam 16 Dec. 1786, zoon van
den voorg. en M.C. Snellen, overl. aldaar 12 Oct. 1841. Hij huwde 8 Febr. 1808 met
M a r i a C o r n e l i a C o s t e r m a n . Hij was vice-president van de Kamer van
koophandel, lid van den Raad en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Zijn portret is gelithographeerd door S.P. Voorn Boers naar een schilderij van C.
Cels.
Wiersum

[Vollenhoven, Joost van]
VOLLENHOVEN (Joost v a n ). Zelden heeft Rotterdam een meer populairen
burgemeester gehad dan Joost van Vollenhoven, in 1814 geboren als zoon van
J o a n v a n V o l l e n h o v e n en M a t t h a C o r n e l i a v a n S t o l k , overl. 28
Sept. 1889. In 1847 kiezer geworden, werd hij in 1849 tot lid van den Raad gekozen,
in 1850 tot lid van de Provinciale Staten, in 1857 tot wethouder en in 1866 tot
burgemeester benoemd. Hoe sympathiek deze benoeming aan de rotterdamsche
burgerij was, bleek wel uit de feestvreugde, die 5 Juni 1866 te Rotterdam heerschte.
In 1863 werd hij lid van de 1ste Kamer der Staten-Generaal (V o r s t e r m a n
v a n O y e n vermeldt ten onrechte, dat hij ook lid van de 2de Kamer is geweest).
In 1881 trad hij af als burgemeester. Zijn buste in marmer, gebeeldhouwd door J.Th.
Stracké, werd nog hetzelfde jaar in het raadhuis geplaatst.
Hij huwde 5 Oct. 1836 met M a t t h a C o r n e l i a v a n S t o l k en 4 Sept. 1839
met C a t h a r i n a M a r i a R o c h u s s e n .
Wiersum

[Vollenhoven, Pieter van]
VOLLENHOVEN (Pieter v a n ), geb. te Rotterdam 28 Oct. 1789 als zoon van
François (1) en Margaretha Cornelia Snellen, overl. aldaar 23 Dec. 1875, werd als
student in de rechten ingeschreven te Leiden 17 Juli 1810, promoveerde 15 Juni
1811 en vestigde zich na zijne promotie als praktiseerend advocaat in zijn vaderstad.
In 1813 maakte hij als garde d'honneur den krijgstocht naar Duitschland mede. Later
werd hij president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Hij trouwde 22
Maart 1820 met J o s i n a d e V o s .
Zie: Rott. Jaarb. IX, 26.
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[Voocht, Bernard]
VOOCHT (Bernard), geb. te Franeker, gest. te Wommels 6 Jan. 1722, studeerde
in zijn geboorteplaats onder Ruard Andala en verwierf de titels van Art. lib. Mag. en
Dr. phil. Als candidaat werd hij 19 Oct. 1721 tot predikant bevestigd te Wommels
en Hydaard. Als respondens komt hij voor in A n d a l a 's Diss. phil., in quibus
praemissa introductione, sententiae quaedam paradoxae ex Ethica Geulingii
examinantur (Fran. 1715, 16), terwijl men ook van hem heeft een Disputatio phil.
de origine fontium et fluminum (Fran. 1717).
Zie: R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886-7) 278.
de Waard
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[Voogt, Willem Jacob de]
VOOGT (Willem Jacob d e ), 16 Dec. 1875 te Amsterdam overl. Hij was 1 Mrt. 1837
geb. te Nijmegen, waar zijn vader, J o h a n n e s E v e r h a r d u s d e V., predikant
bij de Ned. Herv. gemeente was. Door diens beroeping naar Amsterdam in 1845
kwam hij nog jong in de hoofdstad, ontving hier zijn opleiding voor den handel en
werd er later de medestichter van het assurantiekantoor der firma Wijsman en de
Voogt. Nog later is hij ook deelgenoot geworden in het commissionairs-kantoor in
effecten, dat eerst een tijdlang door Wijsman alleen beheerd werd. Voor de
vaderlandsche geschiedenis heeft de Voogt zich verdienstelijk gemaakt door zijn
studie van het muntwezen. Vooral zijn Muntgeschiedenis van de provincie Gelderland
(1874) wordt als een werk van wetenschappelijke waarde geroemd. Voor een vervolg
hierop, dat het muntwezen van de provincie Holland zou omvatten, waren de
bouwstoffen reeds door den schrijver verzameld en gedeeltelijk bewerkt, toen de
dood hem op 38-jar. leeftijd van den arbeid wegnam. Nog 13 andere geschriften op
't gebied der numismatiek vindt men van hem vermeld in onderstaande levensschets,
die tevens een opgave bevat van de verschillende binnen- en buitenlandsche
genootschappen waarvan de Voogt lid was.
Zie: Levensber. Letterk. 1876, 121.
Zuidema

[Vool, J.J.]
VOOL (J.J.) orgelmaker te Amsterdam, volgens Bouwsteenen (II, 65) werkzaam
van 1803 tot 1808 stelde een orgel in de remonstrantsche kerk te Boskoop en in
1808 een instrument van 20 stemmen in de hervormde kerk aldaar. 15 Maart 1810
contracteerde J.E.A. Vool over het stemmen der orgels bij de doopsgezinde
gemeente te Amsterdam
Zie: H e s s , Dispositien, vervolg 6; Invent. der Archiefstukken vereen. doopsgez.
gemeente te Amsterdam II nr. 819.
Enschedé

[Voorburg, Johannes van]
VOORBURG (Johannes v a n ), zijn naam ontleenend aan zijn geboorteplaats, komt
daaronder voor in de meest verschillende orthografie, overl. 1431. Den 27 Maart
1392 wordt hij als doctor decretorum in de matrikel van Keulen opgenomen, en
blijkens een bericht van 1403 - waar hij ons beschreven wordt als clericus Traiect.
dioc., sedert 11 jaren ononderbroken ‘ordinarie legens decretales in studio Coloniensi
et adhuc actu legens’ - dagteekent van dien tijd zijn werkzaamheid als professor.
In 1393 en 1398 was hij decanus der faculteit, terwijl hij viermaal (1394, 1403, 1406,
1407) het rectoraat der universiteit bekleedde. Vele jaren was hij kanunnik S. Severini
te Keulen, in 1414 gezant naar het corcilie van Konstanz, in 1417 gezant naar paus
Martinus V. Zijn zoon J o h a n n e s werd in 1427 student te Keulen. - In 1432 werd
een door hem daartoe nagelaten kapitaal grondslag voor een stichting voor drie
arme juristen. Van zijn adviezen zijn hier te noemen die over de rechten van de
broeders van het gemeene leven; over de vraag of de utrechtsche geestelijkheid
den kerkdienst mag hervatten, niettegenstaande de tegenwoordigheid te Utrecht
van de personen, die Sweder van Kuilenburg zijn domeinen onthouden, en over de
excommunicatie der stad Deventer.
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Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 55, 122, 228; H. K e u s s e n in
Westdeutsche Zeitschrift IX, 362, 369; K. H ö h l b a u m , Mitth. a.d. Stadtarchiv. von
Köln XIII, 7-8, 27, 93; M. S c h o e n g e n , Jac. Traiecti al. de Voecht Narratio (Werk.
Hist. Genootschap Utrecht, III: 13) 501 v.v.; T i e l e , Cat. Cod. Manusc. bibl. ultr. I
o
n . 386; S. M u l l e r Fz., Cat. archief der Bisschoppen van Utrecht (Utr. 1906) 4;
F.J. v o n
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B i a n c o , Die alte Univ. Köln. I, 237; H.E. v a n G e l d e r , Gesch. der Lat. School
te Alkmaar (Alkm. 1905) 37, 70 v., die echter Alkmaar als geboorteplaats vermeldt.
van Kuyk

[Voorburgh]
VOORBURGH. Van deze familie hebben twee leden in de regeering te Rotterdam
gezeten:
J a c o b u s V o o r b u r g h werd in den Haag geboren in 1631 of '33, er 10 Juni
1651 als student in de Philosophie te Leiden ingeschreven. In 1661 treffen wij hem
aan in de regeering van Rotterdam, in 1666 werd hij tot vroedschap gekozen, doch
in 1672 trad hij op verzoek der burgerij af. Gedeputeerde ter dagvaart was hij in
1667, burgemeester in 1668 en 1669 en gecommitteerde raad van 1670-1672.
Bovendien was hij hoogheemraad van Schieland van 1671-1676. Hij huwde 3 Oct.
1656 te Rotterdam met M a r i a W i l l e m s d . v a n V r e d e n b u r g .
Zijn zoon J o h a n , geb. te Rotterdam, doch wiens geboortedatum en student
worden onbekend zijn, gest. te Rotterdam 22 Nov. 1711, doch begr. in den Haag,
vinden wij in 1695 als schepen te Rotterdam genoemd. Hij werd in 1699
vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef, was in 1700 en 1705 gedeputeerde ter
dagvaart, van 1709-11 baljuw en had zitting in de hollandsche Rekenkamer van
1707-10. Hij huwde te Rotterdam 10 Oct. 1684 met J o h a n n a T r o m p , dochter
van kapitein H a r p e r M a e r t e n s z . T r o m p , van Delft en hertrouwde 10 Jan.
1702 aldaar met M a r g a r e t h a L o y s , dochter van S a m u e l L o y s .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, Rott. Historiebl. III 76, 81, 82, waar echter
verschillende onjuistheden voorkomen, o.a. zijn tweede huwelijk niet vermeld wordt
en Alg. Ned. Familiebl. 1883/84, 2 b, waar de datum van het tweede huwelijk niet
goed wordt opgegeven.
Moquette

[Voorda, Bavius]
VOORDA (Bavius), geb. te Franeker 1 Juli 1729, overl. te Leiden, ongehuwd, 9 Juli
1799, oudste zoon van professor Jacob, die volgt, en Petronella Beucker. Hij
studeerde te Utrecht in de rechten, werd aldaar 16 Juni 1750 candidatus juris en
liet zich 26 Juni d.a.v. te Leiden inschrijven, waar hij gedurende een jaar de colleges
volgde, om tot besluit zijner studiën te Utrecht in Sept. 1751 den doctoralen graad
in de rechten te verwerven op een proefschrift: de Vadimonio. Met uitstekenden
naam de universiteit verlatende, vestigde Voorda zich als advocaat te Leeuwarden.
Na het vertrek van Trotz naar Utrecht, werd hij 2 Oct. 1755 op een jaarwedde van
ƒ 1000 tot hoogleeraar te Franeker beroepen, welke post 10 Mrt. 1756 werd aanvaard
met een ongedrukt gebleven redevoering: de Vinculo, quod inter theoreticum et
practicum juris studium intercedit non solvendo. Hij hield college over Instituten en
Pandecten. Uit dezen tijd dagteekenen een aantal onder zijn praesidium gehouden
disputaties, welke hij later met andere vermeerderd uitgaf als: Thesium
controversarum juxta seriem Digestorum, decades octo et viginti. A titulo ultimo libri
XXII usque ad finem libri XXVII .... accedit.... Dissertatio L 7 § 1 D. solut. matrim.
etc. nec non lectionum et interpretationum Tullianearum liber singularis (Lugd. Bat.
1796). Dit was uitgegaan van de franeker studenten ten einde Antonius Schultingh's
werk voort te zetten. Van 1761-1762 was hij rector-magnificus.
Na ruim negenjarig professoraat te Franeker, ging hij over naar Leiden, waar hij
24 Juni 1765 optrad met eene inaug. Oratio qua docetur: plus esse praesidii
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civitatibus in bonis Ictis quam in ipsis Legibus. In 1769 en 1781 bekleedde hij hier
het rectoraat, welke waardigheid hij respectieve-
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lijk neerlegde met een rede: Papinianus seu optimi Icti et viri forma in Aemilio
Papiniano spectata (Lugd. Bat. 1770) en een: Oratio de sapientia regis quondam
Hebraeorum sapientissimi juridica (Lugd. Bat. 1782). Behalve Instituten en Pandecten
gaf hij historia juris en nederlandsch recht.
In 1788 viel Voorda als slachtoffer der politieke verhoudingen. Hij maakte bezwaar
tegen de gevorderde politieke verklaring en eed op de constitutie, door de Staten
van Holland voorgeschreven. Gevolg was, dat curatoren hem van zijn ambt ontzetten.
De pogingen van den senaat, die een protest tegen de Staten van Holland richtte
over deze afzetting door curatoren, hadden geen succes, evenmin Voorda's verzoek
om herstel onder aanbieding om den eed alsnog af te leggen. De zaak bleef
hangende totdat de Staten bij besluit van 10 Jan. 1790 het ontzettingsbesluit
goedkeurden, waarna hem evenwel uit hoofde van zijn goede diensten een pensioen
van ƒ 1800 werd toegekend. 12 Apr. d.a.v. liet de 60 jarige oudprofessor zich ‘honoris
causa’ in het leidsche Album Studiosorum inschrijven, terwijl hij te Leiden bleef
wonen. Hier bleef hij met wetenschappelijk werk bezig tot de politieke veranderingen
van 1795 zijn herstel in eer en ambt ten gevolge hadden. Eene benoeming tot
raadsheer in het Hof van Holland sloeg hij af; een herstel op den leidschen katheder
werd evenwel aanvaard, waarna hij met een scherpe rede: de Libertate sentiendi
dicendique Ictis propria et in Papiniano spectata op 7 Mei 1795 zijne lessen
heropende. Kort daarop, in Oct. 1795, werd hem met Jan Valckenaer opgedragen
advies uit te brengen over de zaak van den gewezen Stadhouder en wel speciaal
wat betreft diens schrijven aan de gouverneurs der oost- en west-indische bezittingen.
Hun Rechtsgeleerd Advis, concludeerende, dat de Stadhouder zich aan hoogverraad
had schuldig gemaakt en eene crimineele procedure tegen hem diende
aangevangen, werd 7 Jan. 1796 aan de vergadering van provisioneele
representanten van het volk van Nederland aangeboden en is ter landsdrukkerij
uitgegeven. Het heeft echter niet aan bestrijding van hun gevoelen ontbroken (zie:
Pamflet Knuttel no. 22713-22715). In hetzelfde jaar werd hij tot afgevaardigde in de
Nationale Vergadering gekozen, welk mandaat hij echter na langdurig beraad van
de hand wees. Zijn professoraat nam hij tot zijn dood waar.
Een gedicht van J a n d e K r u y f f , geplaatst voor de uitgave der Crimineele
Ordonnantien, roemt Voorda als:
‘Een reine, ronde Fries, met vaderlandsche zeden;
Een eerlijk Patriot; een Vrijman in het hart,
Die boosheid en geweld, waar Hij ze ook vondt, bestreden,
En, onder 't Schild der Deugd, hun Wraak-schicht heeft getart’.
Zijne politieke patriottische gevoelens bleken uit zijn daadwerkelijke belangstelling
in de burger-wapenoefeningen, uit zijn aanteekeningen op den Brief van Prins Willem
V van den 17 January 1785 (J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek Ned. Anonymen
en Pseudonymen, 1e uitg., no. 5910), zijn onder het pseudoniem V.A. H o l l a n d u s
uitgegeven Aenmerkingen op zommigen van de Overysselsche steede-bezwaaren,
byzonder op die van Zwolle, mitsgaders op het raport daarop uitgebracht (1786)
(v a n D o o r n i n c k , t.z.p., no. 64; Pamflet Knuttel no. 21478), terwijl hij ten slotte
ten gevolge van zijn anti-stadhouderlijk optreden in 1788 zijn professoraat verloor.
Zijn meest bekende leerling en in vele opzichten geest-
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verwant, sinds 1795 ambtgenoot, was Jan Valckenaer.
Zijn juridische arbeid bestaat hoofdzakelijk uit een uitgave van: J a n i a C o s t a
JC. et Antecessoris Clariss. Praelectiones ad illustriores quosdam titulos locaque
selecta juris civilis (Lugd. Bat. 1773) en van de door zijn grootvader J o h a n n e s
B e u c k e r verzamelde rechtspraak van het friesche Hof onder den titel: Rerum in
suprema Frisiorum Curia judicatarum fasciculus (Leov. 1782) en bovenal uit zijn
werk: De Crimineele Ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf
van Holland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en
Nederduitsch; naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van
eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie, op den stijl van
procedeeren in crimineele zaaken. Mitsgaders van aanteekeningen, bij verscheidene
artikelen van die ordonnantie (Leyd. 1792). Met groote uitvoerigheid bespreekt de
schrijver aan de hand der ordonnantie van 1570, die hij in franschen en
nederlandschen tekst afdrukte, het strafrecht der Republiek op critische wijze en
toont hij de punten aan, waarin verbetering noodig en mogelijk is, zelfs, zonder
ingrijpen van den wetgever, door den rechter. De waarde zijner beschouwingen
wordt verhoogd door de talrijke aan de practijk ontleende voorbeelden.
Verschillende zeldzame boeken en handschriften gingen uit zijn bibliotheek over
in die van zijn broeder Johannes Henricus, die volgt, en kwamen later in de
bibliotheek van het Hof te Leeuwarden. Zijne Dictata ad Ius hodiernum sive
Hollandicum en Dictata ad Historiam Iuris civilis Romani, beide van de hand van
Jan Valckenaer, zijn op de leidsche universiteits-bibliotheek (Codices Bibliothecae
Publicae Latini no. 533 en 540). De konink. bibliotheek in den Haag verkreeg uit het
legaat-van Citters een uitvoerig hs. Dictata de conflictu Statutorum in Belgio
Foederato.
Een door T. Regters geschilderd portret is in de universiteit te Leiden.
Zijn portret is gegraveerd door Th. Koning en R. Vinkeles, gelithographeerd door
L. Springer. Men vindt het voor de Crim. Ordonnantien.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool I, 323, 341; II T. en
B. 213; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae J Ctis 67 v.v., ann. 395 v.v.; B o e l e s ,
Frieslands Hoogeschool II, 528 v.v.; J.A. S i l l e m , Het leven van Mr. J. Valckenaer
I, 258 v.v.
van Kuyk

[Voorda, Jacobus]
VOORDA (Jacobus), geb. te Harlingen 28 Jan. 1698, overl te Leeuwarden 10 Juni
1768. Zijn ouders waren de notaris en procureur J o o s t V o o r d a en M a r i a
S u r i n g a r . Hij studeerde te Franeker in de rechten en was de leerling van Zacharias
Huber, onder wien hij in 1716 disputeerde: de Jure summae potestatis. In 1718
promoveerde hij tot doctor in de beide rechten, waarna hij zich als advocaat te
Leeuwarden vestigde. Reeds in 1723 werd hij als lector en in 1727 als buitengewoon
hoogleeraar aan de hoogeschool te Franeker verbonden. 18 Maart 1730 volgde zijn
benoeming tot ordinarius, maar voor zijn inauguratie als zoodanig, werd hij op 12
Juni van dat jaar tot prof. juris civilis te Utrecht beroepen op een jaarwedde van ƒ
1200. Hij nam dit beroep aan en sprak 11 Sept. bij de aanvaarding van den nieuwen
post: de Prudentia Romanorum in condendis legibus XII tabularum. In 1737 bereikte
hem een roepstem uit Leiden; in Aug. van dat jaar verleende de utrechtsche
vroedschap hem een traktementsverhooging met den titel
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professor juris hodierni, waartegenover hij beloofde te Utrecht te blijven. In Mei 1739
werd zijn traktement verhoogd tot ƒ 1800. 16 Aug. 1756 werd hij ontslagen van de
verplichting om publieke lessen te geven, zoolang hij op verzoek der studenten het
jus hodiernum zou blijven doceeren; in Oct. 1758 werd hij wegens
gezondsheidsredenen geheel vrijgesteld van publieke lessen, terwijl hij in het voorjaar
van 1760, ondanks tot hem gerichte verzoeken om aan te blijven, ter wille zijner
gezondheid het professoraat nederlegde. In 1734 en 1754 werd hij tot rector
magnificus gekozen; bij het nederleggen dier waardigheid hield hij in 1735 een
rectorale rede: Oratio pro decretalibus pontificum Romanorum epistolis (z.p. en j.
gedrukt), en in 1755 een ongedrukte redevoering over het Justiniaansche recht. In
1736 hield hij bij gelegenheid eener promotie met de kap een aanspraak: Justitiae
sacerdos sive oratio de jurisconsulto, viro bono (Traj. ad Rhen. 1736).
Na zijn aftreden als hoogleeraar vestigde Voorda zich metterwoon te Leeuwarden,
waar hij kort daarop lid der Provinciale Staten van Friesland werd en tot zijn dood
gevestigd bleef. Hij was in 1726 gehuwd met P e t r o n e l l a B e u c k e r , de dochter
van den raadsheer Johannes B. Zij schonk hem drie zonen: Bavius, Johannes
Henricus en G e r a r d J a c o b u s .
Als jurist maakte hij naam door verschillende geschriften, die hem naar den geest
des tijds als Romanist en beoefenaar der jurisprudentia elegantior doen kennen.
De titels zijn: Ad legem Falcidiam commentarius, quo multa Iuris Iustinianei loca
exponuntur, illustrantur, emendantur, vindicantur. Accedit eiusdem Dissertatio de
legato partitionis (Harl. 1730); Interpretationum et emendationum Iuris Romani libri
III (Traj. ad Rhen. 1735, herdrukt 1768) met de rectorale rede van 1735; Differentiae
Iuris Romani et Belgici, secundum ordinem Digestorum strictim expositae, et
auditorum caussa evulgatae (Traj. ad Rhen. 1745, herdrukt Lugd. Bat. 1769);
Electorum liber singularis, quo difficiliora quaedam Iuris Romani loca explicantur,
emendantur, vindicantur. Accedunt eiusdem orationes duae de prudentia Romanorum
in condendis legibus XII tabularum (Traj. ad Rhen. 1749). Het meest bekend zijn
de Differentiae, welke door zijn zoon Bavius later als leidraad voor diens colleges
te Leiden over het hedendaagsche recht zijn gebruikt. De koninklijke bibliotheek in
den Haag bezit een handschriftelijk geannoteerd exemplaar van den druk van 1769
van professor van der Marck, afkomstig uit de bibliotheek van J. de Wal.
Zijn portret in de universiteit te Utrecht.
Zie: B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 421-23; G. de W a l , Oratio de claris
Frisiae Jctis, ann. 378-387; L o n c q , Hist.schets Utr. Hoogeschool, 121, 165, 185,
187, 188, 323, 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) 244, 256, 260, 318, 323, 329, 333.
Een artikel over de familie Voorda door J.H. B e u c k e r A n d r e a e in N. Friesche
Volksalmanak (1865).
van Kuyk

[Voorda, Johannes Henricus]
VOORDA (Johannes Henricus), geb. te Utrecht 8 Juli 1732, overleden te Leeuwarden
29 Mrt. 1814, zoon van Jacob, die voorgaat, en Petronella Beucker. Hij studeerde
te Utrecht, waar zijn vader een juridischen leerstoel bekleedde, in de rechten, volgde
het voorbeeld van zijn ouderen broeder Bavius om na zijn candidaats-examen een
jaar de colleges te Leiden te volgen (hij werd aldaar 15 Sept. 1755 ingeschreven)
en promo-
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veerde 7 Oct. 1756 te Utrecht met de kap tot doctor in de rechten, na verdediging
van een proefschrift: de Transmittenda hereditate paterna ex jure Digestorum. Bij
gelegenheid zijner promotie verschenen Eerezangen van C.W. V i s s c h e r en J.A.
v a n W a c h e n d o r f f . Zijn vader trad als promotor op. Als advocaat te Leeuwarden
gevestigd, werd hij in 1761 lid der Provinciale Staten van Friesland en volgde 27
Juni 1767 een beroep als professor juris civilis naar Utrecht als opvolger van Houck
op een jaarwedde van ƒ 1000. Nadat hij in Aug. d.a.v. dit beroep had aangenomen,
inaugureerde hij 12 Nov. van hetzelfde jaar met een rede: de Juris civilis scientia
et interpretatione pulcerrima sed difficili (Traj. ad Rhen. 1768). Sedert Sept. 1769
nam Voorda de colleges van Rücker, die ziek was, over hedendaagsch recht waar
en bleef die colleges uit eigen beweging voortzetten.. Als hoogleeraar was hij zeer
gezien, in 1776 en 1778 werd zijn jaarwedde met ƒ 200 verhoogd, van 1773 tot 1774
bekleedde hij het rectoraat der universiteit.
Meer dan zijn broeder Bavius heeft hij zich met politiek ingelaten. Als patriot werd
hij in 1786 tot raad in de vroedschap van Utrecht gekozen, waarna hem in Sept.
van dat jaar op zijn verzoek ontslag werd verleend als hoogleeraar. Eén jaar bleef
hij in het bestuur van het patriottische Utrecht, tot in Sept. 1787 de debacle, door
de komst der Pruisen veroorzaakt, zijn vlucht met tal van politieke geestverwanten
ten gevolge had. 1 Oct. 1787 werd hem ten allen overvloede nogmaals officieel
ontslag verleend uit zijn professoraat. Het Hof van Utrecht oordeelde hem 19 Dec.
1789 schuldig aan hoogverraad en bande hem uit het land. Op dat tijdstip was hij
reeds geruimen tijd in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij eerst te Gent en later te
Brussel vertoefde. In 1795 stelde de ommekeer van zaken hem in staat hierheen
terug te keeren; een nieuwe keuze in de utrechtsche vroedschap en een benoeming
in het Hof van Friesland werden op hem uitgebracht. Zoowel het een als het ander
werd afgeslagen, terwijl hij niet terugkeerde voor het banvonnis vernietigd was. In
1797, bij het herstel der franeker hoogeschool, werd hem de post van hoogleeraar
toevertrouwd, welke aanvaard werd met een redevoering over het gezag der
langobardische wetten in Italië. In 1799 werd hij tot rector gekozen en op
zeventigjarigen leeftijd, in 1802, verkreeg hij zijn emeritaat. Na nog eenigen tijd te
Franeker gewoond te hebben, vestigde hij zich te Leeuwarden, waar hij hoogbejaard
en ongehuwd stierf.
Doordat hij zijn vader en zijn broeders overleefde, kwamen hun uitgebreide
boeken- en handschriftenverzamelingen in zijn bezit. Zij zijn later door legaat en
koop voor een belangrijk deel in de bibliotheek van het Hof te Leeuwarden
overgegaan.
Zie: B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II, 649-653; G. d e W a l , Oratio de claris
Frisiae Jctis, ann. 387-395; L o n c q , Hist. schets der Utr. Hoogeschool, 188, 233,
236, 238, 326; 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) 359, 370, 381, 398, 405, 433, 436, 441.
van Kuyk

[Voorhout, Frans]
VOORHOUT (Frans) te Alkmaar gedoopt 29 Apr. 1745, overl. 15 Sept. 1823, zoon
van C o r n e l i s V. en A n n a P o s t . In zijne jeugd wilde hij predikant worden, maar
in dit verlangen tegenwerking vindende, wijdde hij zich aan den handel. In 1771
stonden scholarchen hem toe, privaatonderwijs te ontvangen van den prae-
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ceptor der latijnsche scholen lmminghuizen. Hij deed druk mede aan het
patriottenspel: nevens het Patriottisch Genootschap, waarvan de leden der regeering
uitgesloten waren, richtte hij een tweede societeit: ‘Uit Voorzorg’, op, welke 1 Sept.
1785 met 70 à 80 leden tot stand kwam. Van 14 Mei tot 20 Juni 1786 behoorde hij
tot de officieren van een naar Oudewater uitgetrokken detachement vrijwilligers, dat
den 11. Juni aldaar een kwaden dag had. Deswege werd hij met anderen in het
laatst van 1787 vervolgd, wat met een sisser afliep. In 1789 werd hij secretaris, in
April 1793 voorzittend directeur van het in 1795 van de Maatschappij losgemaakt
departement van het Nut. Den 21. Maart 1795 werd hij, toen voorzitter der meest
uit roomschgezinden bestaande politieke societeit ‘Eendracht’ zijnde, voor 6 maanden
tot representant der burgerij verkozen. In het Natuurkundige Genootschap dikwerf
napratende met pastoor Petrus Schouten (I kol. 1459), die hem zijn boek De waare
godsdienst ter lezing gaf, werd onze oud-diaken en oud-ouderling der Herv. kerk
bewogen om tot de R.-Katholieke over te gaan, hetwelk den 10 Sept. 1797 door
openbare belijdenis plaats had. Daarbij waren tegenwoordig 37 leerlingen van V.,
die hij kosteloos lager onderwijs gaf en daartoe leermiddelen vervaardigde (10 en
11 April 1798 hield hij een examen in de remonstr. kerk). Sedert 1795 zag van hem
een Vervolgblad het licht over allerlei staatkundige, staatshuishoudkundige en
zedekundige onderwerpen. 30 Juli 1806 werd hij in het Nuts-departement met 29
tegen 14 stemmen gedeballoteerd, maar 19 Mei 1811 zag hij zich tot lid van den
municipalen raad benoemd; doch hij bleef onbeëedigd en vertrok op het einde des
jaars naar Utrecht. Hij is echter naar Alkmaar teruggekeerd. Toen de opvolger van
den in 1805 overleden pastoor Schouten, J.H. Mens, hem het bijwonen van de
godsdienstoefeningen der hervormden verbood, ging hij over tot de kerk van pater
J.v. Beugen, te Alkmaar pastoor geworden in 1818, en toen hij zich niet kon
vereenigen met diens prediking, schreef hij dezen, door het lezen van eenige
boekdeelen van Teyler's Godgeleerd Genootschap tot andere gedachten te zijn
gekomen, en bezocht hij de roomsche kerk niet meer. Hij wilde zijn terugkeer tot
het protestantisme door den druk wereldkundig maken, maar zijn overlijden na een
spoedig toegenomen ziekte voorkwam zulks. Op zijn sterfbed begeerde hij als lid
aangeteekend te worden van het Bijbelgenootschap, waarvoor hij sedert de oprichting
op naam van een ander had bijgedragen. Hij was 24 Aug. 1773 gehuwd met M a r i a
B o u r g o n j e , overl. in Maart 1808.
Van hem zijn verschenen: Vertaling der Positiones physicae van J.H. v a n
S w i n d e n inleiding en eerste 2 boeken (Harderwijk 1792.); Frans Voorhout aan
zijne Medeburgers. Verscheidene nummers, het bovengenoemde Vervolgblad;
Verantwoording van F.V., wegens zijnen Overgang (4 st. Amst. en Alkm. 1798);
Geschiedenissen van het Vaderland voor de Jeugd; overgenomen, en gevolgd naar
een beroemd schrijver, en tot een algemeen gebruik gemaakt, in Vragen en
Antwoorden.... tot den jare 1795 (Alkm.); Lesslessen No. 1 en 2, Rekenlessen Ns.
1-4, Tavel van vermenigvuldiging en opklimmende getallen, Tavel van het zeedelijk
gedrag der Jongelingen (alle 4 op bordpapier geplakt); Wijze hoedaniq de Lees- en
Rekenlessen en Tafels te gebruiken (Alkm.).
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar; De Protestant (Dordr. 1823).
Bruinvis
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[Vorst, Johannes van der]
VORST (Johannes v a n d e r ), heer van Loonbeek, werd geb. te Brussel als zoon
van J o h a n n e s v a n d e r V o r s t , raad van Filips den Schoone en kanselier
van Brabant, overl. als domdeken van Utrecht 8 Nov. 1546. Hij studeerde te Bologna
van 1520 tot 1526 en verwierf aldaar den graad van doctor in de beide rechten. Hij
werd proost van Kamerijk en in 1529 deken van het domkapittel te Utrecht, als
hoedanig hij 10 Nov. 1529 den eed deed. In 1531 werd hij tot een prebende, in 1534
tot het supplementum prebendae van Willem van Enckevoirt en in 1535 tot alle
kapitulaire rechten toegelaten.
Zie: literatuur bij het volgend artikel.
van Kuyk

[Vorst, Petrus van der]
VORST (Petrus v a n d e r ), broeder van den voorgaande, overl. in 1549, studeerde
te gelijk met Johannes te Bologna en werd daar doctor in de rechten. Hij volgde
paus Adriaan VI als huiskapelaan naar Rome; werd in 1525 lid der Anima-stichting
en in 1544 provisor; was vele jaren als pauselijk auditeur en huisprelaat aan de
Curie te Rome verbonden, bewees verschillende diplomatieke diensten, en verwierf
zich verschillende kerkelijke beneficiën. Van 1534 tot zijn dood was hij bisschop
van Acqui in Lombardije; in 1535 verkreeg hij een prebende in het utrechtsche
domkapittel. De paus zond hem in 1536 als nuntius naar Duitschland en Nederland.
In 1548 verliet hij Rome om zich in zijn vaderland te vestigen, maar stierf daar weldra
na aankomst.
Een jongere broeder der hiergenoemden, J a c o b u s v a n d e r V o r s t v a n
L o o n b e e k , in 1534 procurator der natio germanica te Orleans, verkreeg eveneens
te Bologna den doctorstitel in de rechten.
Zie: F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis Germanicae Univ. Bononiensis
(Berol. 1887) 286, 293, 312, 342; D r a k e n b o r c h , Aanhangsel kerkelijke oudheden
van Nederland (1744) 70; G. B r o m , Archivalia in Italië I no. 279, 281, 286, 287,
289, 298, 300, 309, 310, 316, 323, 337; G.J. H o o g e w e r f f , Bescheiden in Italië
524 en 634.
van Kuyk

[Vorstheim, Joannes van]
VORSTHEIM (Joannes v a n ), ook V o r s t e m , V o e r s t e m , V o i r s t h e y m , abt
van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Hij komt het eerst als zoodanig voor 10 April
1437 en stierf 17 Maart 1469. Onder zijn bestuur werden talrijke goederen der abdij
verkocht of in erfpacht uitgegeven. In 1460 stemde hij toe in de verheffing van de
kapel van Limburg tot proostdij. Hij had veel te verduren van den ridder Willem van
Arkenteel, die meermalen het land van Hertogenrade uitplunderde en bewoners
gevankelijk wegvoerde, totdat eindelijk Jan van Loon, heer van Hemsberg, een
einde maakte aan die gewelddaden.
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 du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852) 96-100; R. C o r t e n ,
Rolduc in woord en beeld (1902) 93.
Goossens
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[Vorstius, Conradus]
VORSTIUS (Conradus), zoon van D i e d e r i k V o r s t en S o p h i a S t e r c k , werd
in 1569 te Keulen geboren, overl. 9 Oct. 1622 te Tönningen, bezocht eerst de scholen
te Keulen, vervolgens in Düsseldorf, Aken en Herborn, en studeerde in Heidelberg,
waar hij in 1594 promoveerde in de theologie. In 1596 werd hij door graaf Arnold
van Bentheim benoemd tot professor aan het Gymnasium academicum te Steinfurt,
waar hij 16 jaar bleef. In 1602 werd hij benoemd tot hoogleeraar te Saumur, In 1605
te Marburg, in
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1606 te Hanau. Deze drie benoemingen wees hij af. Maar in 1611 nam hij de
benoeming aan naar Leiden als opvolger van Arminius, reeds een jaar te voren
uitgebracht, na lang te hebben geaarzeld met het oog op den tegenstand, dien zijn
benoeming had gewekt, en de beroering in kerk en staat. Hij vroeg en verkreeg
uitstel van de aanvaarding van zijn ambt, ofschoon de Curatoren, Oldenbarnevelt
en Wtenbogaert hem steunden tegen de oppositie der Calvinisten. Gomarus verzette
zich bij de Curatoren, eenige studenten requestreerden bij de Burgemeesters en
de Gedeputeerde Staten, en beschuldigden hem van Socinianisme. De Jezuïet
Becanus bestreed hem als atheïst. De steden Dordrecht, Amsterdam en Enkhuizen
protesteerden tegen de benoeming. Toen de Curatoren die doorzetten, vertrok
Gomarus uit Leiden. In 1611 liet Vorstius zich door Wtenbogaert overreden de
benoeming te aanvaarden en naar Leiden te komen. Hij werd 24 Mei geïnstalleerd.
Een sociniaansch boekje te Franeker door studenten voor de grap geschreven,
werd op zijn rekening gesteld en als bewijs aangezien voor het bestaan van een
sociniaansch complot. Lubbertus en Bogerman voerden de heftigste oppositie tegen
Vorstius. Oldenbarnevelt ging voor dat kabaal niet uit den weg. Vorstius verdedigde
zich en was bereid zich terug te trekken. Op den preekstoel ijverden Plancius en
Hommius tegen hem. Toen riep Lubbertus de hulp in van koning Jacobus van
Engeland door middel van der aartsbisschop van Canterbury. De koning achtte zich
als theoloog bevoegd en als beschermer van het ware geloof gerechtigd tegen de
ketterij op te komen, liet Vorstius' boeken openlijk verbranden, en liet door zijn gezant
Winwood de Staten aanzeggen, dat Vorstius niet toegelaten mocht worden, veeleer
den ketterdood had verdiend. Zoo werd zijn professoraat een politieke kwestie niet
zonder gevaar voor de Republiek. Oldenbarnevelt trachtte den koning eenigermate
te bevredigen door Vorstius voor de Staten te roepen. Daar hield hij 22 Maart 1612
eene oratie. Toen werd hem anderhalf jaar tijd gelaten om zich in een boek te
verdedigen. In dien tijd mocht hij geen colleges geven. Daarop vertrok Vorstius uit
Leiden naar Gouda. Den catheder heeft hij nooit beklommen. In 1619 werd hij
afgezet en verbannen. Heimelijk vertoefde hij nog een poos in Utrecht en bracht
eenige dagen ten huize van Vondel door, die hem ook heeft bezongen.
Na eenige jaren zwervens ging hij 4 Juni 1622 met de remonstrantsche predikanten
Ryckewaert en van Syl per schip naar Tönningen in Holstein. 19 Juli werd hij door
Hertog Frederik III van Holstein aangesteld als leeraar in de theologie met recht om
te prediken in de pasgestichte stad Frederikstad, de wijkplaats van vele vervolgde
Remonstranten. Maar uitgeput door al de ellende die hij te dragen heeft gehad, is
hij reeds 9 Oct. 1622 te Tönningen gestorven. Zijn lijk werd gebracht naar
Frederikstad en begraven op de plek waar weldra de Remonstrantsche kerk zou
verrijzen. Bij zijn graf spraken Grevius en de rector Gualtherus. Hij was een
zachtmoedig en vredelievend man, dien men juist om zijn verdraagzaamheid naar
Leiden beroepen had. Hij is ten onrechte voor Sociniaan gehouden. Maar hij verwierp
het Calvinisme en was afkeerig van alle spitsvondige scholastiek, van dogmatische
stelselzucht en kerkelijke exclusivisme. Een praktische, bijbelsche godsvrucht
wenschte hij ook door zijn theologie te bevorderen. Daarom verwierp hij vooral de
Calvinistische satisfactieleer, en trachtte hij een middelweg te vinden tusschen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1344
het radicalisme ter rechter en ter linkerzijde. Daarbij was onvermijdelijk, dat hij in
enkele punten de denkbeelden en de bijbelexegese der socinianen naderde. Hij
sprak zich meer eerlijk dan voorzichtig uit, en noch zoo beslist noch zoo geleerd als
Arminius. Zijn streven was op verzoening gericht en op vrijmaking van de christelijke
religie uit dogmatische banden, een streven, dat zijn tegenstanders begrijpen noch
waardeeren konden en dat in hunne oogen juist de partijzucht zelve was. Voor de
kennis van zijn geloof en zijn theologie zijn het meest van belang: Antibellarminus
contractus (Hanau 1610); Tractatus theol. de Deo (Steinf. 1610); De auctoritate S.
scripturae (Steinf. 1611); Apologetica exegesis (Lugd. Bat. 1611); Oratio apologetica
(Lugd. Bat. 1612). Voorts schreef hij tal van polemische en apologetische geschriften.
Zijn portret is o.a. door R. Vinkeles en door J.F.C. Reckleben gegraveerd en komt
ook voor in Alma Academia Leidensis 57.
Zie: H.C. R o g g e , Bibl. van Remonstr. Geschr. I, 29; B r a n d t , Hist. der Ref. II
en III; P. B a y l e , Dict. hist. et. crit. IV, 469; J.v. V o l l e n h o v e n , Beiträge zur
Gesch. der Rem. Ref. Gem. in Friedrichstadt 15; H.C. R o g g e , Het beroep van
Vorstius tot Hoogleeraar te Leiden in Gids 1873, II, 31; A. S c h w e i z e r in Theol.
Jahrb. XV, 435; XVI, 153; C. S e p p , Het Godg. onderw. in Ned. 179; W.J. K ü h l e r ,
Het Socinianisme in Nederland (1912) 57. Vorstius komt voor onder de schuilnamen:
C. D i r k s z , C.D., T h e o d o r u s S y l v i u s en T h r a s y b u l u s , vgl. T i d e m a n ,
Stichting der Rem. Broederschap I, 346.
Groenewegen

[Vorstman, Jan Gijsbert]
VORSTMAN (Jan Gijsbert), geb. te Delft 6 Nov. 1797, overl. te 's Gravenhage 7
Juni 1861. Zijn eerste opleiding genoot hij van zijnen vader, J o h a n n e s
G e r a r d u s V o r s t m a n , geb. in 1773 te Wijk aan Zee, heel- en verloskundige
te Delft, die hem gedurende 3 jaar in de leer had. Daarna ging hij naar Amsterdam
waar hij de lessen volgde van den hoogleeraar G. Vrolik. Op 1 Apr. 1817 werd hij
toegelaten als stedelijk heelmeester en op 14 d.a.v. als vroedmeester. Hij vestigde
zich in 's Gravenhage, waar hij eene uitgebreide praktijk verwierf en onder de
wetenschappelijke practici van ons land eene eervolle plaats innam. Hij werd
aangesteld als heelkundige bij het hof van prins Frederik der Nederlanden en genoot
ook het vertrouwen van Koningin Sophia.
Zijne Verhandeling over de Vyt werd in 1817 bekroond door het Genoots. t. bevord.
der Heelkunde te Amsterdam en in 1822 verkreeg hij van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap een gouden medaille voor zijne arbeid: Over den Kanker, bewerkt in
vereeniging met zijnen vader. Hoe nauwkeurig hij aanteekening hield van de door
hem verrichte verlossingen, blijkt uit zijn ‘Register’, beginnende 15 Aug. 1817 en
eindigende 25 Mrt. 1861, hetwelk loopt over 3747 baringen, bij welke hij in dat
tijdsverloop hulp verleende. Onder den titel: Verslag van eene bijna vier en veertig
jarige verloskundige praktijk in de residentie, zijn deze aanteekeningen door W.M.H.
S ä n g e r in het Ned. Tijds. v. Geneesk. VI (1862) 273 bekend gemaakt. Bovendien
leverde hij verschillende bijdragen op wetenschappelijk gebied: behalve zijne
Verhandeling over de Vyt, welke verscheen in de N. Prijsverhandelingen v.h.
Genoots. t.b.d. Heelk. te Amsterdam V, 1 (Amst. 1824) en die Over den kanker,
uitg. door het Prov. Utr. Genoots. (Utr. 1824); Waarneming eener beknelde breuk
in N. Verhand. v.h. Gen.
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t.b.d. Heelk. te Amst. III, 1 (1822); Waarneming van eene tot tweemalen herhaalde
afzetting van den arm ten gevolge van eene aanmerkelijke verwonding der hand
door een gesprongen snaphaan. Ibid. IV (1832); Iets over de regten en verpligtingen
des geneesheers als deskundige in gerechtelijke gevallen (Vert. uit de Gazette
Medicale de Paris 1843, no. 38) in Boerhaave, Tijds. v. Genees- Heel- Verlos- en
Artsenijmengkunde 3de Jrg. N.S. (1844) 307; vervolg 4de Jrg. (1845) 145;
Waarneming eener slagaderbreuk in de kniehols-slagader (arteria poplitea) door
de kunstbewerking genezen, benevens eene proeve aangaande den aard en
verdeeling der slagaderbreuken in het algemeen. Ibid. 337; Een woord over de mola
vesicularis. Ibid. 4de Jrg. N.S. (1845) 241; Eenige wenken aangaande de natuur
en zetel der spinaaliritatie. Ibid. 5de Jrg. N.S. (1846) 161; Beredeneerd verslag der
verhandeling van L u d o v i c u s d e L e e u w , De macroglossa seu lingua prolapsa,
Diss. inaug. Med. Chirurg. Berolini 27 Juni 1845. Ibid. 264; H.T. K i l i a n , Beschrijving
van het Elythromochlion, als een zeer eenvoudig en gemakkelijk hulpmiddel tegen
de uitzakkingen der baarmoeder. Vert. uit het Duitsch ('s Gravenh. 1846); Twee
heelkundige waarnemingen eener slagaderbreuk in de knieholsslagader. Als eene
bijdrage tot de kennis en behandeling dezer gebreken door de electro-punctuur en
de onderbinding, met pl. ('s Gravenh. 1850).
Simon Thomas

[Vorstman, Marius Antonius Gisbertus]
VORSTMAN (Marius Antonius Gisbertus), geb. 19 Oct. 1805 te Nederhemert (Geld.),
overl. 30 Maart 1894 te Gouda, zoon van J a n G i j s b e r t V. en M a r i a
D o r r e p a a l . Hij genoot zijn opleiding eerst, na het vroege overlijden van zijn
moeder, in den Haag daarna in Leiden. Op 16-jarigen leeftijd werd hij hier student
in de letteren en de theologie. In 1824 deed hij zijn candidaatsexamen in de klassieke
letteren, een jaar later dat in de theologie. Vervolgens wijdde hij zich aan de studie
van het Oostersch, vooral van het Arabisch. Dit onder leiding van Prof. Hamaker,
na wiens dood in 1835 hij met Dr. Rutgers werd voorgedragen als diens opvolger.
Inmiddels was V. 1 Mei 1829 gepromoveerd in de theologie (op proefschrift over
Paulus XVI) en kort daarop had hij zijn eerste beroep gevolgd naar Well (Geld.) om
in 1832 naar Katwijk te gaan, in 1837 kwam hij in Gouda. Hier te Gouda is V. twee
en dertig jaar 1837-1869 als Hervormd predikant werkzaam geweest. Hij nam zijn
ambt met ernst waar, was een goed prediker, een trouw pastor en een verstandig
philantroop. Maar terwijl hij als predikant het beroep van bijna al zijn voorvaderen
volgde, bleef hij zijn liefde voor de letteren toch getrouw, tevens legde hij zich toe
op de studie van de kerkgeschiedenis en gaf hij in het Nederlandsch archief voor
kerkelijke geschiedenis van K i s t e n R o y a a r d s en het Kerkhistorisch archief
van K i s t e n M o l l verscheidene belangrijke stukken uit, die betrekking hebben
op de St. Janskerk te Gouda, het klooster van de broeders des gemeenen levens
aldaar en op het klooster Stein.
Zijn hoofdwerkzaamheid op het gebied van studie betrof evenwel de vertaling
van het Oude Testament, waartoe hij in 1855 met elf andere godgeleerden door de
algemeene Synode werd uitgenoodigd. Dat het groote doel toen niet werd bereikt,
was zeker buiten zijn schuld. Tot zijn geleerden arbeid behoorde verder een keurige
vertaling van tal van latijnsche en grieksche geschriften, waarvan eenige proeven
in de hieronder genoemde biografie. Nog na zijn emeritaat werkte hij aan de vertaling
der grieksche
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treurspelen. Ook als leermeester en bescheiden criticus oefende hij veel invloed
uit.
V. was getrouwd (sedert 29 Juli 1829) met I s a b e l l a P e r i e r (gest. 21 Mei
1894), zijn gezellin ook in de beoefening der letteren; hij was bevriend met den
eveneens zeer geleerden Jan Philip Ott, predikant te Groot Ammers a/d. Lek (gest.
Oct. 1894).
Zie: J o h . D y s e r i n c k , Stillen in den Lande (Haag, 1895); Levensb. Letterk.
1895, 76.
Huges

[Vort, Daniel van der]
VORT (Daniel v a n d e r ), clavecimbelmaker te Amsterdam, ontving in 1597 door
tusschenkomst van Jan Pietersz. Sweelinck ƒ 75. - wegens leverantie aan
Burgemeesteren van Amsterdam van een clavecimbel ten behoeve van den koning
van Denemarken.
Zie: Oud Holland III (1885) 286; Caecilia 1907, 535.
Enschedé

[Vos, Isaac]
VOS (Isaac), of d e V o s , was in 1641, en waarschijnlijk al vroeger, als tooneelspeler
aan den amsterdamschen schouwburg verbonden, waar hij komische, maar ook
andere rollen vervulde. Hij is, waarschijnlijk in 1651, ‘in 't Gasthuis gesturven’. Vos
is ook als tooneeldichter opgetreden; hij schreef de Klucht van Loome Lammert
(1642), herdrukt als Klucht van de Moffin (1650, 1657, 1662, 1681, 1744, z.j.) en
de Klucht van de Moff (1644, 1649, 1663, 1669, 1676), die oorspronkelijk zijn. De
treurspelen Gedwongen vrient (1646, 1649, 1661, 1662, 1678, 1704, 1743, z.j.) en
De beklaagelycke dwangh (1648, 1655, 1661, 1662, 1669, 1677, 1694, 1707 (3
uitgaven), 1720, 1729, 1764, 1780), zijn vertaald naar El amigo por fuerza en La
fuerza lastimosa van L o p e d e V e g a . Dat vertalen geschiedde in dien tijd
meermalen op deze wijze, dat b.v. een portugeesch Israëliet het spaansche drama
in het nederlandsch overbracht en zijne prozavertaling aan een dichter ter hand
stelde, om haar in rijm te brengen. Vos heeft dan ook alleen de berijming geleverd.
Beide treurspelen van Vos zijn weer in het Duitsch vertaald. Het zinnespel Iemant
en Niemant (1645, 1653, 1662, 1670, 1699, 1706, 1707, 1729) is eene bewerking
van Eine schöne lustige Comoedia von Iemand und Niemand, die was opgenomen
in de Englische Comedien und Tragedien (1620) en op hare beurt weer ontleend
was aan een engelsch drama. Vos' zinnespel is onder denzelfden titel omgewerkt
door J. N o m s z (1768, 1776). Aan denzelfden duitschen bundel ontleende Vos
ook de Singende-klucht van Pekelharingh in de kist (1649, 1650, 1681, 1699, 1701,
1705, 1708, z.j.), die eveneens naar een engelsch zangspel bewerkt is. Zijne Klucht
van Robbert Leverworst (1650 (2 uitgaven), 1661, 1699, 1725, 1729) toont
overeenkomst met een engelsch stukje. Uit de vele herdrukken blijkt, dat de drama's
van Vos bijzonder lang op het tooneel zijn gebleven.
Zie: J.A. W o r p in Tijdschr. v. Nederl. Taalen Letterk. III (1883) 63-92, 223-226;
d e z ., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, vgl. register;
A.C. L o f f e l t in Nederl. Spectator 1870, 290, 291; J. B o l t e , Die Singspiele der
englischen Komödianten und ihrer Nachfolger in Deutschland, Holland u.
Skandinavien (Hamburg und Leipzig, 1893) 50-72; B o l t e - S e e l m a n n ,
Niederdeutsche Schauspiele älterer Zeit (Norden u. Leipzig, 1895) 34, 35.
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[Vos, Jacobus Marinus]
VOS (Jacobus Marinus), geb. 8 Aug. 1840 te Amsterdam, waar zijn vader hoofd
was eener bijzondere school, en overl. 14 Mei 1907 te Lochem. Ook hij wijdde zich
aan het onderwijs, behaalde behalve de hulp- en hoofdakten nog die voor Fransch,
Duitsch en Engelsch, teekenen en
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wiskunde L.O. en was inmiddels als secondantwerkzaam in de school van zijn vader.
Daarna was hij eenige jaren hoofd der school te Hardinxveld en vervolgens eerste
onderwijzer aan een openbare school te Amsterdam, tot hij in 1875 een particuliere
school in deze stad overnam. Inmiddels behaalde Vos in 1873 een akte
aardrijkskunde M.O. en in 1881 die voor geschiedenis M.O. In 1882 werd hij benoemd
tot leeraar in die vakken aan de gemeentelijke H.B.S. met 3-jar. cursus te Groningen.
Hardhoorigheid was oorzaak, dat hij in 1901 deze betrekking moest neerleggen en
zich metterwoon ging vestigen in Lochem.
Van Vos' geschriften vermelden wij: Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van
ons vaderland (1889; 11de dr. bew. door H. H i n s e 1910); Feiten en toestanden,
Overzicht der Algem. gesch. (1900); Het verloren kistje, Hist.-romantisch verhaal
(1904); Neerlands daden in Oost en West. Beknopt geschied- en aardrijksk. overzicht
van onze overzeesche bezittingen en koloniën (1905); Verhalen uit de algem.
geschiedenis (1907) en De daden van Michiel Adriaansz. de Ruiter beknopt verhaald
(1907). Met zijn broeder, G.J. V o s A z ., schreef hij Voorheen en Thans. Schetsen
en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geillustreerd. (1898).
Zuidema

[Vos, Jan]
VOS (Jan), waarschijnlijk tusschen 1615 en 1620 geb. te Amsterdam uit het huwelijk
van J a n V o s en A e l t j e (D i r c x ) O p m e e r , overl. begin Juli 1667. Hij was
glazenmaker van beroep of, zooals hij zich zelf noemt, ‘glaslooder’. In Febr. 1639
trouwde hij G r i e t j e G e r r i t s , ‘out 23 jaar’. En in hetzelfde jaar wordt hij door
M.G. T e n g n a g e l in de Amsterdamsche Lindebladen genoemd onder de
amsterdamsche dichters. In 1641 werd hij plotseling beroemd door zijn treurspel
Aran en Titus, of Wraak en Weerwraak, dat 30 Sept. van dat jaar voor het eerst
werd opgevoerd. Het drama maakte grooten opgang bij geletterden en ongeletterden
- Caspar Barlaeus schreef er een geweldig lofdicht op - werd dikwijls gespeeld en
telkens herdrukt (1646, 1648 (de 4de dr.), 1656, 1658, 1660, 1662 (2), 1680, 1697,
1699, 1706, 1709, 1715, 1724, 1725, 1726; dit is de 20ste druk). In 1658 werd het
treurspel door de jongelui der latijnsche school te Tiel in het Latijn vertaald onder
den titel: Aran et Titus. Mutua vindicatio; in 1661 gaf H i e r o n y m u s T h o m ä te
Giessen er eene duitsche omwerking van onder den titel: Titus und Tomyris oder
Traur-Spiel, Beygenahmt die Rachbegierige Eyfersucht. In het begin der 18de eeuw
schreven Salomon van Rusting en Jakobus Rosseau (1716) elk eene parodie op
de Aran, terwijl Rotgans en Langendijk Vos' treurspel op andere wijze belachelijk
maakten.
De Aran en Titus heeft groote overeenkomst met de Titus Andronicus (1600) van
S h a k e s p e a r e en men heeft op verschillende wijzen getracht die overeenkomst
en tevens de afwijkingen van de beide drama's te verklaren; de quaestie is te
uitvoerig, om haar hier te behandelen. De vraag, hoe Vos, die geene vreemde talen
kende, in het 5de bedrijf van zijn treurspel heel wat vertaald heeft uit S e n e c a 's
Thyestes, is eenvoudiger; Barlaeus, die den jongen man kende, heeft hem zeker
daarmee geholpen.
In 1642 gaf Vos de klucht Oene, die evenveel opgang maakte als zijn treurspel
en vele uitgaven beleefde (1643, 1646, 1648, z.j. (2 uitg.), 1649, 1655, 1657, 1658,
1662 (2 uitg.), 1670, 1696, 1710, 1726). Hij heeft het stukje ontleend aan IochemIool, ofte Ialourschen Pekelharingh (1637) van J a n S o e t , die waarschijnlijk op
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zijne beurt weer gebruik had gemaakt van ein lustig Pickelhärings-Spiel, opgenomen
in de Englische Comedien und Tragedien (1620). Soet heeft Vos wegens dat plagiaat
heftig aangevallen.
Intusschen kwam Vos, ten gevolge van zijn succes, niet alleen in aanraking met
Hooft, Vondel, Huygens en andere beroemde dichters - al spoedig komt hij telkens
op het Muiderslot - maar ook met de grootwaardigheidsbekleeders in zijne
geboortestad. Aan de Huydecopers, de Bickers, de Witsens, de Vlooswijken, enz.
heeft hij tal van grootere en kleinere gedichten gewijd en alwie in Amsterdam hooge
ambten en waardigheden bezat, werd door hem bezongen. Voor elk groot huiselijk
feest in die deftige kringen had hij een vers klaar, was tevreden met een plaatsje
onder aan de tafel en liet zich patronisecren. Hij heeft dan ook heel wat ruiten ingezet
in de stadsgebouwen, o.a. in het nieuwe stadhuis, heette stadsglazenmaker, werd
1 Jan. 1655 benoemd tot wijnroeier en in 1647 voor het eerst tot regent van den
schouwburg, waartoe hij, behalve in 1652, elk jaar werd herkozen. In die
hoedanigheid heeft hij zeker grooten invloed gehad op de drama's, die daar vertoond
werden.
Vos heeft 5 Juni 1648 het sluiten van den vrede van Munster opgeluisterd met
zes vertooningen op den Dam, evenals Samuel Coster en Geeraerdt Brandt.
Hetzelfde deed hij in Mei 1654 wegens het sluiten van den vrede van Westminster.
In Aug. 1659 bij het bezoek van Amalia van Solms organiseerde hij een optocht van
16 ‘Staatcywagens’ en in Juni 1660 een anderen van 20 wagens, toen Maria Stuart,
de weduwe van Willem II, met haar jongen zoon Amsterdam bezocht. Daar hij echter
de onhandigheid beging, om op één dier wagens Karel I voor te stellen op het
schavot, waarbij de prinses het hoofd afwendde, is er een eind gekomen aan die
vertooningen en werd hij zelf, die te paard den stoet vergezeld had, heftig
aangevallen in De Mot in 't Vossevel, t' Samenspraeck tusschen Jan Tamboer en
Jan Vos en andere pamfletten. Hij heeft zich daarna tevreden gesteld met
vertooningen op het tooneel ineen te zetten en ook door de uitvoerige gedichten
Ontzet van Koppenhaven (1657) en Vergrooting van Amsterdam (1662) daar door
vele personen te laten uitspreken en vertoonen.
Behalve deze gedichten schreef hij Vrcede tusschen Filippus de vierde ... en de
Staaten der vrye Neederlanden (1648); Zeekrygh tusschen de Staaten der vrye
Neederlanden, en het Parlement van Engelandt (1653); Strydt tusschen de Doodt
en Natuur, of Zeege der schilderkunst (1654); Inwyding van het Stadhuis t'
Amsterdam (1655); Traanen over de doodt van... Maria Stuart, Princes Douarière
van Oranje (1661); Vergrooting van Amsterdam (1662); Kommerrust, hofstede van
... Mr. Joan Uitenboogaerdt ... (1665) en Scheepkroon der zeehelden van de vrye
Neederlanden (1666), die alle afzonderlijk uitkwamen, verder een groot aantal
kleinere verzen, bijschriften op schilderijen en puntdichten.
Als regent van den schouwburg heeft Vos weten te bewerken, dat het gebouw
geheel verbouwd werd en het tooneel met zijn vast decoratief plaats heeft gemaakt
voor een ander, met beweegbare schermen. 24 Maart 1664 werd de eerste steen
van den nieuwen schouwburg gelegd door M a r i a , het eenige dochtertje van Vos,
en 26 Mei 1665 had de opening plaats met Vos' zinnespel Inwyding van de
Schouburg t' Amsterdam; in 1667 liet hij er zijn tweede treurspel, Medea, opvoeren.
Het is een drama ‘met kunst- en vliegh-werken,’ een genre, waarvoor C o r n e i l l e
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met de Andromède (1650) en La Toison dor (1661) het voorbeeld had gegeven, en
dat ook hier te lande korten tijd opgang heeft gemaakt. Vos heeft in zijn treurspel
willen toonen, wat men al niet op het nieuwe tooneel met decoratief en allerlei
machinerie kon doen. Ook de Medea is lang op het tooneel gebleven, meermalen
herdrukt (1671, 1679, 1698, 1726, 1740, 1750, 1771, en z.j.), en in de 18de eeuw
geparodicerd in de Medea van J. R o s s e a u en in De Broek van O.C.F. H o f f h a m .
Jan Vos is den 11den Juli 1667 in de Nieuwe Kerk begraven.
In 1658 werden vele zijner gedichten door den boekverkooper Jan van Duisburg
uitgegeven met den titel Dichtkunst van J a n V o s , waarschijnlijk buiten medeweten
van den dichter. Alle de Gedichten van den Poëet J a n V o s . Verzamelt en
uitgegeven door J.L. t'Amsterdam, verschenen in 2 dln., 1662-1671, en nog eens
in 1726.
Zijn portret in miniatuur door A.v. Halen is in het Rijksmuseum te Amsterdam; het
werd geëtst door Jan Lievens en K. Dujardin.
Zie: J.A. W o r p , Jan Vos (Gron. 1879); d e z ., Geschiedenis van het drama en
van het tooneel in Nederland, vgl. register; d e z ., De invloed van Seneca's
treurspelen op ons tooneel (Amst. 1892) 240-243, 263, 264; W. C r e i z e n a c h in
Berichte der philol.-hist. Classe der Kön. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften
1886, 93, vlgg., en Die Schauspiele der englischen Komödianten (Berlin und
Stuttgart) 1, vlgg.; H a r o l d d e W. F u l l e r e n G e o r g e P. B a k e r in Publications
of the Modern Language Association, XVI, No. 1; R.A. K o l l e w i j n in Nederl.
Spectator 1882, 167, 168.
Worp

[Vos, Johannes]
VOS (Johannes), geb. 1363 te Heusden, gest. 2 Dec. 1424 te Windesheim. Hij is
de voortreffelijkste prior van dit klooster, tevens de beste opperprior van de
windesheimsche kloostervereeniging geweest. In zijn jeugd genoot hij onderwijs te
Deventer. Daar kwam hij in kennis met Florens Radewijns en werd door dezen
voorgesteld aan Gerrit de Groote, die bij die eerste ontmoeting van hem zeide: ‘Dat
is de man dien ik gezocht heb; met hem zal ik iets goeds op aarde doen.’
Aanvankelijk was Vos werkzaam onder de Broeders des gemeenen levens, maar
toen het klooster te Windesheim in 1387 was gesticht, werd hij daar in 1388 novitius.
In 1391 kozen de broeders hem, ondanks zijn jeugdigen leeftijd, tot prior. Onder
zijn bestuur heeft het klooster zijn hoogsten bloei bereikt en ontstond ook de
kloostervereeniging of het kapittel van Windesheim. Bij de oprichting bestond dit uit
slechts 4 kloosters; bij den dood van Vos waren er reeds 24 mannen- en 4
vrouwenconventen toegetreden. En dit niet alleen: in zijn tijd werden de
Constitutiones (de grondwet der Vereeniging) opgesteld en bereikte de
kritisch-letterkundige arbeid der broeders zijn toppunt. Daarentegen hield hij dezen
zooveel mogelijk terug van de studie der boeken van Thomas Aquinas en anderen,
waarin op scholastieke wijze over de gehoorzaamheid en dergelijke onderwerpen
werd gehandeld.
Vos wordt ons geteekend als een zeer godvruchtig en beminnelijk man; natuurlijk
was zijn vroomheid die van zijn kring en zijn tijd. Zóó weinig hield hij zich bezig met
de dingen uit het gewone leven, dat hij door de broeders, naar het artwoord dat hij
meestal gaf, ‘Joannes nescio’ werd genoemd.
Dagelijks overpeinsde hij de zgn. vier uitersten des menschen (dood en oordeel,
hel en hemel); zijn lijfspreuk was dan ook: ‘Uitstel, o Heer!
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Tot morgen nog!’ Toch wist hij waar het pas gaf in de wereld met tact op te treden,
zooals bleek op het concilie te Constanz, toen hij de Broeders des gemeeren levens
had te verdedigen tegen de aanvallen van Matthaeus Grabow, dominikaner-monnik
te Groningen, en er het zijre toe bijdroeg dat zij werden vrijgesproken. Niemand had
deze verdediging beter op zich kunnen neme, daar hij na den dood van Florens
Radewijns (1400) algemeen als het hoofd van alle devoten werd beschouwd.
De vraag is, of men Vos mag houden voor den schrijver van de veelgelezen
Epistola de vita et passione Domini nostri Jesu Christi (opgenomen in het Chron.
Windes., (Antv 1621) 217-246; (Halle 1886) 226-244. Hoogstwaarschijnlijk moet
het antwoord ontkennend luiden.
Zie over deze quaestie de uiteenzetting van A c q u o y in de Mededeel. Letterk.
1891/92, 95-97 Berichten over Vos vinden wij vooral in het Chron. Windes. (zie het
Register). Verg. ook A c q u o y , Het Klooster te Windesheim I (Utr. 1875) 229-240.
Kühler

[Vos, Albert de]
VOS (Albert d e ), geb. te Zutphen 12 Maart 1822, gest. te Voorst 15 April 1872. Hij
studeerde aan 's Rijks Veeartsenijschool voor rekening van het Fonds voor den
Landbouw van Oct. 1840 tot 26 Juli 1844; op dezen datum werd hij tot veearts 1e
klasse bevorderd. Zutphen werd hem als standplaats aangewezen. Op 6 Juni 1846
werd hij tot adjunct-paardenarts bij het leger benoemd; op 13 Sept. 1849 werd hij
paardenarts 2e klasse en spoedig daarna als zoodanig overgeplaatst bij het leger
in Nederlandsch-Indië, waar hij 4 Febr. 1858 tot paardenarts 1e klasse werd
bevorderd.
Bijna zijn geheelen diensttijd in Indië bracht hij te Makassar en te Batavia door.
Ten gevolge van een val van zijn paard werd hij ernstig zenuwziek en vertrok hij 12
Dec. 1870 tot herstel van gezondheid van Batavia. Hij kwam 15 April 1871 te
Brouwershaven aan, vertoefde eenige maanden in het krankzinnigengesticht te
Zutphen, en woonde daarna te Voorst, waar hij 15 April 1872 overleed. Hij werd te
Warnsveld begraven.
De Vos schreef in Het Repertorium, jaarg. I en II. Voorts in Indië over het Preanger
paard, over runderpest, enz. In 1847 gaf hij, met F.C. H e k m e i j e r , te Amersfoort
uit: Levensgeschiedenis van een Kavalleriepaard. Uit het Fransch. In 1868 was hij
te Salatiga met goed gevolg werkzaam ter bestrijding van den kwade-droes.
Schimmel

[Vos, Jacob Gerrit de]
VOS (Jacob Gerrit d e ), 23 Dec. 1839 te Arnhem geb. en 29 Aug. 1905 te 's
Gravenhage overl. Hij studeerde te Utrecht in de letteren en promoveerde daarin
24 Oct. 1868 op een diss. de Sycophantis. Vóór dien tijd was hij reeds enkele jaren
bij het onderwijs werkzaam geweest, o.a. op het bekende instituut van Dr. P. Epkema
te Amsterdam. Van 15 Nov. 1868 tot 7 Apr. 1878 was hij directeur der H.B.S. te
Hoorn, daarna leeraar in de geschiedenis aan d.H.B.S. voor jongens met 5-jar.
cursus te Rotterdam, uit welke betrekking hij in 1891 eervol ontslag verzocht om
zich als ambteloos burger in den Haag te vestigen. Hij schreef enkele
geschiedkundige opstellen van blijvende waarde in De Tijdspiegel, als:
Wereldondergang (het jaar 1000), jaarg. 1894 I, 24; Keizer en Paus (1895 I, 386,
en II, 26); Kolonel d'Angely (1898 IV, 291); Nelson en Ruffo (1900 I, 297 en 432);
Christina van Zweden (1901 III, 273) en Hoe Engeland aan Malta kwam (1904 II,
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Groote vergadering, 1716-1717. Vroeger had hij, in vereeni-
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ging met B. T i e d e m a n J z ., uitgegeven: De aanleiding tot onzen opstand tegen
Spanje en Oranje's hulp. Twee toespraken gehouden te Hoorn op 1 Apr. 1872
(1872).
Zuidema

[Vos de Wael, Mr. Antonius Franciscus]
VOS DE WAEL (Mr. Antonius Franciscus), geb. te Zwolle 23 Febr. 1833, gest. te
Zwolle 13 Maart 1902, zoon van Mr. E g b e r t u s L u d o v i c u s A n t o n i u s V o s
d e W a e l en A n n a M a r i a baronesse v a n M i d d a c h t e n . Hij studeerde
achtereenvolgens aan het College N.D. de la Paix der Paters Jezuïeten te Namen,
aan het gymnasium der Paters Jezuïeten te Katwijk en aan de universiteit te Leiden.
Hier promoveerde hij 9 Oct. 1856 ‘summa cum laude’ tot doctor in de beide Rechten
op een proefschrift: Over conservatoir arrest onder derden. Hij huwde 28 Oct. 1856
te Diepenveen met R i c h m o n d e A u g u s t a J u d o c a H e n r i e t t e baronesse
v a n M i d d a c h t e n en vestigde zich aanvankelijk te Deventer als advocaat, werd
daar gekozen tot lid van den gemeenteraad, bewoonde daarna eenige jaren het
landgoed Frieswijk onder de gemeente Diepenveen, en vestigde zich vervolgens
in 1868 metterwoon te Zwolle. Hier was hij curator van het stedelijk gymnasium en
bestuurslid der ‘Vereeniging t.b.v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis.’ In 1871
nam hij als voorzitter deel aan de Deputatie van de nederlandsche katholieken naar
het zilveren jubileum van Paus Pius IX. In datzelfde jaar werd hij door de Provinciale
Staten van Noord-Braband gekozen tot lid der Eerste Kamer, bleef dit tot Sept.
1883. Alsdan werd hij gekozen tot lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict
's Hertogenbosch; bleef voor dit district zitting houden tot in 1888, toen de ontbinding
der Tweede Kamer plaats had. Bij de daarop volgende verkiezingen werd hij gekozen
in dezelfde Kamer voor het kiesdistrict Waalwijk. In 1891, bij den toen ontstanen
strijd in de rijen der katholieke partij over de kwestie van den persoonlijken
dienstplicht, verloor hij zijn zetel, die werd ingenomen door den heer Mutsaers. In
1893 werd hij door het kiesdistrict Enschedé wederom naar de Tweede Kamer
afgevaardigd, maar verloor in 1897 zijn zetel tegen den candidaat der linkerpartijen,
Mr. N.G. Pierson. Sedert dien bleef hij buiten het pelitieke leven. In denk- en leefwijze
geprononceerd katholiek, behoorde hij als politicus tot de fractie-Schaepman. Van
zijn werkzaamheid als lid der Kamer verdienen bijzondere vermelding zijne
bemoeiingen in de kwestie van de verlegging van den Maasmond bezuiden de
Biesbosch en in die van de invoering van het bimetallistische muntstelsel.
van Meegeren

[Voskuyl, Meynert Pietersz.]
VOSKUYL (Meynert Pietersz.), in het laatst der 16de eeuw geboren te Amsterdam
en aldaar in 1660 gestorven, was waarschijnlijk een broeder van den schilder
H u y g h P i e t e r s z . V o s k u y l . In zijne jonge jaren heeft Voskuyl veel gereisd;
in 1615 schrijft hij te Parijs een versje in het album van den schilder Wibrand
Symonszoon de Geest en in 1624 is hij te Rostock en te Bergen in Noorwegen voor
de zaken van Johan Holthuysen. In de jaren 1635 tot 1644 was hij luitenant en
kapitein van een klein oorlogsvaartuig op den Rhijn. Hij was gehuwd met J a n n e t j e
Jaspers.
Verscheidene versjes van Voskuyl zijn opgenomen in de liederboekjes Venus
Minne-gifjens en Hollands Nachtegaeltien (1633). Ook was hij lid der kamer ‘In Liefd'
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en W.D. Hooft. Voskuyl heeft drama's geschreven: Don Carel van Castilien met
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den Prins van Portigael, ‘tragische comoedi’ (1635, 1643, 1710), voor een deel
ontleend aan No. 24 van L'Heptaméron des Nouvelles (1558) der koningin van
Navarre; Kuyssche Roelandyne, ‘blyeynde-spel’ (1636), naar de 42ste novelle van
denzelfden bundel; het ‘treur-spel’ Bellaria en Pandostos (1637) en het daarmede
samenhangende ‘treur-bly-eyndend' spel’ Dorastus en Fauniaa (1637), beide
ontleend aan R o b e r t G r e e n e 's novelle Pandosio. The Triumph of Time (1588),
welke ook de bron is geweest van S h a k e s p e a r e 's Winters Tale. In het
‘bly-eynde-spel’ Ouden ende Jonghen Hillebrant (1639, 1663) heeft Voskuyl het
lied Van den Ouden Hillebrant gedramatiseerd, voor De Boelerende Avantvrade
met de kuysche Florinde, ‘tragische-comedi’ (1639), weer gebruik gemaakt van de
Heptaméron van M a r g u é r i t e d'A n g o u l è m e , nl. van de 10de en 32ste novelle,
en nog eens hetzelfde werk gebruikt (de 51ste en 12de novelle) voor zijn ‘treur-,
bly-eynde-spel’ Fiameta (1640). Voskuyl schijnt nog enkele andere drama's te
hebben geschreven, die echter niet gedrukt en verloren zijn. Zijne spelen zijn niet
in bedrijven afgedeeld; de meeste zijn spoedig van het tooneel verdwenen.
Zie: J.A. W o r p in Tijdschrift v. Ned. Taalen Letterkunde XIV (1895), 75-93,
241-259.
Worp

[Vosmaer, Jacob]
VOSMAER (Jacob), geb. 25 Aug. 1783 te 's Gravenhage, gest. 13 Febr. 1824 te
Utrecht, is in Juni 1807 te Harderwijk tot medicinae doctor bevorderd. Hij vestigde
zich te Haarlem, doch ging in 1811 naar Zutphen. Op 25 Jan. 1816 werd hij
hoogleeraar in plantkunde, scheikunde en artsenijmengkunde aan het Athenaeum
te Harderwijk. Bij de opheffing van dit athenaeum in 1818 werd hij buitengewoon
hoogleeraar in de geneeskunde te Utrecht. Van Dec. 1821 tot zijn dood was hij
tevens hoogleeraar in natuurkunde, scheikunde, artsenijbereidkunde en
geneesmiddelleer aan de juist opgerichte Veeartsenijschool te Utrecht.
Ondanks zijn wankele gezondheid heeft hij veel geschreven, ook op letterkundig
gebied. In 1807 gaf hij uit: Grondbeginselen der Natuurkunde van den Mensch, naar
B l u m e n b a c h ; in 1811: Grondbeginselen der Ontleedkunde, naar H e m p e l ,
waarvan in 1824 een 2e druk verscheen; in 1822: Apothekers Woordenboek (1e
deel met platen); in 1815: Lierzang op de Verheffing der Nederlanden tot een
Koningrijk; in 1818: De Menschenliefde. Na zijn dood verscheen: De Kunst om lang
te leven en wel te sterven. Van zijn nagelaten letterkundige geschriften zijn de
Wandelingen van Meester Maarten Vroeg zeer bekend geworden.
Er bestaat van hem een door een onbekende gelithographeerd portret.
Zie: B o u m a n , Gesch. Geld. Hoogesch. II, 585.
Schimmel

[Vossen, Mr. Arend Diderik de Vries van]
VOSSEN (Mr. Arend Diderik d e V r i e s v a n ), zoon van Mr. M e i n e r t v a n
V o s s e n en E l i a W i l l e m i n a d e V r i e s , ged. 9 Maart 1740 te Enkhuizen,
begr. 3 October 1808 aldaar; getr. 5 Mei 1765 aldaar met P e t r o n e l l a
M a r g a r e t h a D u y v e n s z ., dochter van C o r n e l i s F r a n ç o i s D u y v e n s z .
te Enkhuizen, raad, burgemeester en bewindhebber West- en Oost-Indische Cie.
en van I m m a g o n d a v a n d e r H a r t . Hij hield als leerling der latijnsche school
eene Oratio in Avaritiam (Enkhuizen 1757), studeerde te Leiden, alwaar hij
promoveerde 2 Aug. 1760 op dissertatie de Servo sine domino. Hij was te Enkhuizen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

schepen, soldij-boekhouder O.-I. Cie., kapitein der schutterij, lid van het door
Burgemeesteren in 1786
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opgerichte Liefhebberijcorps van Exercitie en Wapenhandel en bestelde als zoodanig
te Amsterdam 180 snaphanen, sabels en patroontasschen.
Hij nam voor ƒ 2100 deel in de vrijwillige leening van 1795.
Zijn miniatuurportret in familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Vreden, Hermannus de of van]
VREDEN (Hermannus d e of v a n ), monnik der cistercienser abdij Sint Bernard te
Aduard, waar hij 22 Febr. 1500 tot abt werd gekozen en 30 Dec. 1516 overleed,
was een man van eerzamen levenswandel, een uiterste ijveraar voor de belangen
zijner orde. Dat in dien tijd de abdij om hare goede tucht bekend stond, blijkt hieruit,
dat de abt van de brabantsche abdij Sint Bernard aan de Schelde, Rumold van
Epegem (1498-1504), monniken uit Aduard ontbood om de regeltucht in zijne abdij
te helpen herstellen. Toen abt Hermannus aan het bestuur kwam, beleefde de abdij
donkere dagen, zooals blijkt uit zijne klachten in bewaard gebleven brieven aan den
abt van Altenberg, O. Cist., bij Keulen 3 en 8 Mrt. 1503. Reeds 7 jaren was de abdij
overvuld met krijgsvolk, zoodat de kloosterlingen driemaal elders een heenkomen
moesten zoeken. Door plundering, brandschatting en oorlogslasten was de abdij
uitgeput en hare meiers in groote armoede. Bovendien was zij in geschil met den
bisschop van Munster over de verschuldigde bijdrage bij de wijding van den abt.
Daar hij bij dit alles door sommigen zijner monniken weinig bemind werd, nam hij
in 1504 zijn ontslag in bijzijn van alle cistercienserabten van Friesland. Hij leefde
nog 12 jaren als de laatste der monniken van de abdij. Zelfs het hem bij zijn ontslag
toegekende jaargeld weigerde hij, omdat hij wilde sterven als een arme monnik.
Zie: H. B r u g m a n s , De kroniek van het klooster Aduard in Bijdr. en Meded.
Hist. Genootschap XXIII (1902) 74-75, 122-125; 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) 75-80; C. J o n g e l i n u s ,
Notitia abbatiarum, O. Cist. (Col. Agr. 1640) IX, 67; Archief Aartsb. Utrecht XXIX
(1903) 230-33.
Fruytier

[Vredewolt, Johan of Jan]
VREDEWOLT (Johan of Jan), F r e d e w o l t , werd geboren uit een verboden omgang
van eene aanzienlijke dame uit Groningen met zijn gelijknamigen vader, een
oostfriesch geestelijke, pastoor te Emden.
In Groningen woonde meestal ook de zoon, die evenals zijn vader gepromoveerd
was en pastoor te Bedum werd (1475). Hendrik van Schwartzenburg, bisschop van
Munster, met wien hij door ‘mannichvoldige ongehorsamheyt ende excesse’ in strijd
was geraakt, deed hem op arglistige wijze gevangennemen. Doch twee jaar later
wisten de Groningers, geërgerd over de handelwijze, hun stadgenoot aangedaan,
hem vrij te krijgen, tegen betaling van een zwaar losgeld. Al was hij nog tot 1505
pastoor te Bedum, meestal toefde hij sinds in Groningen.
Daar deed hij in laatstgenoemd jaar, toen de stad door hare vijanden in het nauw
was gebracht, van zich spreken, doordat hij het volk wist te doen gelooven, dat hij
een goeden vrede kon bewerken. Hoewel hij bij de aanzienlijken, ook om zijne
oostfriesche afkomst, verdacht was, wist hij het zoover te brengen, dat hij door den
pas ingestelden, uit 16 leden bestaanden krijgsraad ter onderhandeling naar de
saksische aanvoerders Veit en Grombach, te Aduard, gezonden werd; hij moest
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hem hunne voorwaarden mee, doch hij weigerde
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daarvan opening te doen anders dan aan acht door hem te kiezen personen, die
daartoe in de Broederkerk moesten bijeenkomen. Op hunne beurt brachten dezen
een verslag uit aan den Raad, die, eenige artikelen niet duidelijk of bevredigend
vindend, met Vredewolts achttal een aantal artikelen op papier stelde, waarin de
hertog van Saksen, stadhouder van Friesland, ook wel als zoodanig voor de
Ommelanden erkend werd doch met erkenning van de rechten der stad. Nu maakte
de trouwens reeds bij velen verdachte V. allerlei zwarigheden, om zich met die
artikelen alleen naar den vijand te begeven. Hij wilde zulks niet anders doen dan
na toevoeging van kloeke en bevoegde mannen, als hoedanig hij noemde de abten
van Klaarkamp, Dokkum en Aduard. En dezen moesten dan eerst in het leger zijn
aangekomen; anders zou hij niet uit de stad vertrekken. En hoezeer het nu algemeen
opgewekte wantrouwen gerechtvaardigd was, bleek wel, toen een brief van den
utrechtschen bisschop in de stad kwam. Wanneer zulke aanzienlijke vorsten als
deze de zaak ter hand namen, dan zou, meende V. nu, zijn vredeshandel bij niemand
in tel zijn. En dus trad Vredewolt - en nu voorgoed - af van het openbare
staatstooneel, waarop hij trouwens slechts eene onbeduidende rol had gespeeld.
Zie de kronieken vooral die van S. B e n i n g h a III, 134-146, ed. B r o u e r i u s
v a n N i d e k , Analecta (Middelburg 1725) en C. S c h o t a n u s , Gesch. v. Friesl.
(Fran. 1658) 514-517. Dan nog: Staat v. Stad en Lande 268-270; W. Z u i d e m a ,
Wilhelmus Frederici (Gron. 1888) 96-97; H.H. B r u c h e r u s , Gedenkboek van Stad
en Lande (Gron. 1792) 117. Verder Manuscr. op het Rijksarchief Groningen 1477,
1492: 34 en 1494: 14. Mededeelingen van den heer M.J. G a s m a n .
Kooperberg

[Vree, Nicolaas de]
VREE (Nicolaas d e ), geb. te Amsterdam 3 Dec. 1645, overl. te Alkmaar 16 April
1702. Leerling van Jan Wijnands, schilderde hij landschappen, bloemen, distels en
kruiden. Vermoedelijk doopsgezind en aanhanger der meeningen van J. Bloem,
verkeerde hij ten laatste met niemand dan met Jan Luiken en verliet hij het drukke
Amsterdam voor het stillere Alkmaar, waar hij 5 Nov. 1697 in het schildersgild trad.
Hij was 4 Mei 1670 gehuwd met C a t h a r i n a W o u t e r s d . d e B l o m ,
roomschgezinde. Hunne dochter C a t h a r i n a werd 18 Mei 1696, op 22-jarigen
leeftijd, in de S. Laurenskerk te Alkmaar, bekeerd uit het mennonisme, gedoopt,
waarbij de moeder eene der getuigen was.
Een door W. Krijtbal geteekend portret van d.V. komt voor in den Catalogus van
Goll v. Frankensteyn (Amst. 1833) 102. Zijn door J. Voorhout geteekend portret is
in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh, III, 318; I m m e r z e e l , De Levens en Werken;
K r a m m ; B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar 134; Oud-Holland, XXVII,
122.
Bruinvis

[Vreede, Albert Cornelis]
VREEDE (Albert Cornelis), geb. 29 Jan. 1840 te Gorinchem, gest. 20 Aug. 1908 te
Leiden, zoon van prof. Mr. G.W. V r e e d e . Hij studeerde te Utrecht in de letteren,
doch zette deze studie niet voort en vertrok in 1861 naar Indië, waar hij bij de
suikercultuur in Oost-Java werkzaam was. In 1868 keerde hij naar Nederland terug
en legde daar in 1870 het indisch ambtenaars-examen af. Na eerst privaatdocent
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aan de leidsche Universiteit. Bovendien doceerde hij die taal in de gemeentelijke
instelling ter opleiding van indische ambtenaren te Leiden. In 1892 werd hij-honoris
causa Doctor in de Taalen Letterkunde van den Indischen Archipel. Hij legde den
grondslag tot de studie der madoereesche taal door zijne Handleiding tot de
beoefening der Madoereesche taal, in vier deelen (2e druk, 1882-1890) en zijne
uitgave der Tjareta Brakaj (Leiden 1878). Ook de javaansche letterkunde bestudeerde
hij, zooals blijkt uit zijn Catalogus der Javaansche en Madoereesche Handschriften
der Leidsche Universiteitsbibliotheek (Leiden 1892), Verder gaf hij nieuwe uitgaven
van het Javaansche Handwoordenboek (2e uitgave 1875 met R o o r d a , 3e uitgave
(1886) en 4e uitgave (1901 met G u n n i n g ) en van R o o r d a 's Javaansche
Grammatica. Ook de beteekenis der javaansche wortelwoorden onderzocht hij in
de Actes du 6e congrès des Orientalistes à Leyde (Section polynésienne, 37 sq.)
en in zijne rede als rector magnificus: Over de oorspronkelijke en figuurlijke
beteekenissen der Javaansche woorden (Leiden 1897). Verder publiceerde hij,
verscheidene opstellen in de Bijdr. T.L. en Vk.
Hij huwde: 1e. 4 April 1872 C o r n e l i a B o o t (overl. 14 Mrt. 1878); 2e. 6 Juli
1882 J o h a n n a v a n O o s t e r z e e .
Zijn portret werd gelithographeerd door Jan Veth.
Zie: A.J.E. H o l w e r d a in Levensb. Letterk. 1909, 121 met bibliografie; Leidsch
Jaarboekjc 1909.
Juynboll

[Vregt, Joannes Franciscus]
VREGT (Joannes Franciscus), geb. 9 Sept. 1822 te Amsterdam, overl. 7 Mrt. 1892,
zoon van J o e s V r e g t en J o a n n a P e y p e r s . Na op het admissie-examen
van 9 Sept. 1834 als ‘te jong’ afgewezen te zijn voor het klein-seminarie Hageveld
te Voorhout, begon hij 1 Oct. 1835 aldaar zijn lagere studiën, bekroond door den
1en prijs in de Wijsbegeerte, waarin Mgr. Broere zijn leermeester was. Na ruim
driejarig verblijf op het groot-seminarie te Warmond werd hij 7 Maart 1846 priester
gewijd door Mgr. v. Wyckerslooth. Achtereenvolgens werd hij kapelaan te Haarlem,
te Amsterdam en in den Haag, waar hij naast vurigen zielenijver uitblonk door geheel
bizondere milddadigheid; in dien tijd bracht hij uit bijdragen van hem zelven en van
anderen een som van ƒ 4000 bijeen om een zieken klasgenoot in staat te stellen op
‘patrimonium’ gewijd te worden; toen deze kort na zijn wijding stierf, werd het geld
bestemd tot een beurs voor priester-studenten. Vregt's hardhoorigheid bewoog den
bisschop van Haarlem hem 1 Sept. 1854 ontslag te geven als kapelaan, waarna hij
zijn secretaris werd, eerst te Sassenheim, sinds Mei 1855 te Haarlem. 4 Oct. 1863
volgde hij zijn vroegeren pastoor van den Haag op als kanunnik. 31 Mei 1874 werd
hij door Haarlem's tweeden bisschop, Mgr. Wilmer, benoemd tot ‘kanselier’ om als
zoodanig krachtig te kunnen medewerken aan het proces van heiligverklaring der
H. Liduina. 31 Juli 1878 werd hij vicaris-generaal van Mgr. Snickers, tot welk ambt
hij 15 Oct. 1883 herbenoemd werd door Mgr. Bottemanne. 11 Juli 1883 werd hij
door Paus Leo XIII verheven tot geheim-kamerheer; 21 Maart 1889 volgde zijn
aanstelling tot deken van Haarlem. Hij stierf op den 46en verjaardag zijner
priesterwijding, 7 Maart 1892, werd den 11en d.a.v. begraven in het priestergraf te
Overveen, waarbij de lijkrede werd gehouden door Mgr. A.J. Brouwer, toenmaals
regent van Hageveld.
Naast zijn groote verdiensten op administratief
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gebied verdient Mgr. Vregt vermelding als hoofdoprichter van de Bijdragen voor de
Geschiedenis van het bisdom van Haarlem (Sept. 1872), waarin hij vele
hoogstbelangrijke artikelen heeft geschreven. Zie: Algem. Register (Haarlem 1898).
De artikelen van Mgr. Vregt zijn vooral daarom van groot belang, omdat hij de oude
archieven van het bisdom Haarlem heeft kunnen raadplegen.
Over hem: De Katholiek 1892, CII, 345 vv.
Hollenberg

[Vrese, Henricus]
VRESE (Henricus), v a n G r o n i n g e n , overl. in 1475 of 1476 te Keulen als
professor in de rechtswetenschan aan de hoogeschool aldaar. Na te Keulen en
Heidelberg gestudeerd te hebben (in 1456 werd hij te Keulen en in 1466 te
Heidelberg geïmmatriculeerd), werd hem in 1471 een deel van het rechtsgeleerd
onderwijs te Keulen opgedragen. Van 20 Dec. 1471 tot 28 Juni 1472 was hij rector
der hoogeschool. Hij was raad en sinds 1471 officiaal van den keulschen
aartsbisschop. Tal van hem betreffende archivalia vermeldt: H. K e u s s e n , Die
Matrikel der Univ. Köln, I (Bonn 1892) 452; vgl. G. T o e p k e , Die Matrikel der Univ.
Heidelberg, I (Heidelb. 1884) 318; A. H o f m e i s t e r , Die Matrikel der Univ. Rostock,
I, 53, vgl. 156.
van Kuyk

[Vriendt, Joannes]
VRIENDT (Joannes), minderbroeder, ook genoemd A m i c u s , gest. 18 Juni 1569.
Hij was de zoon van Petrus Amicus, over wien dl. I kol. 115. Uit zijn klooster te
Bergen-op-Zoom op reis gaande, werd hij op den weg door geuzen overvallen en
met een roer doorschoten. Naar Leuven vervoerd, stierf hij kort daarna aan de
bekomen wonden.
Zie: M o l a n u s , Historiae Lovaniensium (ed. d e R a m , Bruxellis 1861), 772;
T h i e l m a n s , Seraphische Historie (Loven 1628), Corrolarium oft By-hanck, 40;
B o e n e r , Delineatio historica Fratrum Minorum prov. Germ. Inferioris a Geusiis in
odium fidei crudeliter occisorum (Antv. 1635), II, alwaar een afbeelding van Vriendt
door André Pauwels; A r t . a M o n a s t e r i o , Martyrologium Franciscanum (Parisiis
1638), 255 enz. Wat K r u g e r , Gesch. Bisd. Breda, III, 100 en 130 over Vriendt
zegt is minder juist.
Hesse

[Vries, Barend Hiddes de]
VRIES (Barend Hiddes d e ), kapitein ter zee bij de admiraliteit van Friesland, jongere
broeder van den luit. adm. Tjerck Hiddes (kol. 1363). Geb. 30 Oct. 1631. Hij werd
in 1665 kapitein ter zee en woonde den ongelukkigen zeeslag van Lestoffe bij als
bevelhebber van het schip ‘de Postillon van Smyrna’ van 40 st. 205 koppen, maakte
vervolgens den tocht van de Ruyter naar Bergen in dat zelfde jaar mede als kapitein
van het schip ‘Zevenwolden’ van 54 st. 237 koppen en streed in het volgende jaar
als kapitein op de ‘de Steden’ van 57 st. 240 koppen mede in den Vierdaagschen
en den Tweedaagschen Zeeslag.
In den oorlog tegen Frankrijk nam hij in 1674 deel aan den plundertocht van
Cornelis Tromp langs de Westkust van Frankrijk.
De datum van zijn overlijden is onbekend.
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Zie: Vrije Fries XVIII, 305 vlg. en 459 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeewezen, register
op de Vries.
Boldingh

[Vries, Didrik Arnold de]
VRIES (Didrik Arnold d e ), zoon van den schout A r e n d d e V r i e s en van
T h e o d o r a S e m e y n s , geb. te Enkhuizen 4 Apr. 1700, ald. overl. 25 Jan. 1784
en er geh. 14 Oct. 1725 met A a f j e R i s .
Hij was te Enkhuizen commissaris der kleine regtbank, commies van de
verponding, schepen, hoofdofficier 1727 in plaats van zijn vader, raad, kerkmeester,
penningmeester Groote visscherij.
Hij bouwde het fraaie huis in de Nieuwe Wes-
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terstraat te Enkh. waarin thans het liefdadigheidsgesticht ‘de Vries’, en schonk aan
de Zuiderkerk een schoorsteen in de consistoriekamer, waarin zijn wapen is
uitgesneden en liet een aanmerkelijk fortuin na. Zijn devies was ‘candide et
constanter.’
Zijn miniatuurportret is in familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Vries, Hidde Sjoerds de]
VRIES (Hidde Sjoerds d e ), verdienstelijk schoutbij-nacht bij de admiraliteit van
Friesland, een volle neef van Tjerck Hiddes (kol. 1363), zoon van S j o e r d H i d d e s
en A c k e C l a s e s , geb. 20 Dec. 1645, gest. (als krijgsgevangene) te Duinkerken
aan zijn wonden in een gevecht tegen Jean Bart op de Noordzee, geleverd 29 Juni
1694.
Hij ging jong in zeedienst en klom spoedig op tot kapitein ter zee, in welke
hoedanigheid hij in 1691 het schip ‘Frisia’ van 72 st. commandeerde. In 1692 na
den slag bij la Hogue voegde hij zich bij de vereenigde eng.-ned. vloot in het Kanaal.
In 1693 was hij als schout-bij-nacht bevelhebber van het Noordzee-eskader meer
bepaald om de Duinkerkers op de Vlaamsche kust te bewaken.
In 1694 werd hij andermaal door den stadhouder-koning Willem III tot bevelhebber
van dat eskader benoemd. Hieruit bleek het groote vertrouwen in zijn beleid daar
Jean Bart de toestand op de Noordzee zeer moeielijk maakte en de neutrale handel
van Zweden en Denemarken op Frankrijk moest worden belet.
In Juni ging hij uit met een eskader van 8 schepen (van 18-34 st.) (de bedoeling
was geweest 14 schepen maar 6 schepen ontbraken wegens gebrek aan geld en
volk), om te kruisen tusschen de Maas en den Theems, later tusschen Texel en
Goeree, speciaal op een zweedsch-deensche korenvloot, die bestemd was voor
Frankrijk, waar misoogst was geweest. Bekend was dat Jean Bart deze vloot te
gemoet zou zeilen. 27 Juni werd een vloot van 120 schepen geladen met graan,
masten, deelen, pek, teer, scheepsbehoeften en krijgsvoorraad onder convooi van
2 deensche en 1 zweedsch oorlogsschip ontmoet. Een plan om deze vloot naar
binnen te brengen in Texel verwierp Hidde de Vries, oordeelende dat zulks was in
strijd met voorschriften en verdragen, waarbij bepaald was onderzoek in zee en
alleen beslag bij vervoer van verboden waren. Er waren reeds door den deenschen
koning, beslagleggingen in de Sont geschied naar aanleiding van overtredingen
van zeeuwsche kapers.
Dit heeft Hidde de Vries geweten, zijn verder optreden werd door den stadhouder
onvoorzichtig genoemd.
Het onderzoek had in zee plaats onder protest van den convooicommandant, na
bedreiging met geweld onzerzijds. Door dit oponthoud reeds vertraagd, duurde het
onderzoek der scheepspapieren eenige dagen, en werden den volgenden dag reeds
19 verdachte schepen ontdekt. Des nachts moest de vloot worden bewaakt, waardoor
de schepen van het eskader geheel verspreid lagen.
29 Juni bij het aanbreken van den dag werden in het Z.Z.W. 10 zeilen ontdekt die
voor den wind op kwamen zetten. Zij werden verkend als fransche. De
schout-bij-nacht seinde zijn schepen de linie te formeeren doch dit duurde lang.
Evenwel viel Jean Bart ook niet dadelijk aan, daar hij in twijfel verkeerde omtrent
de sterkte van het vijandelijk eskader tusschen de koopvaardijschepen. Tusschen
9 en 10 uur in den V.M. ving de strijd aan. Jean Bart enterde het schip van Hidde
de Vries en nam het na een fellen strijd van een half uur. De schout-bij-nacht kreeg
3 wonden aan
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hoofd, arm en borst. Twee andere kapiteins de Veer en Bucking verdedigden zich
mannelijk. De vijf andere vluchtten naar Texel en werden daar gevonnisd.
Jean Bart bracht de korenvloot naar Frankrijk waarvoor hij door Lodewijk XIV
geadeld werd.
De ‘Prins Friso’, het vlaggeschip van de Vries was het eerste nederlandsche
vlaggeschip dat met zijn bevelhebber in de handen des vijands viel. Hij zelf stierf in
Duinkerken aan wal gebracht, nadat hem aldaar een arm was afgezet, aan zijne
wonden.
Zie: Vrije Fries XVIII, 305 vlg. en 459 vlg.; d e J o n g e , Ned. Zeewezen, register
i.v.
Boldingh

[Vries, mr. Jeronimo de]
VRIES (mr. Jeronimo d e ), geb. te Amsterdam 9 April 1776 en overl. aldaar 1 Juni
1853, zoon van G e r r i t d e A z n . en C a t h a r i n a d e B o s c h , werd op zijn
10de jaar inwonend leerling bij Richaeus van Ommeren, rector van de latijnsche
school in A., waar de Vries tot 1792 de lessen volgde en na het houden van een
latijnsche rede getiteld: Ex Livio I, III, XLV, L. Icilii oratio coram Appio Decemviro
habita versibus elegiacis expressa, bevorderd werd tot student aan de Illustre school
in de faculteit der Letteren. Hij volgde slechts anderhalf jaar de colleges, vooral die
van Wyttenbach, waarna hij door den veel vermogenden invloed van zijn oom
Jeronimo de Bosch, 1en klerk op het stadhuis, een plaats aldaar als assistent ter
stedelijke secretarie verkreeg, en twee jaren later, in 1796, tot vierden klerk bevorderd
werd. Hij ontging het lot van vele anderen, die door de verandering der regeering
in 1795 hun post moesten verliezen. Wél was hij in Februari 1797, 2e secretaris
van de societeit der gemeenebest-gezinde burgers ‘Voor Vrijheid en Volk’; ook
schreef hij onder den schuilnaam E e r m a n in het weekblad De arcke Noachs, het
blad dat tot 1799 verscheen en waarin o.a. ook A.R. Falck en D.J. van Lennep onder
wisselende schuilnamen meest onderwerpen van letterkundigen aard behandelden,
doch ook soms politieke opstellen schreven, wat de uitgever Hendrik Gartman een
paar keeren een citatie deed oploopen. Doch de Vries was geen partijman ‘in mediis
tutissimus ibis’ was al vroeg zijn spreuk en het liefst noemde hij zich een der
‘bestgezinden’. Hij schreef in de Arcke slechts gemoedelijke stukjes, o.a. ‘over het
hinderlijke van het collecteeren in de kerk, ‘over verzuim van kerkgaan;’ over de
opvoeding van beschaafde lieden naar Fransch model e.d. Hij werd dan ook niet
uit zijn post ter politieke secretarie verwijderd, maar slechts - het was in Mei 1798
- daarin bedreigd door ontslag ‘onder injunctie van aanblijven tot zijn successeur
zou benoemd zijn’. Deze werd echter niet benoemd en reeds in November daarop
werd de Vries formeel in zijn dienst bevestigd. Tot herstel van zijn gezondheid, na
een langdurige en ernstige ziekte, ondernam hij in 1802 een reis naar Duitschland.
Het volgende jaar trouwde hij met M a r i a G i j s b e r t a V e r h o e s e n , die in 1833
overleed.
Ook gedurende den Franschen tijd wist de Vries zijn ambtelijke positie ten
stadhuize te handhaven en zijn invloed zelfs te vermeerderen door veelomvattenden
arbeid. In 1814 werd hem de titel van Griffier en Chef van het Secretariaat verleend,
een onderscheiding die zijn werkzaamheden wel niet vermeerderde, doch het
aanzien van zijn positie uit den aard niet weinig verhoogde en zich gevoeglijk
aansloot bij het eere-doctoraat in de beide rechten, dat hem in 1811 van wege
Harderwijks Hoogeschool te beurt viel.
Door zijn schranderheid en niet minder door zijn
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onvermoeide werkzaamheid, wist hij zich in alle belangrijke aangelegenheden van
beheer en bestuur der stadszaken te doen gelden, zoodat hij dan ook niet ten
onrechte den naam had van den vijfden Burgemeester, toen (tot 1826) nog vier
Burgemeesters het college van het Dagelijksch Bestuur vormden.
Ook buiten de muren van het stadhuis waren in velerlei maatschappelijk werk zijn
bemoeiingen levendig en vonden zijn inzichten en ijver groote waardeering. Bijna
50 jaren lang was hij curator van de stadsarmenscholen, waaraan op zijn initiatief
de Leer- en Werkscholen werden verbonden. Sedert 1806 was hij lid van de
plaatselijke schoolcommissie. Met zijn zoon J e r o n i m o stichtte hij in 1839 de
Sophia school. Sedert de opheffing van het Aalmoeseniersweeshuis in 1824 was
hij een ijverig lid van de Maatschappij van Weldadigheid en bevorderlijk aan alles
wat, ook door stedelijke bemoeiing, het lot van verlaten en ouderlooze kinderen kon
verbeteren. Voor de Huiszitten-armen van zijn wijk regelde hij jaarlijks een
wintercollecte en bezocht de bedeelden persoonlijk. Bij het eerste uitbreken der
epidemie in 1832 was hij lid van de cholera-commissie en met burgemeester
Huidekoper, zijn vriend, organiseerde hij een plan van bestrijding der ziekte, toen
ze eenige jaren later weer in de stad heerschte. De Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen heeft vele jaren de Vries onder haar werkzame leden gehad. Hij stichtte
een afdeeling te Nunspeet, toen hij daar den zomer van 1844 doorbracht. Met mr.
Jonas Daniel Meyer heeft hij het mogelijke beproefd om de Joden, zij het in een
afzonderlij ke afdeeling, tot leden der Maatschappij toe te laten, doch noch zijn ijver
noch zijn invloed kon het vooroordeel van zijn tijd overwinnen. Van doopsgezinde
familie, heeft de Vries de belangen van zijn gemeente al vroeg gediend als diaken
en opzichter, later was hij medebestuurder der Alg. Doopsgezinde Societeit en
curator van haar kweekschool. In 1843 was hij voorzitter der buitengewone
vergadering van bestuurders der Societeit.
Ondanks zijn drukken werkkring ten stadhuize en zijn velerlei arbeid in
maatschappij en kerk, was de Vries een ijverig beoefenaar der classieke en
vaderlandsche letteren. Schoon hij slechts korten tijd academisch onderricht genoten
had, was hij door het onderwijs van zijn leermeester, den in zijn tijd zeer vermaarden
rector van Ommeren, deugdelijk onderlegd in de classieke talen en oudheid. Niet
minder gunstig werd, van der jeugd af, zijn vorming beheerscht door den vaderlijken
omgang met zijn oom Jer. de Bosch, een gevierd dichter en schrijver, zoowel in 't
Latijn als in de moedertaal. Het opvoedend verkeer met beide mannen werd
ruimschoots bevorderd door zijn vluggen aanleg en weetgierigheid en bracht hem
ook al vroeg in den kring van reeds vermaarde en jongere letterkundigen en geleerde
mannen, zooals van Kemper, Siegenbeek, Cornelis Vollenhoven, Arntzenius, J.D.
Meyer, ten Brink, M.C.v. Hall en onder de dichters vooral van Loots, Helmers en de
gebr. Klijn. Genoemd werden reeds D.J. van Lennep en Falck, met wie hij bijzonder
bevriend en oprichter was van het Leesmuseum. Behalve zijn bijdragen in de Arcke
Noachs, boven reeds vermeld, zijn de vroegste opstellen van de Vries gewijd aan
de classieken. De invloed van zijn oom de Bosch was uit den aard daaraan niet
vreemd. Het zijn in hoofdzaak beoordeelingen en aankondigingen in de
Vaderlandsche Letteroefeningen over kritische uitgaven van Plato door v. Heusde,
van Ovidius door D.J.v. Lennep, van Cicero door v. Assen, of over vertalingen als
die van Horatius door v. Winter
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of over nieuwe-latijnsche dichtwerken als van Peerlkamp of van zijn leermeesters
de Bosch en van Ommeren. Ook vinden wij van hem zelf bijdragen o.a. over ‘het
sterven van eenige wijsgeeren in de Oudheid,’ over Plutarchus' zinrijke gezegden
en over de waarde der classieken voor de nederlandsche letterkunde en
welsprekendheid. Deze letterkunde intusschen en vooral de nederlandsche dichters
waren het terrein waarop zijn pen bij voorkeur bezig zou zijn. Op zijn 29ste jaar vond
hij reeds gelegenheid zich daarop te onderscheiden door zijn Verhandeling over de
Nederduitsche Dichtkunde van de 18e eeuw vergeleken bij die van vroeger tijd. Zij
was een antwoord op een prijsvraag van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde later de Holl. Mij. van Fr. K. en W. en werd met den gouden eerepenning
bekroond. Schoon dit werk veel bijval vond en o.a. door den hoogleeraar v. Kampen
werd geprezen, schijnt de Vries toch eerst zijn letterkundige reputatie te hebben
gevestigd door zijn Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde, dat
in 1810 (2e druk 1836) verscheen. Tot waardeering van wat hij in 't belang onzer
letterkunde heeft verricht, verdienen vermelding zijn nieuwe uitgaven van V o n d e l 's
werken en die van de v a n H a r e n s ; een levensschets met bloemlezing van de
dichtwerken van J e r e m i a s d e D e c k e r en de uitgave van P i e t e r
N i e u w l a n d s gedichten en redevoeringen. Hij was ook medearbeider van het
Woordenboek op P.C. H o o f t s ' werken. Met den door hem reeds in zijn kinderjaren
hoogvereerden Bilderdijk stond de Vries in nauwe betrekking. In het 2e deel van
B.'s brieven beschreef hij den Mensch en Dichter, in de Vaderl. Letteroef. kondigde
hij de Mengelingen aan, waarbij hij den banneling verdedigde en een krachtig pleidooi
schreef voor zijn professorale benoeming. B. wijdde zijn jongeren vriend en ook
diens kinderen meerdere verzen. Op de algemeene vergadering van het Instituut
van 1831, herdacht de Vries, als voorzitter, den overleden dichter en zijn verdiensten
als lid dier instelling. Merkwaardig is het aantal recensies en aankondigingen van
geschriften, niet minder dat van levensschetsen zijner bekende tijdgenooten door
de Vries geschreven en in verschillende verslagen en periodieken verschenen,
zooals o.a. in de Vaderlandsche letteroefeningen, in de Tijdgenoot, in den Almanak
v.h. Schoone en Goede, in de Amsterdamsche Courant en in het Hollandsch
Magazijn, dat hij in de jaren 1831 en 1832 met den hoogleeraar v. K a m p e n
redigeerde.
De Vries was een gevierd spreker, reeds in zijn jonge jaren op ‘Concordia et
Libertate’, toenmaals het voornaamste letterkundig genootschap van A., ook op
‘Felix Meritis’ en later op de vergaderingen van de Mij. v. Letterkunde, waar hij in
1818 met een voordracht Over het Eenvoudige buitengewoon succes had. Veel
aandacht trokken ook zijn vier verhandelingen op Felix over Hugo de Groot in zijn
beteekenis als Hollandsch dichter, die in 1827 het licht zagen. Ook op historisch
gebied heeft de Vries sporen nagelaten van werkzame bemoeiingen. Hij bevorderde
het onderzoek der oude stedelijke charters in de IJzeren kapel van de Oude Kerk
bewaard, en nam deel aan de uitgave van de oudste privilegiën der stad, door de
Tweede Klasse van het Instituut in 1820 bezorgd. De vaderlandsche
gedenkpenningen trokken al in zijn vroegsten tijd zijn belangstelling. Met zijn vriend
Mr. J.C. d e J o n g e gaf hij als proeve van een vervolg op V. M i e r i s en v. L o o n
in 1829 en 1837 een werk in 2 deelen uit, getiteld Ned. Gedenkpenningen verklaard
en met verdere bijdragen tot de Penningkunde. Met D.J.v. L e n n e p heeft hij bewerkt
dat het Instituut tot het aanvullen en vervolgen
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van v. L o o n 's Beschrijving der Nederl. Hist. Penningen besloot en hij gaf met
medewerking van zijn zoon mr. J e r . d e V r i e s J z n . het IVe en Ve vervolg uit.
De Vries was zelf ook verzamelaar: vooral stelde hij prijs op 't bezit van schilderijen,
teekeningen, prenten en etsen. Als kunstkenner wist hij te koopen en te verkoopen
- bij den kunsthandelaar Roos in het Huis met de Hoofden was hij een frequent
bezoeker - doch vond zich ook als bevoegd beoordeelaar meermalen zoowel te A.
als te Haarlem en zelfs te Antwerpen gekozen in de commissies ter beoordeeling
bij tentoonstellingen en tot het uitkeeren van prijzen in den wedstrijd der leerlingen
van de Academie van Beeldende kunsten, die in 1820 de Academie van Teekenkunst
verving en in welker raad v. bestuur hij vele jaren, tot 1852, lid en secretaris was.
Meerdere van zijn voordrachten zijn dan ook gewijd aan de kunst in 't algemeen en
aan de vaderlandsche schilder- en teekenkunst in 't bijzonder. Hij gaf ook een
beschrijving van de stadsschilderijen op 't stadhuis en nam meerdere jaren in den
zomer eenigen tijd het toezicht waar voor zijn vriend Apostool over de verzamelingen
van het Rijksmuseum op het Trippenhuis. In de commissie van advies voor dit
museum was hij sedert 1844 een ijverig lid.
Zoo heeft Jeronimo de Vries tot den vrij gevorderden ouderdom van ruim 75 jaren
zijn kennis en ijver op velerlei gebied doen blijken. Aan open bare erkenning en
waardeering van zijn verdiensten heeft het hem niet ontbroken. Als lid of eerelid
zien wij hem in bijkans alle genootschappen van zijn tijd genoemd. Geridderd en
gehuldigd door meerdere gedenkpenningen bij de herdekking zijner veeljarige
werkzaamheden vond hij slechts korten tijd rust in een ambteloos en huiszittend
leven, waar een slepende kwaal weldra zijn krachten deed afnemen. Zijn sterfdag
viel op 1 Juni, denzelfden dag waarop zijn oom en opvoeder Jer. de Bosch in 1811
was overleden. Hij werd begraven op het kerkhof te Diemerburg.
Zie: B. t e r H a a r . in Levensber. Letterkunde 185, Familieberichten.
Veder

[Vries, Joannes Henricus de]
VRIES (Joannes Henricus d e ), geb. te Wormerveer, was pastoor van een der
oudkatholieke gemeenten te Amsterdam en stierf daar op bijna 60-jarigen leeftijd
11 Sept. 1870. Hij schreef o.a.: Het regt van de bisschoppelijke klerezy op de titels
van aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem (Arnhem 1853), en: De
bisschoppelijke klerezy onder de oude staatskerk en later, of de erkenning van hare
bisschoppen ... verdedigd tegen ... H.J. Sonjee, r.k. pastoor te Noordwijk (Arnhem
1854).
Kenninck

[Vries, Johanna Margaretha de]
VRIES (Johanna Margaretha d e ), dochter van den schepen, raad en provisioneel
representant D i d e r i k A r n o l d d e V r i e s en C o r n e l i a I m m a g o n d a d e
V r i e s v a n V o s s e n , geb. te Enkhuizen 16 Jan. 1794, ongeh. aldaar overl. 2
Juli 1849; hare aanzienlijke nalatenschap werd bestemd voor weldadige doeleinden,
hare voorvaderlijke woning te E. tot een gesticht van liefdadigheid voor acht
huisgezinnen; verder vermaakte zij, onder andere belangrijke legaten, ƒ 100,000
aan de Diaconie der Hervormde Gemeente en ƒ 70,000 aan het Weeshuis, waardoor
het bestuur dier stichting in de gelegenheid werd gesteld de weezen, die tot dusver
te Frederiksoord verpleegd werden, weder terug te laten komen. Op deze gebeurtenis
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bestaan zangen in druk: Aankomst der Weezen, ter gedachtenis aan Mejv. Johanna
Margaretha de Vries door H k . L a n g e d i j k (Enkh. 1850).
De door Mej. de Vries nagelaten familiepor-
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tretten werden naar het Weeshuis overgebracht, waar zij zich nog bevinden. Ook
gingen daar voorloopig heen de 17 schilderijen van Teniers, Steen, Paulus en Pieter
Potter, v.d. Eekhout, Bakhuizen, Poelenburg, Carré, Luttichuys en anderen door
haar aan hare nicht en universeel erfgenaam Anna Wilhelmina van Doesburgh-de
Vries nagelaten. Over het lot dezer laatste schilderijen zie men V i c t o r d e
S t u e r s , Ontvreemding van kunstvoorwerpen in Bulletin van den Oudheidkundigen
Bond VIII no. 5 (Sept. 1907) 178. Zij zijn successievelijk uit het Weeshuis verdwenen,
het laatst het stuk van Jan Steen, dat te 's Gravenhage in eene particuliere collectie
is teruggevonden.
In den tuin van het Weeshuis is ter gedachtenis aan Mej. de Vries een monument
geplaatst met ingebeiteld opschrift.
Haar kwartierstaat komt voor in de uitgave W i l d e m a n & v.d. B l o c q u e r y .
de Vries van Doesburgh

[Vries, Mozes Eliazar Cohen Fantaas de]
VRIES (Mozes Eliazar Cohen Fantaas d e ), zich noemende en schrijvende M.C.
d e V r i e s J r . was stempelsnijder te Amsterdam, waar hij 7 Juni 1807 geboren
werd, en 3 April 1883 overl. Zijn eerste onderricht genoot hij op de Kon. Academie
in zijn geboortestad, terwijl hij eenigen tijd verder onderricht kreeg van den medailleur
J.H. Simon te Brussel.
Zijne voornaamste penningen, die weinig kunstwaarde hebben, zijn: ter eere van
Generaal Chassé (1831), den Graaf van Hogendorp (1834), droogmaken van de
Haarlemmermeer (1852), meerderjarigheid van kroonprins Willem. (1858),
doorgraven van Holland op zijn smalst (1862), standbeeld voor Vondel te Amsterdam
(1867), benevens verschillende stukken ter herdenking van nationale feesten in
1863, 1872 en 1874.
Zie: Astrea IV.
van Kerkwijk

[Vries, Nicolaas Hendrik de]
VRIES (Nicolaas Hendrik d e ), zoon van Didrik Arnold de Vries en Aafje Ris (kol.
1356), geb. 22 Aug. 1729 te Enkhuizen, aldaar overl. 13 Oct. 1809; geh. 14 Oct.
1764 te E. met J o h a n n a M a r g a r e t h a B u y s k e s . Hij was te Enkhuizen
commissaris der kleine regtbank, schepen, schutter-kapitein vendel A, raad,
penningmeester groote visscherij, raad ter admiraliteit, gecommitteerde raad.
Hij nam voor ƒ 10.000 deel in de vrijwillige leening van 1795, weigerde als raad
de verklaring op de nieuwe constitutie en fungeerde tijdens de engelsche occupatie
in 1799 als lid van de Provisioneele Administratie der Policie te Enkhuizen.
Hij was, met zijne beide zoons, zaakgelastigde in Nederland van Arnold Adriaan
Buyskes (I kol. 527) gedurende diens verblijf in Oost-Indië.
Hij liet een aanmerkelijk vermogen en een kunstverzameling na.
de Vries van Doesburgh

[Vries, Mr. Thade de]
VRIES (Mr. Thade d e ), zoon van den voorg. en Johanna Margaretha Buyskes,
o

geb. te Enkhuizen 14 Juni 1768, overl. te Edam 3 Sept. 1820, geh. 1 . 28 April 1794
o

te Edam met P e t r o n e l l a G e z i n a v a n d e r L e y ; 2 . 17 Maart 1805 te
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Enkhuizen met A n t o n i a M a r i a J u n g i u s ; op dit huwelijk bestaat een Klinkdicht
op het voltrokken huwelyk van de Wel Edele Heer en Mr. Thade de Vries.
Burgemeester en Raad der stad Edam en vrouwe Anthonia Maria Jungius enz.
(Enkh. 1805).
Hij studeerde aan de academie te Harderwijk en promoveerde aldaar in de rechten
11 Juni 1790 op eene dissertatie: de Bonorum Communione inter Conjuges. Hij
vestigde zich bij zijn huwelijk in 1794 te Edam als advocaat en notaris, werd aldaar
raad, burgemeester en vrederechter.
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Op 25 April 1807 hield koning Lodewijk Napoleon te zijnen huize verblijf. Hij is
overleden op zijn landgoed ‘Buitenzorg’ in den Purmer; de voorwerpen van belang
voor Edam uit zijne nalatenschap zijn thans in het gemeentemuseum aldaar. Zijn
kwartierstaat komt voor in de serie W i l d e m a n en v a n d e B l o c q u e r y .
Zie over hem: K o o l e m a n s B e i j n e n , Historisch Gedenkboek der Herstelling.
v. Ned. Onafhankelijkheid in 1813, II (Haarlem 1913), 287 en 290
de Vries van Doesburgh

[Vries, Tjerck Hiddes de]
VRIES (Tjerck Hiddes de), luitenant-admiraal van Friesland, geb. 6 Aug. 1622 te
Sexbierum, gesneuveld 4 Aug. 1666, zoon van H i d d e S j o e r d s en S w a b
T j i e r c k s d r . landbouwers van nederigen stand. Hij was een van de dapperste en
meest beleidvolle zeehelden van het glanstijdperk van onze zeemacht en stond in
hoog aanzien bij Jan de Witt en de Ruyter.
Op jeugdigen leeftijd ging hij ter koopvaardij varen maar hij kwam reeds spoedig
in 's lands dienst. Van deze diensten is door verbranding der archieven weinig meer
na te speuren. Zeker is dat hij in 1661 vroedschap van de stad Harlingen was en
dat zijn beroep toen werd opgegeven als grootschipper, hetgeen duiden zou op de
vaart ter koopvaardij. Hij had toen naar alle waarschijnlijkheid reeds 4 van de groote
zeeslagen in den Eersten engelschen oorlog bijgewoond.
Hij huwde 27 Aug. 1648 met N a n n e t j e A t s e s d r . In 1658 nam hij deel aan
den tocht van Wassenaer van Obdam naar de Sont. tot steun van Denemarken
tegen Zweden, als schipper van de gewapende fluit ‘Judith’ van 24 stukken, bij
welke expeditie hij door de verovering van 3 zweedsche schepen de aandacht op
zich vestigde. Vermoedelijk nam hij ook deel aan de verdediging van Kopenhagen
in den winter van 1658 op 1659 en keerde hij in Augustus 1659 in Friesland terug.
Bij het uitbreken van den Tweeden engelschen oorlog werd hij 29 Maart 1665 op
voordracht van de admiraliteit van Friesland door de Staten-Generaal uit een
dubbeltal, zooals voorgeschreven was, benoemd tot kapitein van het schip de ‘Elff
Steden’ van 54 st. en nam deel aan den noodlottigen slag van Lestoffe 13 Juni 1665,
waarin hij seconde was van den luitenant-admiraal van Friesland, Stellingwerff, die
sneuvelde.
Na dien slag werd hij benoemd tot luitenantadmiraal van zijn gewest. In die
hoedanigheid was hij bevelhebber van een der eskaders van de vloot die na den
slag bij Lestoffe werd bijeengebracht onder Cornelis Tromp, maar die na de
terugkomst van de Ruyter onder het bevel van den laatsten werd gesteld. Zijn
admiraalsschip was toen de ‘Groot-Frisia’ een schip van 72 stukken en 395 man.
Deze vloot ging naar Noorwegen ter afhaling van een koopvaardijvloot, maar was
door storm niet voorspoedig.
Gedurende den winter van 1665 op 1666 was hij speciaal belast met het toezicht
op het gereedmaken van het friesche eskader voor de nieuwe expeditie tegen de
Engelschen, waarna hij in de vloot die onder het opperbevel van de Ruyter in zee
werd gebracht, onder Cornelis Evertsen, den luitenant-admiraal van Zeeland, het
bevel voerde over één van de smaldeelen van de voorhoede. In den Vierdaagschen
Zeeslag, 11-14 Juni 1666, nam hij een zeer belangrijk aandeel en hij trad na het
sneuvelen van zijn onmiddelijken chef als eskader-commandant op. Vooral op den
laatsten beslissenden dag was het gelukkige resultaat voor een goed deel aan hem
te danken. In datzelfde jaar had 4 en 5 Augustus de Twee-
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daagsche Zeeslag plaats, waarin hij onder Johan Evertsen dezelfde plaats vervulde.
Bij den eersten aanval van de engelsche voorhoede werd hem door een kanonskogel
een been weggenomen. Johan Evertsen trof hetzelfde lot, terwijl de schout-bij-nacht
Coenders doodelijk getroffen werd. Bovendien werd het schip van den zeeuwschen
vice-admiraal Adriaen Banckert zoodanig geteisterd, dat het moest verlaten worden
en deze zich slechts met levensgevaar kon redden. Geen wonder dus, dat de
voorhoede, die uit de friesche en zeeuwsche schepen bestond, in verwarring raakte
er terugdeinsde. Deze ongelukkige samenloop van omstandigheden droeg, met de
afwezigheid van Cornelis Tromp, die de achterhoede aanvoerde, in niet geringe
mate bij tot den ongunstigen afloop van den slag, die door den meesterlijken
terugtocht van de Ruyter slechts met geringe verliezen eindigde.
Tjerck Hiddes werd naar Vlissingen vervoerd en overleed aldaar ten huize van
A b r a h a m B i s s c h o p , equipagemeester van het Noorderquartier. In hem verloor
het vaderland een man van buitengewone bekwaamheid, toewijding,
plichtsbetrachting en trouw. Hij werd begraven in het koor van de Groote kerk te
Harlingen. Aan zijn zoon T j e r c k H i d d e s , die na zijn dood het levenslicht zag
(zijn vrouw stierf kort na die geboorte), werd een jaargeld toegekend, en voor dien
zoon werd een kapiteinsplaats vacant gehouden. Inderdaad is deze zoon in zeedienst
getreden, maar op 23-jarigen leeftijd als kapitein van het oorlogsschip ‘de Brak’ op
den 30sten December 1689 in Engeland overleden. Hij was gehuwd met A n n a
M a r g a r e t h a v a n I d s i n g a en werd in de Groote kerk te Harlingen begraven.
Het portret van den vader is door A. Bloteling gegraveerd naar een teekening van
Gerbr. van den Eeckhout.
In de Kronijk van het Hist. Gen. XIV (1858) 3e serie, IV, 217 vindt men een
gedeelte journaal onmiddellijk voorafgaande aan den slag bij Lestoffe. Een brief
van hem bij A i t z e m a XI, 919; zie verder Vrije Fries XVIII, 373, waarin ook het
aangehaalde journaal voorkomt; Levensberichten van eenige meest Nederlandsche
mannen en vrouwen, III, 1; d e J o n g e , Ned. Zeewezen, register i.v.
Boldingh

[Vries, Arnold Elias Semeyns de]
VRIES (Arnold Elias S e m e y n s d e ), zoon van Didrik Arnold de Vries (kol. 1356)
en van Aafje Ris, ged. te Enkhuizen 1 Aug. 1732, ongeh. overl. te Ternate 17 Aug.
1755, zeer vermogend koopman in Ned. Oost Indië.
In 1750 vroeg hij het diploma als notaris, vertrok in het laatst van dat jaar, bijzonder
aanbevolen aan zijn neef Jacob Mossel, naar Indië in dienst der O.-I.C. met het
schip ‘Licochton’, kwam 18 Juli 1751 te Batavia aan, ging 31 Juli 1751 met zijn neef
den gouverneur van Hohendorff (gehuwd met de oudste dochter van den
gouverneur-generaal Jacob Mossel) voor een speelreisje naar Semarang om den
Noordoosthoek van Java te bezichtigen, werd 27 Maart 1752 aangesteld in de
mede-administratie van de Comp.-pakhuizen op de eilanden Onrust en Kuiper, in
welke zeer lucratieve betrekking hij reeds in 1755 is overleden.
Zijn portret was in boedel Snouck van Loosen te Enkhuizen.
de Vries van Doesburgh

[Vroesen, Adriaen]
VROESEN (Adriaen), zoon van den volg., geb. omstr. 1582 te Rotterdam, werd 27
Mei 1598 student te Leiden en promoveerde aldaar in de rechten. In 1613, 1616 en
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1617 was hij schepen in zijn vaderstad en ontvanger der convooien en licenten voor
deze plaats. Hij stierf 21 Maart 1636 en was gehuwd met H e n d r i c k g e G e r -
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r i t s z . v a n d e n H e u v e l . Zijn zoon A d r i a e n A d r i a e n s z . V r o e s e n ,
geb. te Rotterdam omstr. 1609, overl. aldaar 17 Aug. 1669, treffen wij in 1638 in de
stedelijke regeering aan. In 1654 werd hij schepen, in 1657 lid der vroedschap, wat
hij tot zijn dood bleef; verschillende malen was hij in die periode gedeputeerde ter
dagvaart en burgemeester, terwijl hij in zijn laatste levensjaar nog gekozen werd tot
lid van het college der admiraliteit op de Maas. Twee portretten van hem bevinden
zich in het Museum Boijmans te Rotterdam, het eerste geschilderd door A. de Vries
in 1639, het tweede door J. Cool Dzn. op een regentenstuk van het Heiligegeesthuis
in 1653. Hij huwde 6 Mei 1635 te Cappelle met A e l t j e R o s e k r a n s en
hertrouwde 10 Juni 1640 te Rotterdam met J o h a n n a S n e l l i u s v a n R o y e n
W i l l e b r o r d s d . Uit dit huwelijk werd 21 Maart 1641 een zoon A d r i a e n geboren,
die te Leiden gepromoveerd is in de rechten, van 1664-1669 secretaris der stad
Rotterdam was, daarop lid werd der vroedschap, doch in 1672, toen hij bovendien
burgemeester was, zijn ambt moest neerleggen, daar hij wegens zijn
antistadhouderlijke gevoelens zeer gehaat was bij het volk. Ook zijn broeder, Mr.
W i l l e b r o r d u s V r o e s e n , sinds 1669 secretaris der stad, moest toen aftreden.
Adriaen week eerst uit naar België, maar schijnt later naar den Haag gegaan te zijn,
waar hij 19 Sept. 1706 overleed, doch hij werd te Rotterdam begraven. Hij was 26
Dec. 1662 gehuwd te Rotterdam met S u s a n n a K n a u (w).
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; W a g e n a a r XIV, 76-79, 113-116; Lettres de Pierre
de Groot à Abr. de Wicquefort (ed. K r ä m e r ) 92.
Moquette

[Vroesen, Cornelis Pietersz.]
VROESEN (Cornelis Pietersz.), geb. te Gouda omstr. 1550 als zoon van P i e t e r
G e r r i t s z . V r o e s e n , schepen en raad dezer stad en van E m e r e n t i a d e
L a n g e G e r r i t s d ., overl. 1 Aug. 1626 te Rotterdam, werd 29 Aug. 1572 tot
vroedschapslid aldaar gekozen en behoorde 11 Juli 1584 tot het driemanschap, dat
door de vroedschap van Rotterdam naar de Staten werd afgevaardigd om, na den
moord op den Prins, zonder ruggespraak de zaken in 's Lands belang te regelen.
In 1618 werd hij bij de verandering der regeering door prins Maurits afgezet, doch
bleef baljuw van Schieland, welk ambt hij sinds 1600 bekleedde. In 1619 werd hij
echter genoodzaakt ook als zoodanig zijn ontslag te nemen; doch zijn voorloopig
aanblijven bewijst wel, dat hij zijn moeielijk ambt in die dagen van strijd met takt
heeft waargenomen. Herhaaldelijk is hij burgemeester geweest tusschen 1579 en
1600, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1582 en 1600 en
gecommitteerde raad van 1597-1599. Sinds 1585 had hij zitting in het college der
admiraliteit op de Maas. Hij was gehuwd met M a r i a v a n H e l m d u y n e n .
Moquette

[Vrolik, Dr. Agnites]
VROLIK (Dr. Agnites), zoon van Gerard V. (die volgt) en Agneta Suzanna van
Walree, 28 Febr. 1810 te Amsterdam geb. en overl. 8 Juni 1894. Hij studeerde aan
het athenaeum zijner geboorteplaats en vervolgens a.d. hoogeschool te Utrecht in
de Wis- en Natuurkunde, promoveerde in 1836 op een diss. over het Centraalvuur
en bezocht daarna tot voltooiing zijner studiën Parijs en Londen. Eerst als assistent
bij Dr. Simons, den adviseur voor wis- en scheikundige zaken, aan het ministerie
van Financiën geplaatst, werd hij in 1840 essayeur-generaal aan 's Rijks Munt en
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later voorzitter van het Munt-College. Van 1854-1858 was V. minister v. Financiën
(eerst in 't kabinet v a n H a l l - D o n k e r C u r t i u s , daarna in dat van v a n d e r
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B r u g g h e n ), in welke betrekking hij de accijnsen op 't gemaal afschafte. In 1861
richtte Dr. V. met anderen de Maatschappij tot exploitatie voor Spoorwegmaterieel
op, die twee jaar later veranderd werd in een Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen, waarvan hij tot 1868 president-directeur was. Tevens was hij
lid en steun van verschillende geleerde genootschappen, voorzitter van de
Maatschappij van Nijverheid te Haarlem en curator van de leidsche hoogeschool.
Algemeen werd hij erkend als een ervaren specialiteit op 't gebied van het
muntwezen, als zoodanig had hij veel gezag. Van zijn geschriften zijn vooral bekend:
Verslag van al het verrigte tot herstel van het Nederlandsche muntwezen van
1842-1851 (1853); Moet Nederland voor zijn muntwezen den gouden standaard
aannemen of den zilveren behouden? (1874) en Feestrede bij het Eeuwfeest der
Maatschappij tot bevordering van Nijverheid (1877).
Zijn portret werd gelithographeerd door C.C.A. Last en door C.W. Mieling.
Zie: F.W. v a n E e d e n in Eigen Haard 1894, 404, en H.P.G. Q u a c k ,
Herinneringen uit de levensjaren (1913), e.v. Voorts Een honderdjarig jubilé in Eigen
Haard 1877, 235-37.
Zuidema

[Vrolik, Gerardus]
VROLIK (Gerardus), geb. 25 Apr. 1775 te Leiden, overl. 10 Nov. 1859 te Amsterdam,
zoon van den fabrikant W i l l e m V. Hij studeerde te Leiden en genoot daar vooral
de vriendschap van prof. Brugmans. Vóór zijn 20en verjaardag nog, reeds in Febr.
1795, verdedigde Vrolik openlijk onder voorzitting van Brugmans zijn eerste
akademische geschrift: de Homine ad statum gressumque erectum per corporis
fabricam disposito. Zeer terecht schreef later v a n d e r H o e v e n in zijn
levensbericht van G. Vrolik: ‘Het kan misschien ... bevreemding wekken, dat het
een opzettelijk betoog behoeft, dat de Mensch niet bestemd is om zich op handen
en voeten te bewegen. Maar er waren destijds sommige schrijvers, die zulks
voorgaven o.a. de italiaansche hoogleeraar Moscati te Pavia’ (en de hollander A.
Schrage, S.) ‘Nog altijd’ zegt Prof. v.d.H., heeft nadat er meer dan 60 jaren verloopen
zijn, dit proefschrift zijn waarde behouden’, en werkelijk zeer veel in het betoog van
Vrolik, dat nu meer dan een eeuw oud is, leest men nu nog met groot genoegen.
Op grond van de verwachting door dit geschrift gewekt, werd hij tot hoogleeraar in
de plantkunde beroepen aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam; hij promoveerde
vervolgens 10 Dec. 1796 met een dissertatie: de Defoliatione tot doctor in de
geneeskunde. 3 Apr. 1797 hield hij zijn intreerede: de Eo quod Amstelodamenses
ad rem botanicam exornandam contulerunt. Spoedig daarna werd hem het onderwijs
in de Verloskunde opgedragen en de behandeling der kraamvrouwen in 't
Binnen-Gasthuis. Zoo werd Vrolik de eerste hoogleeraar in ons land met een
verloskundige kliniek. In deze betrekking ondervond V. zeer veel tegenkanting van
vele ‘vroedmeesters’, doordat hij aan zijn leerlingen die handgrepen leerde, die de
andere vroedmeesters aan de jongeren voor grof geld onderrichtten. Tegelijkertijd
met de verloskunde, werd aan V. het onderwijs opgedragen in ontleed- en
natuurkunde (waaronder men mede physiologie moet verstaan), gedeeltelijk als
opvolger, gedeeltelijk te gelijk met Prof. Andreas Bonn. Bij die gelegenheid hield hij
5 Nov. 1798 een rede: de Viribus vitalibus in omni corpore organico observandis
iisque constantibus. Vrolik schreef tal van studies op het gebied der vakken, die hij
onderwees, maar geen enkel
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groot werk zag van hem het licht. Daarvoor was hij ook te zeer overladen met werk.
Hij had een uitgebreide consultatieve praktijk en was daardoor in staat om allerlei
dingen te verzamelen in een Museum van belang voor de gewone of de vergelijkende
anatomie en voor de ziektekundige ontleedkunde; verder was hij gedurende jaren
voorzitter of secretaris van de Departementale, Provinciale en Plaatselijke
geneeskundige commissiën, van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van 't
Genootschap ter bevordering der Heelkunde enz. Op verloskundig gebied schreef
hij over synchondrotomie, kunstmatige vroeggeboorte en gaf hij een Beschouwing
van het verschil der bekkens in onderscheidene volksstammen, een werk dat in
1826 verscheen, in dat jaar in 't fransch en een jaar later in 't duitsch vertaald werd
en door von Siebold indertijd zeer werd geroemd. Jaren lang was dit het eerste en
eenige op dit gebied.
In 1820 werd het onderwijs in anatomie, physiologie en chirurgie van zijn schouders
afgenomen en aan H. Bosscha opgedragen; in 1834 werd hij bij 't onderwijs in de
botanie bijgestaan en later vervangen door W.H. de Vriese, terwijl sints 1828 het
practisch verlosk. onderwijs gegeven werd door C.B. Tilanus; hij zelf hield alleen
de theoretische verloskunde over in de laatste jaren van zijn professorale loopbaan,
maar vol liefde voor de wetenschap bleef hij doorgaan met zijn studiën, waarvan
hier alleen genoemd wordt zijn brochure tot meerdere bekendmaking van Gall's
toenmaals zeer bizonder de geleerde wereld in beroering brengende beschouwingen.
Hij was gehuwd: 1. met A g n e t a S u z a n n a v a n W a l r e e , 2. met A n n a
Elisabeth van Swinden.
Zijn portret werd gegraveerd door Chrétien en door W. van Senus.
Zie: Letterbode 1859, 394; Onze Tijd 1860, (XXV) 225; vooral J.v.d. H o e v e n
in Jaarboek Kon. Akad. v.W. 1859, 116; met bibliografie.
Sasse

[Vrolik, Willem]
VROLIK (Willem), geb. te Amsterdam 29 Apr. 1801, overl. 22 Dec. 1863, was de
oudste zoon van den voorg. Hij volgde eerst de colleges te Amsterdam, later te
Utrecht, kreeg daar de zilveren medaille voor het beantwoorden van een prijsvraag
over bouw en functie van het gehoororgaan en verdedigde 20 Mrt. 1822 nog vóór
zijn promotie (evenals zijn vader gedaan had) aan de utr. academie onder het
praesidium van N.C. de Fremery een Specimen anatomico-physiologicum de Phocis
et speciatim de Phoca vitulina. In dat jaar ging hij voor 6 maanden naar Parijs om
aan de Jardin des Plantes zijn studiën voort te zetten. Terug in 't vaderland,
promoveerde hij 10 Juni 1823 tot med. doctor op een proefschrift: De mutato vasorum
sanguiferorum decursu in scoliosi et kyphosi. Daarna vestigde hij zich als
praktizeerend geneesheer te Amsterdam, maar ging voort met zijn anatomische
onderzoekingen, die hij met zijn vrienden H.C. v a n H a l l en G.J. M u l d e r uitgaf
in een tijdschrift: Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen (1826-32). October
1828 naar Groningen beroepen als opvolger van Gerbrand Bakker sprak hij 20 Mrt.
1829 zijn intreerede uit: De foetu humano animalium minus perfectorum formas
referente. Hier in Groningen vond hij de door Petrus Camper en Johannes Mulder
bijeengebrachte schatten in het Anatomisch kabinet der hoogeschool een bron van
veel leering voor hem. Doch nu braken de belgische onlusten uit. Vrolik voegde zich
als vrijwilliger bij het leger als 2en luitenant bij de Flankeurs-compagnie der Groninger
en Franeker
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studenten. Intusschen was hij in den zomer van 1831 naar Amsterdam beroepen
als opvolger van G.C.B. Suringar, voor ontleed- en heelkunde. 5 Dec. hield hij zijn
intree met een rede: de Vinculo disciplinae physiologicae cum historia naturali. Hij
wijdde al zijn krachten aan zijn onderwijs, zijn onderzoekingen, het door hem met
zijn vader opgerichte ‘Museum Vrolik’, dat europeesche vermaardheid bezat en, als
secretaris, aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Zijn onderwijs omvatte
ontleedkunde, physiologie, dierkunde en na 1843 ook gerechtelijke geneeskunde.
Uit zijn huwelijk met T h e o d o r a C o r n e l i a v a n D o o r n werden hem 2 zoons
en 5 dochters geboren. Van deze 5 zag hij er 4 ten grave dalen, en toen in 1860
ook de oudste bezweek, knakte hem dit, zoodat hij in 1863 ontslag moest aanvragen
en hij na veel lijden 22 Dec. van dat jaar overleed.
Hij is bekend door zijn: Recherches d'anatomie comparée sur le chimpanzé (1841);
id. sur le Babyrussa (1848). De vele misgeboorten in zijn Museum voorhanden
bestudeerde hij en gaf daarna uit: Over den aard en den oorsprong der Cyclopie
(1834); Over dubbele misgeboorten (1840). Zoo gaf hij uit een Handboek der
ziektekundige ontleedkunde, waarvan een deel: Aangeboren gebreken, ook onder
den titel verscheen: De menschelijke vrucht, beschouwd in hare regelmatige en
onregelmatige ontwikkeling (1840-42).
Zijn Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium tam naturalem
quam abnormem (1849) werd in 1850 door de Acad. des Sciences te Parijs met
den prijs Montyon bekroond.
Voor de Encyclopaedie van anatomie en physiologie door den engelschman Todd
uitgegeven, werd hem opgedragen de artikelen Quadrumana en Teratology te
schrijven. Met S c h r o e d e r v a n d e r K o l k gaf hij een Note sur l'encéphale de
l'Orang-Outang.
Hij maakte nog voor zijn lijden een begin met een Catalogue du Musée Vrolik en
voltooide daarvan het anthropologische deel, d.w.z. de beschrijving van schedels,
gipsafgietsels van schedels en geraamten. Het overige werd voltooid door Dr.
Dusseau en verscheen 2 jaar na Vrolik's dood.
De schoone verzamelingen door de hoogleeraren Vrolik bijeengebracht zijn na
den dood van Willem Vrolik in 't vaderland gebleven en werden en worden - voor
zooveel mogelijk - nog met eerbied bewaard tot op den huidigen dag in 't
Ontleedkundig Laboratorium te Amsterdam.
Zijn portret werd gegraveerd door N.W. Couwenberg en door J.P. Lange en
gelithographeerd door F.A. Heyman.
Zie: J.v.d. H o e v e n in Jaarboek Kon. Ak. v.W. 1863, 83-99; in Ned. Tijdschr. v.
Geneesk. VIII (1864), 174 en in Levensber. Letterk. 1864, 41. Zie ook Nederl.
Spectator 1864, 59; Geneeskundig Jaarboek 1865, 273.
Sasse

[Vrugtman, Johannes Antonius]
VRUGTMAN (Johannes Antonius), geb. te Zutphen 4 Febr. 1823, aldaar overl. 27
Oct. 1908, was van 1841 tot 1845 bij het lager onderwijs te Warnsveld werkzaam
en vertrok in 1846 naar Amsterdam, om er zich te bekwamen voor onderwijzer in
den zang en de uiterlijke welsprekendheid. Als zoodanig vestigde hij zich in 1850
te Zutphen, waar hij veel heeft gedaan tot verbetering van den volkszang en o.a.
de rederijkerskamer ‘Polyhymnia’ oprichtte, waarvan hij jaren lang de leider was.
Als declamator genoot hij eene groote bekendheid.
Zijne biographie met portret komt voor in Eigen Haard, 1903, 76-77.
Gimberg
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[Vry, Sebastiaan Egbertsz. de]
VRY (Sebastiaan Egbertsz. d e ), S e b a s t i a n u s E g b e r t i , geb. te Amsterdam
1563,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1369
gestorven aldaar 13 April 1621, begraven in de Oosterkerk 16 April 1621, was de
zoon van den huidenkooper E g b e r t M e y n e r t s z . die, een vurig aanhanger der
reformatie, bij de komst van Alva verzuimde te vluchten en dit boette door
gevangenschap en foltering op de pijnbank. Hij ontliep de executie door den beul,
doordat hij in de gevangenis stierf. Sebastiaan zelf is te Leiden ingeschreven 6 Mei
1581 als stud. litt., 20 Febr. 1588 te Padua gepromoveerd en zou volgens E l i a s
in 1595, volgens v a n L e n n e p in 1599, prof. in de anatomie aan het Athenaeum
geworden zijn, terwijl de Raad hem in 1612 verzocht, ook les in de chirurgie te willen
geven tegen een salaris van ƒ 200. Op zijn eerste bijeenkomst, 19 April, behandelde
hij het 5de boek van Cornelius Celsus. Spoedig daarna heeft hij in zijn kwaliteit van
schepen op de chirurgijnskamer laten hangen de door hem zelf vervaardigde zgn.
proefmeesterskaart, die in 1731 door Abraham Titsingh ergens ‘in een beschimmeld
hoekje van het Theatrum anatomicum’ teruggevonden is. Zij bevatte de vragen, die
aan de examinandi mochten gesteld worden en was langen tijd een vaak
geraadpleegde gids voor den aanstaanden chirurg. Bovendien moet hij, onder
andere fraaie werken, geschreven hebben de Anatomia van den geestelijken mensch,
alle de deelen van het lighaam beschrijvende en op ieder deel een geestelijke
toepassing, enz. Toen hij overleed, heeft ‘het geheele (chirurgijns)gilde den rouw
aangenomen, tot der tijd toe dat des Overleedens plaats vervuld wierd.’ Op de
chirurgijnskamer hingen vroeger twee schilderijen, een van 't jaar 1603 door Aert
Pieterse, een ander van 't jaar 1619 door Th. de Keyzer, waarop Seb. Egbertsz.
met eenige gildebroeders voorkomt. Zijn litteraire producten schijnen zich tot eenige
hollandsche vertalingen met bijvoegingen van Rembertus Dodonaeus bepaald te
hebben. Men vindt bij hem een der vroegste waarnemingen van scarlatina in 1605.
Hij woonde als dokter in 1596, ‘int elfdusent-maaghdenclooster’, in 1606 ‘ant oude
Zijdskerckhoff’ en bij zijn overlijden in de Kalverstraat. Hij liet een groot vermogen
na.
Hij was van 1602-1618 lid van den Raad, in 1593, 94, 97, 98, 1600, 01, 03, 04
schepen, in 1601 en 1604 bovendien pensionaris, in 1606 en 1608 burgemeester;
rekenmeester in 1607, gecommitteerde raad van 1609-11, thesaurier 1613-19 en
weesmeester in 1621. Aanhanger van Oldenbarnevelt, ondervond hij na 1610 in
sterke mate de oppositie der calvinisten, die hem in 1612, toen hij als gecommitteerd
raad was afgetreden, als burgemeester passeerden. En in 1619 behoorde hij tot de
zeven raden, die door Maurits uit de regeering gezet werden.
Zie: E l i a s , De vroedschap van Amsterdam; B r a n d t Hist. der reformatie I (Amst.
1677) 486, 487; II (ibid. 1674) reg.; J.P. d'O r v i l l e , Illustr. Amstelod. Athenaei
Memorabilia met aanhangsel van D.J.v. L e n n e p ; A. T i t s i n g h , Diana,
ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig vroedmeesters noemen ter eeren
van Chirurgia (Amst. 1750); J.W.R. T i l a n u s , Beschrijving der schilderijen, afkomstig
van het Chirurgijnsgild te Amsterdam (Amst. 1864); v.d. B o o n , Gesch. ontleedk.
v.d. mensch (Utr. 1850); B a r g a , Gesch. van de geneeskunde I (Leeuw. 1868)
183, 185-187; E.H.M. T h i j s s e n , Nicolaas Tulp (1881); S c h e l t e m a , Aemstels
oudheid VII (Amst. 1885) 149-155; Algem. Nederl. Familieblad 1883/84 no 111,
112.
Geyl

[Vrijberghe, Marinus van]
VRIJBERGHE (Marinus v a n ), geb. te Tholen 23 Mei 1657, st. te Londen 3 Juli
1711 en aldaar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1370
begraven in de Austin-Friarskerk 8 Juli d.a.v. (voor wapen en grafschrift zie: W.J.C.
M o e n s , The marriage etc. reg. of the dutch ref. church London, 161), was zoon
van Mr. B o n i f a c i u s v.V. (pensionaris en baljuw van Tholen, lid van den Raad
van State en verschillende Generaliteitscolleges) en van E l i s a b e t h v a n d e r
Haer.
Hij studeerde in de rechten te Leiden (ingeschr. 10 Febr. 1672) en promoveerde
misschien in het buitenland; hij trad na zijne promotie op als advocaat voor het Hof
van Holland en werd 9 Juni 1678 aangesteld tot extraordinaris, 24 Febr. 1680 tot
ordinaris-raad in den Leenhove van Brabant. Dat v.V. lid van de regeering zijner
geboortestad en gecomm. ter S.-G. zou zijn geweest, wordt ten onrechte door
S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. II, 435 en door N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen
II, 904, vermeld.
Aan het leven in de haagsche uitgaande wereld dier dagen nam hij deel en
Susanna Huygens (zie C h r i s t . H u y g e n s , Oeuvres complètes, VIII, 314; '15,
'20) vertelt in 1681 van ‘ce jeune Blondyn’, ‘ce galant’, die vergeefs van zijne ouders
vergunning zocht te krijgen tot een huwelijk met de schoone, spiritueele, maar
ongefortuneerde weduwe D r o n k e l a e r , nadat hij in intieme betrekking had gestaan
tot A n n a G i b s o n , dochter van den engelschen kunstschilder Richard G., die in
't gevolg van Maria II Stuart naar deze gewesten was gekomen. Miss Gibson was
inmiddels naar Engeland gegaan, waar zij hare bevalling afwachtte; zij meende
gehuwd te zijn met v.V., die zich eenige jaren tevoren in stilte door een katholiek
priester met haar had doen trouwen. Toen v.V. weigerde tot een officieel huwelijk
over te gaan, kwam de zaak voor het Hof van Holland. De misleide vrouw werd in
't gelijk gesteld: v.V. moest haar in facie ecclesiae huwen, maar bleef bijwoning
weigeren. (Zie de betreffende bijdrage van A. B r e d i u s in Oud-Holland van 1910,
124 v., verder nog Journaal van C. H u y g e n s , 75 en 81).
Bij res. van 11 Nov. 1701 werd hij benoemd tot buitengewoon gezant naar
Engeland; hij nam afscheid der vergadering van 14 Nov. en kwam 18 Nov. in
Engeland aan. In 1702 werd hij opnieuw geaccrediteerd; hij complimenteerde
koningin Anna bij hare troonsbestijging (zie zijn desbetreffende missive aan de
Staten-Generaal in: Europ. Mercurius, 1702, a, 225, verder W a g e n a a r , XVIII
121), vertrok met verlof naar Holland in Mei 1705 om 18 Aug. van dat jaar in zijn
standplaats weer te keeren. Twee jaar later (18 Juni 1707) ging hij weer met verlof
naar het vaderland en keerde 6 Sept. 1707 te Londen terug.
Hij gaf ‘in 't algemeen, veel genoegen aan zijne meesters’ (v. W i j n , Nalezing op
Wagenaar II, 329; zie verder d e z ., Bijvoegsels op Wagenaar, XVII, 66 v. en
W a g e n a a r XVII, 17, 279 en 381).
Overeenkomstig zijn verlangen werd hij zonder praal in de hollandsche kerk te
Londen begraven.
Hij liet eene dochter na E l i s a b e t h v.V., gehuwd met luitenant-kolonel T h o m a s
K e n n e d y (zie o.a. de genealogie v.V. in Adelsarchief van 1901).
Gewin

[Vrijburg, Nicolaas (1)]
VRIJBURG (Nicolaas) (1), te Alkmaar gedoopt 2 Dec. 1661, overl. 1 Juni 1737,
zoon van dr. J a c o b V., schepen, vroedschap, thesaurier en burgemeester, overl.
2 April 1692, en W i l h e l m i n a K e s s e l , begraven 21 April 1663. Hij werd 15
Febr. 1680 te Leiden ingeschreven als student in de rechten, en vestigde zich na
zijne promotie (9 Mrt. 1683 op een diss. de Testamentis) in zijne geboortestad, waar
hij lid der vroedschap werd
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23 April 1693 en als zoodanig op zijn verzoek ontslagen 16 Dec. 1723. Voorts was
hij schepen in 1685, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 99 en 1700 en burgemeester in 1703,
4, 7, 8, 12 en 13. 14 Maart 1695 sprak hij voor zijne mede-raadsleden in het latijn
eene lijkrede uit op koningin Maria van Groot-Brittanje en Ierland, en 11 November
1697, in de Groote kerk, mede in het latijn, eene lofrede op Willem III, in het volgende
jaar te Leiden in druk verschenen onder den titel van Auriaca manus victrix sive
Alcmaria triumphans cum Guiljelmo Imperatore ... adjuncti sunt Ejusdem Mariae
Augustae pii manes. Het laatste heeft een eigen titel en pagineering. Als oudste
curator der latijnsche school vierde hij 11 Mei 1725, in de Groote kerk, met eene
latijnsche rede over de sophisten der ouden, den 150en verjaardag van de herstelling
der school door prins Willem I en haar 300-jarig bestaan, waarna hij den nieuwen
rector Rutgerus Ouwens installeerde (gedrukt 1725 bij J.v. Beyeren). Nog is van
hem te Alkmaar in 1715 verschenen Salomons Gebed voor Israël uit 2 Chr. 6, 29-31,
En Gods Belofte uit 2 Chr. 7, 12-14. Vrijburg huwde te Alkmaar, 8 Aug. 1683, met
M a r i a , dochter van ds. J o s i a s v a n d e K a p e l l e , van Leiden, werwaarts ook
haar lijk 8 Mei 1720 vervoerd is; van zijne 3 kinderen overleefden hem eene daar
gehuwde dochter en zijn zoon mr. J a c o b J o s i a s , 1693-1755, die op zijn beurt
vroedschap, schepen en burgemeester van Alkmaar en met A n n a M a r i a
D o m i s , overl. 1766, gehuwd was.
Bruinvis

[Vrijburg, Nicolaas (2)]
VRIJBURG (Nicolaas) (2), te Alkmaar gedoopt 11 Nov. 1725, overl. 9 Maart 1756,
zoon van mr. J a c o b J o s i a s V. en A n n a M a r i a D o m i s , student in de rechten
te Leiden 23 Mei 1743, secretaris van Alkmaar 13 Sept. 1745, op zijn verzoek
ontslagen 13 Januari 1749. Zijne Oratio gymnastica, de Primo et optimo Juris
praecepto Honestè Vivere, waarmede hij 11 April 1743 tot de academische studie
overging, werd in groot 4o. door J.v. Beyeren en J. Maagh in het licht gegeven.
Bruinvis

[Vrijen, Hilbrandus]
VRIJEN (Hilbrandus), kanunnik van Deventer. In 1586 werd hij en zijn huisgezin
beschuldigd de secte der Mennonieten aan te hangen. In de kapittelvergadering
bleek echter, dat Vrijen een zoon had met name J o h a n n e s , die deze partij
aanhing, maar dat hij zelf met de Menno-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1372
nieten niets gemeen had. In 1579 was hij de oudste kanunnik of vice-deken.
Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XXXV.
Snelting

[Vuuren, Wilhelmus Gerardus van]
VUUREN (Wilhelmus Gerardus v a n ), geb. te Montfoort 26 April 1829, ontving 15
Aug. 1854 te Warmond de H. priesterwijding. Na te Leuven (15 Juli 1856) den graad
behaald te hebben van licentiaat in de godgeleerdheid, werd hij (28 Sept. 1857)
benoemd tot hoogleeraar in de kerkelijke geschiedenis en het Oude Testament aan
het Seminarie ‘Rijsenburg’. Weinig plooibaar van karakter, verwisselde hij (1 Jan.
1866) het professoraat met het pastoraat te Breukelen. Tot de maand April bleef hij
nog de lessen voortzetten. Hij overleed te Breukelen 12 Nov. 1887. Dr. Schaepman,
leerling van van Vuuren, heeft den geniaal-aangelegden leerling van Broere dankbaar
herdacht ‘als den machtigsten hersensplijter ter wereld, die op mij althans een der
stoutste operatiën volbracht’. (Dankrede 15 Aug. 1892). Zijn handschriften berusten
op het seminarie ‘Rijsenburg’.
Knuif

[Vijghe, Johannes]
VIJGHE (Johannes), V i g h e , uit aanzienlijk nijmeegsch regeeringsgeslacht, was
licentiaat in de rechten en vele jaren pastoor der St. Stephenskerk te Nijmegen.
Reeds in 1461 richtte hij tot den paus het verzoek deze tot kapittelkerk te verheffen.
Toen dit eindelijk omstreeks 1475 geschiedde, werd hij de eerste deken van het
kapittel.
Waarschijnlijk is hij dezelfde als J o h a n n e s V i j g h e d e N o v i m a g i o , die
in 1429 student te Keulen was.
Zie: 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) 138-9, 222, 229, 279; J.G.C. J o o s t i n g , Inventaris oud archief der Nijm.
Broederschappen (Nijm. 1891) register ir voce; H. K e u s s e n , Die Matrikel der
Univ. Köln I (Bonn 1892) 238.
van Kuyk

[Vyrsen, Hermanus]
VYRSEN (Hermanus), dominicaan, overl. 27 Nov. 1510. Hij trad te Maastricht in de
Orde en was daar ook prior. Zijne theologische studiën volbracht hij met zooveel
succes, dat hij niet alleen het doctoraat verwierf, maar bij zijne tijdgenooten als ‘de
groote theologant’ bekend stond. Onder zijn bestuur werden de predikbeurten der
verschillende religieuzen te Maastricht geregeld.
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) 44.
G.A. Meijer
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W.
[Waal, Simon van der]
WAAL (Simon v a n d e r ), geb. te Giessendam 1756, overl. te Alkmaar 1 Febr.
1781. Hij was kostschoolhouder te Leerdam, 10 jaren te Geertruidenberg en met 1
Mei 1780 (de beroepsbrief is van 14 Sept. 79) te Alkmaar op eene jaarwedde van
ƒ 400 en woning in een voor de nieuwe instelling aangekocht groot huis, waarvoor
hij ƒ 100 huur had te betalen. Dank zijne bekwaamheid geraakte de school in bloei.
Aan zijne weduwe P e t r o n e l l a S p r u i t , die met 3 kinderen achterbleef, werd 3
April 1781 door de vroedschap een pensioen van ƒ 150 's jaars verleend. V.d. Waal
was een gelukkig dichter; 3 maal werd hij door de haagsche en leidsche
dichtgenootschappen met goud bekroond, n.l. voor: De ware vereischten van den
dichter; Op het tweede eeuwfeest der Leidsche
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Hoogeschool en De heilzame invloed der dichtkunst op den godsdienst. Kleinere
gedichten van hem zijn opgenomen in de werken van het Haagsch Genootschap.
Hij was bevriend met Bilderdijk en door zijn verblijf te Geertruidenberg met baronesse
J.C. de Lannoy, die een Treurzang te zijner gedachtenis dichtte.
Zie: J.J. d e G e l d e r , De oude scholen (Alkm. 1886) 63, 64; F r e d e r i k s e n
v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek.
Bruinvis

[Waardenburg, Everard]
WAARDENBURG (Everard), zoon van Henricus, die volgt, was 1 Jan. 1792 te
Franeker geboren, werd rector der lat. school te Lochem, later van die te Arnhem
en overleed in 1839. In navolging van zijn vader, beoefende ook hij behalve het
Latijn en Grieksch, de nieuwe
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talen, alsmede teeken-, schilder- en toonkunst.
Zie: Konst- en Letterb. 1840, no. 39, en Wijngaardranken (1833), I, 37.
Zuidema

[Waardenburg, Gijsberta]
WAARDENBURG (Gijsberta), dochter van Z w e d e r , een geldersch edelman, was
waarschijnlijk op het voorvaderlijk kasteel te Ophemert geb. en overleed als abdis
der cistercienserabdij Leeuwenhorst 15 Mrt. 1557. Haar broeder D i r k sloot 7 Jan.
1496 een contract met zijne moei, de abdis van Leeuwenhorst Gijsberta van Vianen
(kol. 1308), over de opneming zijner zusters Gijsberta en Joanna in de abdij, (Archief
aartsb. Utrecht XVII, 190-193). De laatste keerde terug in de wereld en huwde.
Gijsberta nam den sluier aan. Na den dood der abdis El. Baecx, (kol. 52), overl. 6
Aug. 1531, kwam zij aan het bestuur der abdij (Oudh. van Rhijnland, 637, Hist. ep.
Ultraj. 319). Volgens Batav. illustr. 1313 en 937, zou N. van Drenckwaart dochter
van Willem, burgemeester van Dordrecht, in 1530 abdis van Leeuwenhorst geweest
zijn, wat zeker op eene vergissing berust. Over het bestuur der abdis van
Waardenburg vindt men niets in druk uitgegeven. Wellicht bevat het rijke archief
van Leeuwenhorst, thans op het seminarie te Warmond, menige bijzonderheid over
haar langdurig beheer. Zij deed afstand van hare waardigheid in 1554 ten voordeele
van Johanna van der Does, (kol.289) zooals blijkt uit den benoemingsbrief dezer
laatste, (bij S c h o t e l , Rijnsburg 241-242). Twee jaren leefde zij nog onder het
bestuur harer opvolgster. Hare gedachtenis komt voor in het necroloog van
Mariendaal, (M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. 443).
Fruytier

[Waardenburg, Henricus]
WAARDENBURG (Henricus), rector der latijnsche scholen, eerst te Franeker,
vervolgens te Lingen en te Haarlem. Zijn vader was onderwijzer en organist der
gereform. kerk in eerstgenoemde plaats geweest, en Henricus werd hier 10 Febr.
1760 geb., studeerde er vervolgens in de letteren en werd er reeds in 1780 rector,
als opvolger van Herm. Bosscha. In 1792 werd hij rector van het gymnasium en
hoogleeraar in de antiquiteiten en philologie aan de academie te Lingen, in 1802
rector der lat. school te Haarlem. Hij overleed in laatstgenoemde stad op 23 Aug.
1812.
Waardenburg was, behalve grondig kenner der classieke talen, ook een gelukkig
beoefenaar der latijnsche poezie, waarvan hij een groot aantal proeven het licht
heeft doen zien. Tevens beoefende hij de nieuwe talen, de toon- en schilderkunst.
In 1801 werd hem het rectoraat van het Joachimsgymnasium te Berlijn aangeboden
en in 1805 een professoraat te Franeker; hij bedankte echter voor beide. Men heeft
van dezen bekwamen rector: Carmina Elegiaca (Lingen 1792) en Opuscula oratorica
poetica critica (Haarlem 1812). Zijn Aanteekeningen op Propertius, zijn
lievelingsdichter, zijn onvoltooid gebleven, maar prof. Peerlkamp getuigde ervan:
‘Waardenburg verstond Propertius zoo, dat hij daarin voorzeker door niemand
overtroffen werd.’
o

Tweemaal was W. gehuwd: 1 . met C a t h a r i n a D e k e t h , dochter van den
o

secretaris G o v e r t D. en C a t h . H a n e c r o o t h ; 2 . met M a r i a E l i s a b e t h
C h r i s t i n a F r e d e r i k a J o h a n n a S t a r o s k y , dochter van den ontvanger
G o t f r i e d S. en A n n a E l i s a b e t h S t a r c k e , die hem zeven kinderen schonk.
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Zie: Wijngaardranken (1833), I, 93; Alg. Konst- en Letterb. 1812, II, 165 en 258;
P e e r l k a m p , De poëtis Lat. Neerl., 254, en W y t t e n b a c h , Philom. III, 275;
H o f f m a n n , Gesch. van het gymnasium te Haarlem (ald. 1889) 33-37.
Zuidema
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[Wachter, George Hendrik]
WACHTER (George Hendrik) Pzn., geb. 27 Sept. 1791 te Rotterdam, overl. 30 Juni
1864 te 's Gravenhage. Hij was de zoon van P i e t e r W a c h t e r en A g n i t a
C o s t e r m a n . Te Groningen, waar hij studeerde, legde hij zich onder de leiding
van den hoogleeraar J. Mulder in het bijzonder toe op de oogheelkunde en verkreeg
op 29 Dec. 1810 den doctoralen graad na verdediging van een Specimen
chirurgico-medicum: De pupilla artificiali. Een tweede academische arbeid, waardoor
hij eenen goeden dunk van zijne kennis gaf, was de Dissertatio chirurgica de articulis
extirpandis, imprimis de genu extirpata, in Nosocomio chirurgica Academiae
Groninganae, na verdediging van welke, hij op 16 Mrt. 1812 te Berlijn tot doctor in
de heelkunde bevorderd werd. Daarna vestigde hij zich in 1814 te 's Gravenhage
als chirurgijn en werd aangesteld tot lijfchirurg eerst van Willem l en later van Willem
II. Van den koning kreeg hij de vereischte dispensatie om de genees- en heelkunde
vereenigd uit te oefenen, waardoor hij zoowel in als buiten de residentie een
uitgebreide praktijk verwierf, die nog in omvang toenam, toen hem de heelkundige
dienst in het nieuw opgerichte Burger-gasthuis werd opgedragen. Toch vond hij nog
den tijd om als lid van de provinciale commissie voor geneeskundig onderzoek en
toevoorzicht in Zuid-Holland met vrucht werkzaam te zijn en om de onderstaande
bijdragen te doen verschijnen: J. Mulder's Redevoering over de verdiensten van P.
Camper in de vergelijkende ontleedkunde, Vert. uit het Latijn (Gron. 1808); Lijkrede
op den Hooggel. Johannes Mulder, gedaan bij het Natuuren Scheikundig
Genootschap te Groningen door deszelfs lid G.H. W a c h t e r P z n . (Een uittreksel
hiervan komt voor in de Alg. Konst- en Letterbode 1811, I, 83, 101); Over het
onderbinden der aderen en slagaderen van den zaadstreng bij het wegnemen van
een of beide ballen in Hippocrates. Magazijn toegew. a.d. geheel. omvang van de
geneeskunde, beschouwd als wetenschap en kunst. I, st. 3, 303, 345 (Van dit
tijdschrift was hij mede-redacteur); Verloskundige mengelingen (verzameld en
o

o

medegedeeld) 1 . over de keizerlijke snede, 2 . de verloskundige inrichting te
Göttingen. Ibid. 439; Over de gezwellen der baarmoeder vooral over den scirrhus
van dit ingewand met de daarbij voorgeslagene en beproefde geneeswijze door
den heer Hofraad Osiander te Göttingen, Ibid. II32; P e r s o n , Brief over den Aziat.
Braakloop. Vert. uit het Fransch ('s Gravenhage 1832).
In 1853 trok hij zich in het ambtelooze leven terug.
Zijn portret is gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
Simon Thomas

[Wael, Cornelis de]
WAEL (Cornelis d e ), bouwmeester en beeldhouwer te Utrecht, heeft tusschen
1477 en 1485 aan den kruisbeuk van de Domkerk te Utrecht de werkzaamheden
geleid. Na de voltooiing van dit bouwdeel maakte hij het ontwerp voor het schip dier
kerk, dat in 1517 voleindigd was, doch in 1674 is ingestort.
Zie: Oud-Holland 1905, 213.
Weissman

[Wael, Franciscus Nicolai de]
WAEL (Franciscus Nicolai d e ), geb. 1594, overl. te 's Hertogenbosch Sept. 1670,
werd in 1620 predikant te Almkerk en in 1630 te 's Hertogenbosch. Aldaar bevestigd
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4 Aug., behoorde hij onder de eerste predikanten van den Bosch (zie het art. over
E. Schuyl I kol. 1466). De Wael was een gemoedelijk vroom man en behoorde tot
de dichters van stichtelijke poezie. Wat hij schreef is zonder veel dichterlijke
verheffing en uiterst langdradig. Evenwel in 1700 gaf A. M o o n e n nog uit (in zijne
Poezy) een Lierdicht op de
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Smaekelijke Spijze van den Heere Franciscus de Wael. Van de Wael hebben wij
drie dichtbundels: Lust-Hof der Geestelicker Gedichten, enz. ('s Hertogenb. 1645),
Weeclage over den bedroefden toestant van Gods Volck in de Vereenichde
Nederlanden enz. ('s Hertogenb. 1666) en Hemelsche Melodie ofte soete ende
stichtelicke Bedenckingen aengaende Godts Wesen ende Eygenschappen ('s
Hertogenb. 1669). Verder twee stichtelijke prozawerkjes: Reuck-Offer ofte Practycke
des Gebets enz. (Rott. 1637; 2e druk, Amst. 1663) en Waerheyts Triumphe over
haere victorie door Stephanum den eersten Martelaer enz. (Amst. 1657).
Zie: d e J o n g h , Naamlijst der Predicanten onder het Geldersche Synodus, 447;
V e r r e y t , Fr. de Wael en zijne schriften in Noordbrab. Almanak 1891, 497-500 en
W. M e i n d e r s m a , De Gereform. Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635 (Zalt
Bommel 1909).
Meindersma

[Wael van Vronesteyn, Willem de]
WAEL VAN VRONESTEYN (Willem d e ), geb. 10 Febr. 1583 te Utrecht, gest. 31
Aug. 1659 te Brussel. Hij was lid van de Baleye van Utrecht, maar deed afstand
van zijn lidmaatschap, toen hij 7 Dec. 1602 te Rome in de Societeit van Jezus trad.
Na zijn priesterwijding in 1613 was hij achtereenvolgens rector van de colleges te
Maastricht, Leuven en Brussel. Tweemaal stond hij aan het hoofd der
vlaamsch-belgische Jezuïeten-provincie en nam driemaal deel aan de algemeene
vergaderingen der Orde, te Rome gehouden. Bij allen, die met den rijkbegaafden
Jezuïet in aanraking kwamen, stond hij in hooge gunst. Zoowel als nuntius te Keulen
en als paus Alexander VII was Fabio Chigi hem zeer genegen, die zijn werk over
De Allerheiligste Wonden van Christus in dank aanvaardde en den schrijver zijn
beeltenis in zilver schonk. De aartshertogen Leopold en Johann van Oostenrijk
telden de W. onder hun vertrouwden. Door verschillende geschriften bevorderde
hij de godsvrucht tot het lijden van Christus.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) VIII,
931.
Derks

[Waeyer, Arnoldus]
WAEYER (Arnoldus), geb. te Zwolle 1606, aldaar gest. 1692. Hij sproot uit een
aanzienlijk geslacht. In April 1625 vertrok hij door bemiddeling van de te Zwolle
vertoevende Paters Jezuïeten naar Keulen, om aldaar zijne studies voort te zetten.
Hij werd commensaal in het Hollandsch Collegie, bezocht het Gymnasium
Laurentinianum, waar hij nog drie maanden in de rhetorica moest doorbrengen.
Hierna studeerde hij aldaar twee jaar philosophie, liet zich in de faculteit der theologie
inschrijven, promoveerde in 1630 tot baccalaureus theologiae, en werd 15 Maart
1631 tot priester gewijd. Door Volquerus Herckinge, vicaris van Overijsel, Groningen
en Friesland, in Mei van dat jaar naar de Nederlanden teruggeroepen, was hij van
1631-1637 kapelaan te Zwolle. Door Philippus Rovenius werd hij in 1637 tot pastoor
van Zwolle en de omliggende dorpen benoemd. In 1660, 24 Sept., werd hij door
aartsbisschop Zacharias de Metz tot aartspriester van Zwolle benoemd, en in 1673
werd hij deken van het kapittel van Zwolle, dat de bisschop van Munster, Christoph
Bernard van Galen, in dit jaar te Zwolle gesticht had.
Arnoldus Waeyer was een godvruchtig priester, met een 60-jarige onverdroten
werkzaamheid te Zwolle en van hier uit te Hattem, Hasselt, Blokzijl, Vollenhoven in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

tijdsomstandigheden, die de beoefening van den katholieken godsdienst en nog
meer zijne bediening zeer moeielijk maakten. Hij heeft zich voor de kerkelijke
geschiedenis
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verdienstelijk gemaakt door het terugvinden en bewaren van oorkonden en door
het nalaten van een Dagboek, getiteld: Nopende het Aertspriesterschap van Swolle
naer de Beroerten dezer Nederlanden, waarvan het oorspronkelijk handschrift
bewaard wordt in het archief van de R.-K. kerk Maria-Hemelvaart te Zwolle, en
waarvan verscheidene copieën bestaan. Het is een merkwaardig boek, loopend
van 1600 tot 1691, dat een volledig beeld schijnt te geven van de wijze, waarop 's
lands plakkaten, betreffende de uitoefening van den katholieken godsdienst,
gedurende de 17de eeuw in Zwolle en omstreken door gewestelijke en stedelijke
regeering werden toegepast. Het bevat o.a. ook een attestatie ‘Van 't vinden der
Gebeenten van den Godtsaligen Thomas van Kempen op St. Agnieten-Bergh, oft
gemeynlyck Bergh-Clooster genoemt, bij Swolle, op den eersten Augustus, ouden
stijl, in 't jaer onses Heeren 1672’; de geschiedenis der herstelling van Zwolle in het
katholiek geloof onder Maximiliaan van Keulen en Christoffel Bernard van Galen
(Juni 1672-Mei 1674); het verhaal van het afsterven van den vicarius apostolicus
Joannes Neercassel, dat 6 Juni 1686 te Zwolle plaats had. Het werd grootendeels
uitgegeven en met aanteekeningen voorzien door H. v a n K e s s e l in de Godsdienst
Vriend XXXVIII-XL.
Zijn geboorte- en sterfdatum zijn niet bekend.
Zie: De Godsdienst Vriend l.c.; Arch. Aartsb. Utr. reg.
van Meegeren

[Wagner, Frederik Hendrik]
WAGNER (Frederik Hendrik), geb. te Oosterhout bij Breda, 4 Nov. 1769, overl. te
Witebsk (Rusland) 27 Maart 1813. W.'s ouders waren afkomstig uit
Hessen-Darmstad. Als cadet trad hij 15 April 1793 in dienst bij de 1e
Grenadiercompagnie bij het Reg. No. 18 v. Wartensleben, op Holland. Als zoodanig
nam hij deel aan den veldtocht in Vlaanderen en Brabant en werd gewond in den
slag van Werwick (13 Sept. 1793). 2 April 1794 werd hij bevorderd tot
vaandrig-titulair, 29 Juli 1795 tot 1en luitenant, 13 Sept. 1799 tot kapitein bij het 1e
bataljon Jagers. In 1796 nam hij deel aan den veldtocht in Duitschland en werd in
1797 ingescheept op een der schepen van de vloot te Texel. In 1799 nam hij deel
aan den veldtocht in Noord-Holland en werd gewond in den slag bij Bergen (19
Sept.). Gevangen genomen, werd hij aan boord van een logementschip in Engeland
opgesloten en keerde Nov. 1799 naar Texel terug. In 1805 was hij ingedeeld bij de
armée v. het Noorden, in 1806 en 1807 in Noord-Duitschland, en in 1809 in Zeeland.
15 Febr. 1807 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel, 29 Aug. 1809 tot kolonel,
commandant van het 9e regiment infanterie, dat later in het 4e Reg. werd opgelost
en nog later (22 Sept. 1810) met het 2e Bat. van het 7e het 125e Regiment vormde.
Hiermee trok hij (29 Juni 1812) van Groningen naar de Grande Armée in Rusland
en nam deel aan den slag bij Borisow, waar hij gevangen genomen werd (27/28
Nov. 1812). W. overleed in het hospitaal te Witebsk en werd aldaar begraven op
het kerkhof van de H. Drievuldigheid.
Zie: R o u l i n , Historique des corps d'infanterie ayant porté le no. 125 (Orléans
1890); voorts uit familieberichten.
Eysten

[Wagner, Otto Samuel]
WAGNER (Otto Samuel), geb. omstr. 1747 te Stettin, overl. omstreeks 1815. W.
trad 15 Mrt. 1770 in dienst bij het 1e Bat. 2e Regiment von Waldeck en kwam in
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garnizoen te Dendermonde. 9 Aug. 1779 werd hij bevorderd tot 1en luitenant bij de
Lijf(1e)compagnie en 7 Sept. 1781 tot 1en luitenant. Omstreeks dien tijd ging hij
over bij het korps Pontonniers. Deze kwamen
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in 1792 te Breda in garnizoen onder Schouster. W. maakte den veldtocht van 1793
mede en werd in dat jaar bevorderd tot kapitein van de Lijfcompagnie en voorloopig
tot commandant van de pontonniers, ter vervanging van Schouster. In 1795 werd
hij definitief bevorderd tot kapitein, commandant van de Pontonniers, en maakte
zich ten opzichte van dit korps zeer verdienstelijk. Enkele jaren later, 7 Sept. 1797,
werd hij adjudant-generaal van den generaal Daendels, te 's Gravenhage en kort
daarna bevorderd tot luitenant-kolonel. 5 Mei 1798 volgde zijn bevordering tot kolonel
en 21 Juli 1803 werd hij gepensionneerd met den rang van generaalmajoor. Hij
wordt vermeld als schrijver van een: Ebauche d'une Théorie des Pontons.
Zie: J. E y s t e n , Gesch. der Nederl. Pontonniers, 86, 91 en 166; voorts uit
familieberichten.
Eysten

[Wakker, Jacobus Philippus van Medenbach]
WAKKER (Jacobus Philippus v a n M e d e n b a c h ), zoon van Mr. A n t o n i e W.
en C.H. v a n M e d e n b a c h , werd te Harderwijk geb., studeerde aan de
hoogeschool ald. in letteren en rechten (tot 1769), vervolgens te Leiden onder
Runhkenius, wien hij in de opdracht van een zijner geschriften hulde bracht. In 1772
werd hij conrector aan de lat. school te Kampen, in 1776 te Groningen en in 1777
rector te Zwolle, vanwaar hij in 1802 naar Kaap de Goede Hoop vertrok. Hij werd
geroemd als een vlijtig beoefenaar der oude letteren, inzonderheid der latijnsche
poezie. Men heeft van hem: Amoenitates literariae (1770); Carmina (1772-73; 3
dln.); Elegia ad Magistratum Campensem cum Conrectoris munus in Scolis
Campensibus auspicaretur (1772); Elegia publice dicta cum Conrectoratum
Campensem Groningano mutaturus valediceret (1776), en Elegia Zwollis recitata
et Senatui Populoque Zwollano sacra (1779).
Zie: S a x e , Onom. VIII, 379; H o e f f t , Parn. Lat. Belg., 237; P e e r l k a m p , de
Poet. Lat., 536; v a n K a m p e n , Gesch. Ned. lett., II, 272 en B o u m a n , Gesch.
Geld. Hoogesch. II, 416.
Zuidema

[Waldeck, George Friedrich]
WALDECK (George Friedrich, graaf, later vorst v a n ), geb. 31 Jan. 1620, overl. 19
Nov. 1692, zoon van Wolrath IV, graaf van Waldeck en Anna, markgravin van
Baden-Durlach. Hij was eerst in brandenburgschen daarna in zweedschen dienst.
In Sept. 1665 sloot de Republiek der Ver. Ned. een verbond met
Brunswijk-Lünenburg, dat 12000 man onder W. te harer beschikking stelde; W. had
bedankt voor het aanzoek van den bisschop van Munster om diens troepen aan te
voeren, doch was korten tijd in hannoveraanschen krijgsdienst geweest. Als
veldmaarschalk overgegaan in dienst der Staten (24 October 1672) op een
traktement van ƒ 20.000, bleef hij als opperbevelhebber achter de Waterlinie (na
eerst de Muiderlinie gecommandeerd te hebben), toen prins Willem zijn bekenden
tocht naar de Maas deed. Na de ontruiming door de Franschen bezette W.
onmiddellijk de verlaten vestingen in het Utrechtsche en aan Lek en IJsel, waardoor
zijn positie aanmerkelijk versterkt werd. Hij ondervond als vreemdeling echter steeds
veel tegenwerking bij de Staten zoowel als in het leger zelf. In den slag bij Seneffe
(11 Aug. 1674) commandeerde hij den linkervleugel, als veldmaarschalk. Aan het
hoofd van een eskadron een charge willende uitvoeren, werd hij zwaar gewond, en
ontsnapte ternauwernood aan gevangenschap. In Dec. 1675 vertrok W. naar Weenen
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om met den Hofkrijgsraad aldaar over de samenwerking der bondgenooten in de
Nederlanden te onderhandelen. Voorts nam hij deel aan het mislukte beleg van
Maastricht in
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1676 (6 Juli - 27 Aug.) en aan het gevecht bij Mont-Cassel in 1677 (11 April). In
1682 werd hij rijksvorst en streed als rijksveldmaarschalk in Hongarije tegen de
Turken. Hij ging in Juli 1685 naar Weenen om deel te nemen aan den veldtocht
tegen de Turken aan den Donau en om de duitsche vorsten bij hun aansluiting aan
den Keizer tot verdediging des rijks te doen volharden. In den veldtocht van 1689
had hij het opperbevel over het eerste der drie legers, dat uit duitsche, nederlandsche
en eenige weinige engelsche troepen bestond en bij de Sambre werd
bijeengetrokken. In 1688 was hij, na prins Willem's vertrek naar Engeland, op diens
verlangen opperbevelhebber der staatsche krijgsmacht, behalve voor Friesland en
Groningen. 27 Augustus 1689 had een treffen plaats tusschen het coalitieleger
onder Waldeck en de Franschen onder d'Humières bij Walcourt, waarbij de onzen
de zege behaalden. Waldeck overwinterde in België en nam daarna stelling aan de
Piéton met het hoofdkwartier te Traugnies, doch hij bleek tegen de vermoeienissen
van den oorlog niet meer bestand en werd bovendien door de Gedeputeerden te
Velde en den Raad van State voortdurend belemmerd in zijn handelingen.
1 Juli 1690 verloor W. den slag bij Fleurus tegen Luxemburg, dank zij diens
uitmuntend beleid. Toch werd Waldeck geacht in het kiezen van positiën en ook in
de veldverschansing zeer bekwaam te zijn. Kort na den slag bij Steenkerke (3 Aug.
1692), waaraan hij nog deelnam, overleed hij te Arolsen.
W. die en als veldheer en als staatsman uitblonk, was een der beste helpers van
Willem III, onkreukbaar trouw, dapper en omzichtig zoowel op het oorlogsveld als
in het kabinet. Hij raadde den Prins vooral bij de voorbereiding zijner veldtochten
en bij zijne onderhandelingen met de duitsche vorsten.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h C h a r l o t t e , dochter van W i l h e l m v a n
Nassau-Dillenburg
Zijn portret in prent door M. Marlbeek, Chr. v. Hagen, e.a.
Zie: P.L. M u l l e r , Wilhelm von Oranien und G.F.v. Waldeek (den Haag 1873);
K n o o p , Willem III; B l o k , Gesch. Nederl. Volk V; Militaire Spectator 1848, 444;
P.L. M u l l e r in Allgem. Deutsche Biographie VIII, 701.
Eysten

[Waldorp, Jan Abel Adriaan]
WALDORP (Jan Abel Adriaan), geb. te 's Gravenhage 29 Juni 1824, overl. te Parijs
15 Aug. 1893, was de zoon van den zee- en landschapschilder A. W a l d o r p en
J.S. v a n H o v e , en werd in Sept. 1840 na afgelegd toelatingsexamen als cadet
voor het vak van den waterstaat in Nederlandsch-Indië aan de Militaire Akademie
te Breda geplaatst, als cadet in het 4e jaar van den waterstaat. Hij werd 11 Oct.
1844 tot aspirant-ingenieur benoemd. Reeds 1 Oct. 1845 werd hem de dienst van
arrondissements-ingenieur te Breda opgedragen. Van Breda werd hij met 1 Apr.
1849 naar Zalt-Bommel verplaatst, terwijl hij tegelijk den rang van ingenieur 2e
klasse bekwam. Zijn chef werd hier de hoofdingenieur M.H. Conrad. Hoe ingenomen
deze chef met hem was, blijkt wel daaruit, dat op zijn voorstel de dienstkring van
Waldorp, die bestond uit de Betuwe met de rivier de Waal en den Neder-Rijn en
Lek in Gelderland beneden het Opheusdensche veer, met 1 Apr. 1852 werd
uitgebreid met den Boven-Rijn, het Pannerdensch Kanaal en den Neder-Rijn boven
genoemd veer, terwijl daarbij met 1 Jan. 1853 nog gevoegd werd de IJsel boven
het Westervoortsche veer. Men
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hechtte, daar de periode der watersnooden nog niet achter den rug was, toen ter
tijd nog meer dan thans aan een goed gezamenlijk beheer dezer rivieren. Waldorp
werd in verband met deze uitbreiding van zijnen dienst met 1 Apr. 1852 te Arnhem
geplaatst. Na het overlijden van Conrad op 20 Juni 1854 nam Waldorp tot 1 Oct.
d.a.v. den hoofdingenieursdienst in Gelderland waar. Bij den watersnood in 1855
gedroeg hij zich zeer verdienstelijk, zoodat de Koning hem toen een eigenhandig
schrijven als bewijs van tevredenheid zond.
In zijn dienstkring werd Waldorp tot uitvoering van allerlei particulier werk
aangezocht, en hij voerde dit alles uit ten genoege van de besturen, die hem dit
werk hadden opgedragen. Hij was tegelijk een energiek en een innemend man,
hoewel wars van alle vormen. Op verschillende plaatsen werden door hem
stoomgemalen gebouwd, o.a. behoorde daartoe dat van Wamel, Dreumel en Alfen,
waar hij de pompen van zijn toenmaligen chef Fijnje toepaste. Wat de rijkswerken,
gedurende zijn verblijf in Gelderland uitgevoerd, betreft, de belangrijkste hiervan
waren de afsluiting der verbinding tusschen Maas en Waal bij St. Andries in 1856,
voorafgegaan door den bouw der schutsluis aldaar, en het begin der verbetering
van de rivier de Waal. Zijne hooggeroemde trappen aan die schutsluis bleken
onpractisch.
Toen geheel Nederland door de met den spoorwegaanleg in verband staande
vraagstukken in beroering was, en andere ingenieurs brochures schreven, sloeg
Waldorp een meer practischen weg in. Hij wist twee mannen, welke hij vertrouwde
en die wederkeerig vertrouwen in hem hadden, Sloet van de Beele en Reuchlin,
over te halen om concessie aan te vragen voor den aanleg van het noordernet van
spoorwegen; was de concessie er eenmaal, dan zou Waldorp zelf de derde
concessionaris worden; hij kon als rijks technisch ambtenaar bij de aanvrage niet
genoemd worden. De concessie werd verleend, maar door de verwerping der
financiëele regeling hiervoor in de Eerste Kamer op 8 Febr. 1860 vielen deze plannen
in duigen.
Met 1 Mei 1860 werd Waldorp naar Gorinchem overgeplaatst, waar het
belangrijkste werk de vorming der Nieuwe Merwede was. Maar zijn verblijf aldaar
zou slechts van korten duur zijn, want met 1 Oct. 1860 werd hij aangewezen als
een der drie ingenieurs in algemeenen dienst bij den aanleg der Staatsspoorwegen,
ter standplaats 's Gravenhage. Toch werd hij nog in het begin van 1861 belast met
een waterstaatswerk, het opruimen van het ijs met stoombooten, iets dat op onze
hoofdrivieren nog niet op eenigszins beteekenende schaal had plaats gehad.
Te 's Gravenhage werkte hij onmiddellijk onder de bevelen der commissie van
drie leden voor den Staatsspoorwegaanleg, maar het was toch hoofdzakelijk eene
bureaubetrekking. Dit veranderde eenigszins, toen van der Kun met het oog op den
staat van zijne gezondheid op zijn verzoek van zijne bemoeiingen met den
spoorwegaanleg ontheven werd, en de commissie tevens bij K. Besl. van 30 Jul.
1863 werd ontbonden. Toen (echter onder den adviseur Klerck, die zich intusschen
meer met het administratieve bezighield, en de techniek in hoofdzaak aan Waldorp
en zijn ambtgenoot Kool overliet) werd de invloed der ingenieurs in algemeenen
dienst zeer groot; zij verkregen, toen Waldorp bij Kon. besl. van 11 Febr. 1867 den
titel van hoofdingenieur bij den waterstaat bekomen had, op 9 Mei van hetzelfde
jaar dien titel als spoorwegingenieur.
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Door de handen van Waldorp gingen de stukken, uitgaande van de eerstaanwezende
ingenieurs, werkzaam aan het Noordernet.
Tot de scheppingen, die zijn stempel dragen, behooren het stationsemplacement,
uitgebouwd in het IJ bij Amsterdam - N i e r s t r a s z zegt wel in zijne
Levensbeschrijving van J.G.W. Fijnje (Verh. Kon. Inst. v. Ing. 1901/2, 104), dat dit
plan van Waldorp en van van Prehn is, maar de laatste heeft er geen aandeel in
gehad; het geheel is in een paar dagen door Waldorp, die weergaloos vlug met
pastel van verschillende kleur werkte, ontworpen - en de haven van Harlingen. Beide
zijn gebleken, niet de beste oplossingen der vraagstukken te geven: de spoorweg
te Amsterdam sloot alle havens in die stad af of maakte den toegang daarheen
moeilijker, en de slappe bodem van het IJ voor Amsterdam veroorzaakte, dat de
gemaakte viaducten op beschamende wijze scheurden; bovendien ontsiert deze
spoorweg de hoofdstad in hooge mate. De groote haven van Harlingen, die door
den waterstaatsingenieur Brevet geheel naar Waldorp's plannen is gemaakt, was
door aanslibbing voor een groot deel onbruikbaar; de moeilijke ingang is onlangs
door groote werken verbeterd.
In de vergadering van den gemeenteraad van 's Gravenhage van 5 Dec. 1871
werd besloten, aan Waldorp den aanleg eener duinwaterleiding voor die gemeente
op te dragen. Hij had deze opdracht voornamelijk te danken aan den invloed van
zijnen vriend Fijnje, lid van dien raad. Daar hij toch reeds veel particulier werk had,
was dit eene welkome aanleiding om uit 's rijks dienst verlof te vragen. Dit werd hem
met ingang van 1 Jan. 1872 verleend.
Buiten dezen werkkring werden aan Waldorp weder allerlei opdrachten gedaan.
Vooreerst werd hij consulent-ingenieur van den Nederlandschen Rijnspoorweg, en
heeft hij als zoodanig o.a. de brug te Westervoort, die veel te zwak voor de nieuwe
soort locomotieven was, versterkt zonder het verkeer te stremmen. Verder trad hij
namens den ingenieur Sir John Hawkshaw, die de uitvoering zou leiden voor de
engelsche firma, welke van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij den aanleg
van het Noordzeekanaal aangenomen had, als consulent op.
De Minister van Koloniën noodigde hem met den inspecteur van den waterstaat,
P. Caland, en den hydrograaf der Nederlandsche zeegaten, A.R. Blommendal, in
1875 uit om voor Batavia eene haven te ontwerpen. Waldorp maakte eene reis naar
Batavia, waarvan het gevolg was, dat het plan, door den vroegeren directeur der
openbare werken van Raders gemaakt, om de haven een eindweegs beoosten
Batavia, in eene moerassige streek, te Tandjong-Priok, aan te leggen, door de
commissie werd aanbevolen. Velen waren van meening, dat dit plan groote gebreken
had, in het bijzonder wegens den grooten afstand van de stad en de ongezonde
ligging. Maar daarbij wordt vergeten, dat dichter bij Batavia het strand aanwinnend
is (Tandjong-Priok is een in zee uitstekende punt), zoodat men veel meer last van
aanzanding dan nu zou gehad hebben, als men Waldorp's raad niet gevolgd had.
De havenwerken zijn volgens die plannen uitgevoerd.
Hij werd in 1877 met zijne een jaar jongere tijdgenooten Rose en Conrad in de
staatscommissie voor den Rotterdamschen Waterweg benoemd, hij heeft daarin
betrekkelijk weinig deel gehad, echter is van hem eene berekening der diepte,
waarvan C. Lely (H e n k e t c.s., Waterbouwkunde, II, afd. XI, 405), na de berekening
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van drie andere technische leden der commissie afgebroken te hebben, zegt, dat
omtrent Waldorp's berekening soortgelijke opmerkingen gemaakt zouden kunnen
worden.
Hij heeft zich door Rose laten overhalen om het beginsel van Caland, den open
waterweg van Rotterdam naar zee, te ondersteunen, hoewel hij vroeger meer voelde
voor een lateraal kanaal van b.v. Vlaardingen naar den Hoek van Holland. Een
eerste poging om daartoe te geraken, was een in 1878 door hem opgemaakt ontwerp
voor eene groote haven te Scheveningen in verband met een kanaal voor de groote
rijnschepen van Vlaardingen naar Scheveningen. Wel mag Rotterdam van geluk
spreken, dat hij daaraan niet is blijven hechten, want zijn groote invloed zou, bij het
weinige, dat de nederlandsche waterbouwkundigen te dier tijd van benedenrivieren
wisten, zonder Rose zeker veroorzaakt hebben, dat de regeering het zekere voor
het onzekere genomen had, en Rotterdam thans voor de groote vaart gelijk
Amsterdam achter sluizen zou liggen.
In Juni 1877 en Maart 1878 schreef Waldorp, daartoe aangezet door Rose, twee
brochures, de eene getiteld: Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam
naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam, de andere Het wetsontwerp op
de binnenlandsche scheepvaart. Een woord over het Geldersche Vallei-kanaal. In
de eerste beval hij een kanaal aan in rechte richting naar Gorinchem, en het is zijn
groote invloed, die gemaakt heeft, dat er een kanaal over Gorinchem is gekomen.
Minister Klerck heeft het eenige goede, dat er in zijn plan was, de ruime afmetingen,
niet overgenomen. In het Kon. Inst. v. Ing. werd door hem zijn ontwerp op 12 April
en 7 Mei 1881 nog nader verdedigd, waarbij hij aan de afmetingen nog grooter
eischen stelde, dan hij in 1877 gedaan had.
In 1879 werd Waldorp door de hongaarsche regeering in eene commissie van 5
buitenlandsche leden benoemd om te adviseeren over hetgeen gedaan moest
worden om de overstroomingen der Theiss, in het bijzonder van de stad Szegedin
af te wenden. Het rapport der commissie kwam in hetzelfde jaar uit, en behelsde
het ontwerp van afsnijdingen en het vormen van een dijk, tevens boulevard, om
genoemde stad. Het werd door hongaarsche ingenieurs uitgevoerd.
Minister Klerck, die hem in het begin van 1881 het hoofdinspecteurschap van den
waterstaat had aangeboden, waarvoor hij echter bedankt had, wist gedaan te krijgen,
dat Waldorp bij Kon. besl. van 12 Maart 1881 benoemd werd tot staatsraad in
buitengewonen dienst.
In het najaar van 1881 ontving Waldorp het aanbod om in dienst van de
Argentijnsche Republiek te komen. Hij eischte eene zeer hooge bezoldiging, daar
hij toen eigenlijk niet van zins was, daarheen te gaan. En - men nam zonder afdingen
zijne conditiën aan, waarvan het gevolg was, dat hij in Nov. 1881 met een stoet
onderhoorigen naar Buenos-Aires vertrok. Onder dezen behoorden zijne drie zonen,
die daardoor voor het vaderland verloren gingen.
Waldorp achtte de stad Buenos-Aires niet de goede plaats voor een haven, en
heeft aan de regeering voorgesteld, benedenwaarts die stad aan de la Plata-rivier
eene havenstad te stichten. De bedoeling hiervan was, het overwicht der hoofdstad
te breken. De op Waldorp's voorstel gestichte stad, Ensenada genoemd, is blijven
kwijnen; Buenos-Aires is thans eene stad van meer dan een millioen zielen, terwijl
zij er in Waldorp's tijd nog slechts een 300000-tal had.
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Hij bleef acht jaren in de Argentijnsche Republiek en heeft daar groote havenwerken
tot stand gebracht. Toen verlangde hij naar rust, en ging te Parijs wonen.
Toen hij aldaar gevestigd was, verzocht hij zijn eervol ontslag uit 's Rijks dienst.
Dit werd hem bij Kon. Besl. van 15 Febr. 1890 verleend, en op zijne daarna
ingediende aanvraag om pensioen werd dit hem verleend, tot een bedrag van ƒ 909
's jaars. Hij had zich uitgelaten, dat hij uit zijn pensioen eene stichting in het belang
der nederlandsche ingenieurswereld zoude bekostigen, maar toen dit pensioen zoo
gering bleek, was hij zoo verontwaardigd op zijn vaderland, dat hij van dat voornemen
afzag.
Waldorp had een vluggen en practischen blik op de zaken; zijn zelfvertrouwen
was grenzenloos en werkte suggestief. Hij had bovendien artistiek gevoel.
Waldorp huwde 22 Oct. 1846 L.P.M.J. t e n K a t e , de zuster van den dichter en
de beide schilders. Hij had een groot gezin, waarvan 3 zonen.
Zie: R.P.J. T u t e i n N o l t h e n i u s in Eigen Haard 1894, 69 met portret.
Ramaer

[Waldorp, Jan Gerard]
WALDORP (Jan Gerard), geb. Amsterdam 1740, overl. te 's Gravenhage 1808.
Verwierf zich een naam als kundig decoratieschilder. Hij schilderde o.a. de schermen
van de ‘Burgerbuurt’ en van het ‘Gothische paleis’ in den nieuwen amsterdamschen
schouwburg, waarnaar Reinier Vinkeles fraaie prenten gesneden heeft.
Medebestuurder der Stadsteekenacademie te Haarlem, hield hij aldaar in 1774
eene redevoering, die in druk verscheen.
Hij copieerde goed naar oude schilderijen en etste ook. Hij teekende de
anti-orangistische prent ‘Ecce Proditor’ van 1784, waarin van Goens, de hertog van
Brunswijk en prins Willem V aan den kaak gesteld worden. Hij werd in 1800 door
Gogel aangesteld tot opzichter der Nationale Konstgallery, bij welker inrichting en
oprichting hij zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft, hoewel deze verdiensten slechts
met een zeer karig loon werden betaald en hij daardoor in tamelijk benarde
omstandigheden moest leven.
Zie: I m m e r z e e l i.v.; E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale
Konst-Gallerij (Amst. 1909).
van Biema

[Walen, Gomarus]
WALEN (Gomarus), geb. te Dordrecht omstr. 1608, begr. aldaar 16 Nov. 1636,
werd 25 Mei 1632 te Leiden ingeschreven als stud. med. en na het verwerven van
den doctorstitel, te Dordrecht 16 Febr. 1634 aangesteld als medicijnextraordinaris.
Na den dood van Nuyssenburgh en Westenburgh wordt hij in 1636 aan de illustre
school aldaar als hoogleeraar in de wiskunde verbonden. Als opvolger van zijn
zwager Johan van Beverwyck, zijnde gehuwd met diens zuster A l i d , dochter van
B a r t h o l o m a e u s v a n B. en M a r i a B o o t v a n W e s s e l , wordt hij 6 Sept.
1636 benoemd tot stadsdoctor. W. zoowel als zijn vrouw stierven ‘weynich uren na
malkanderen, van de pest.’
Zie: S c h o t e l , Illustre school te Dordrecht (Utr. 1857) 135; B a u m a n n , Joh.
van Beverwijck (Dordr. 1910) 2, 50.
de Waard
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[Wall, Nicolaas van de]
WALL (Nicolaas v a n d e ), geb. 5 Jan. 1844 te Arnhem en overl. 1 Oct. 1885 ald.
Hij studeerde van 1862-67 te Utrecht en promoveerde 6 Nov. 1869 te Leiden tot Dr.
in de wis- en natuurkunde op een proefschrift: Over diffusie en dialyse.
Achtereenvolgens was hij leeraar a.d.H.B.S. te Harlingen (1867-70), directeur der
H.B.S. te Tiel (1870-76) en leeraar in de scheikunde,
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technologie en warenkennis aan de H.B.S. op de Keizersgracht te Amsterdam
(1876-85), aan welke school (thans eerste H.B.S. met 5-jar. cursus genoemd) hij
de opvolger werd van Dr. H.C. Dibbits, die tot hoogleeraar te Utrecht benoemd was.
Van de Wall was een energiek persoon, vol ijver voor zijn werk en als docent zeer
gewaardeerd. Bij voorkeur in zijn laboratorium werkzaam, hield hij tevens
voordrachten in ‘Felix Meritis’ voor de Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en
handwerksnijverheid in Nederland en richtte in 1881, in vereeniging met Dr. A. v a n
H e n n e k e l e r , het nog altijd bloeiend populaire maandschrift De Natuur op. Tal
van opstellen zijn in de vijf eerste jaargangen van dit tijdschrift van zijne hand te
vinden. Verder bewerkte hij Dr. O.W. T h o m é 's Leerboek der dierkunde (1875;
3de dr. herz. door Dr. J.C. C o s t e r u s , 1890).
Zie: A. v a n H e n n e k e l e r in De Natuur 1885, 289.
Zuidema

[Wall, Hermann Theodor Friedrich Karl Emil Wilhelm August
Casimir von de]
WALL (Hermann Theodor Friedrich Karl Emil Wilhelm August Casimir v o n d e ),
geb. 30 Mrt. 1807 te Giessen, gest. 2 Mei 1873 te Riouw. Eerst was hij, sedert 1825,
2e luitenant bij de dragonders in Pruisen, doch in 1828 ging hij als sergeant bij de
oost-indische cavalerie naar Batavia; in 1831 werd hij kommandant van het korps
inl. cavalerie te Cheribon. In 1834 ging hij in civielen dienst over en werd
civiel-gezaghebber te Soekadana, in 1845 kommies van den assistent-resident van
Pontianak. Een jaar later werd hij civiel-gezaghebber van Koetei en de Oostkust
van Borneo. Gedurende 1846-52 maakte hij belangrijke tochten in Oost-Borneo. In
1853 vergezelde hij den commissaris Prins naar Borneo's Westkust en in 1855
keerde hij naar Batavia terug. Daar werd hij ass.-resident der 1e kl. en kreeg de
opdracht een maleische spraakkunst en een maleisch woordenboek te vervaardigen.
Hiertoe begaf hij zich naar Riouw en van 1860 tot 1862 naar Malakka. Later klom
hij op tot resident.
Zijne hoofdwerken zijn zijne verhandeling Over de vormveranderingen der
Maleische taal (Verh. Bat. Gen. XXXI) en zijn Maleisch- Nederlandsch Woordenboek,
dat N e u b r o n n e r v a n d e r T u u k vereenvoudigde en in 3 deelen uitgaf, terwijl
v a n R o n k e l er in 1897 een supplement op uitgaf. Verder vertaalde hij het Regl.
o.h. beleid der Regeering in het maleisch (1852) en schreef verscheidene
verhandelingen van taalkundigen aard in het Tijdschr. v.h. Bat. Genootschap. Ook
de Maleische samenspraken van H a d j i I b r a h i m werden met zijn hulp en
voorlichting geschreven.
Zie: Enc. v. Ned.- Indië, IV, 680-681.
Juynboll

[Walles, Ucke of Ucko]
WALLES (Ucke of Ucko), doopsgezind oudste der Oude Groninger of Harde
Vlamingen, geb. te Noordbroek 1593, overl. te Sylmönken in Oost-Friesland 15
Febr. 1653, landbouwerszoon, later gebruiker van 25½ deimt land en handelaar in
bouwmaterialen. Toen in 1628 de Groninger Vlamingen een afzonderlijke
broederschap gingen vormen, was hij reeds door de verschillende gemeenten tot
oudste verkozen en zien wij hem druk in de weer met zijn medeoudste Jan Lues uit
Kloosterburen om de meer gematigde Vlamingen, die milder denkbeelden in zake
de tucht hadden, te bannen. Hij hield 6 Jan. 1635 met den geref. predikant Theodorus
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à Lengel te Godlinze een openbaar dispuut, waarschijnlijk over den doop en de
menschwording van Christus. De acta van dit twistgesprek zijn helaas verloren
geraakt, hoewel à Lengel ze nog aan de classis Loppersum
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heeft getoond. Alleen weten wij, dat Ucke ‘na geëindigde conferentie en gewenschte
segen’, zijn kampioen uitschold voor een verleider en valschen leeraar, waarop
Lengelius diep gekrenkt, met goedvinden der classis, tegen Ucke een proces begon,
dat hem echter weinig voldoening gaf.
Ucke's theologie bewoog zich, in navolging van Jan Lues, hoofdzakelijk om den
dood van Christus en hij werd niet moede daarover allerlei geestelijke speculatiën
te houden. Toen nu 23 April 1636 in een gezelschap het verraad van Judas ter
sprake kwam, keurde hij af dat deze apostel als 't ware aan de verdoemenis werd
prijsgegeven. Hij althans wist allerlei gronden voor een milder oordeel aan te voeren.
Daarover ontstond in de gemeenten ongerustheid en men oordeelde een algemeene
vergadering noodzakelijk. Deze had plaats te Groningen 26 Febr.-6 Maart 1637 en
niet minder dan dertig gemeenten uit Friesland, Groninger-, en Emderland waren
daar vertegenwoordigd. Vooral een zekere Jurjen Thomas en zijn beide zonen
brachten bezwaren in tegen Ucke's denkbeelden, maar deze betoogde, dat Judas
in onwetendheid had gehandeld en niet tot den eeuwigen dood mocht getrokken
worden. Nadat Jurjen Thomas er eerst in had toegestemd, dat Ucke oudste bleef,
veranderde hij later van houding en gaf aan de zaak zulk een ruchtbaarheid dat de
stadsmagistraat er zich in mengde en Ucke gevangen nam. Deze verklaarde bij het
verhoor, dat Judas in het overleveren van Christus naar den geest had welgedaan
‘tot onser salicheijt’ maar allerlei lasterlijke beschuldigingen, die tegen hem werden
ingebracht, wees hij af. De overheid vroeg nu advies van de stadspredikanten. Het
luidde: dergelijke pesten moeten worden verbannen. Ucke moest nu binnen driemaal
24 uur Stad en Lande verlaten, met verbod van daar ten eeuwige dage weder in te
komen bij lijfstraffe (8 Apr. 1637). Hij ging wonen in een dorp tusschen Aurich en
Emden, richtte, gesteund door zijn vrouw T y a c k j e n smeekschrift op smeekschrift
aan de groningsche magistraat om opheffing van het bannissement, maar slechts
nu en dan kreeg hij vrijgeleide voor enkele weken. Hij nam toen zelf de vrijheid om
te prediken en te doopen in de Ommelanden en het Oldampt. In 1642 bestond hij
zelfs het stoute stuk om boer te worden te Marssum bij Holwierde. Wel stelde toen
de provinciale synode alle pogingen in het werk om den gehaten ketter te verdrijven,
en namen de Ommelander heeren het besluit, dat het bannissement der Stad ook
van kracht was tusschen Eems en Lauwers, maar toch lieten ze hem twee jaar met
rust. Toen evenwel allerlei geruchten liepen, dat hij den voorzitter der provinciale
synode Dr. L. Pimperling te Appingedam voor een ‘verndel botter’ had willen
omkoopen en de zaak op den kansel kwam, liet redger Hendrik Smidt hem door
soldaten uit zijn woning halen, acht weken te Delfzijl in boeien en toen over de
grenzen zetten. Hij hield zich toen eenigen tijd op te Langezwaag (Fr.), waar de
Oud-Vlaamsche gemeente hem met liefde ontving, maar de friesche
kerkvergaderingen begonnen al spoedig alarm te slaan, zoodat hij ook nu weer naar
elders de wijk moest nemen. Als woonplaats koos hij eerst Gödens in Oost-Friesland
en daarna Sylmönken op de grens van Gretmer- en Emderambt, waar vroeger
Benediktijner nonnen en Reguliere koorheeren gewoond hadden. Doch om daar
ongestoord zijn levensdagen te kunnen slijten, moesten zijn geloofsgenooten zich
zware geldelijke offers getroosten. Zij betaalden aan Graaf Ulrich II niet minder dan
3000 rijksdaalders. Toen hij zijn
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arbeid als oudste ook daar voortzette en menig geschrift publiceerde, klaagden de
predikanten hem bij den Graaf aan. Hij legde 10 Juni 1645 rekenschap af van zijn
gevoelens en daarmede was de zaak afgedaan. Doch toen hij in Maart 1647 te
Norden een gemeente stichtte, waarbij velen uit der omtrek zich aansloten,
ondervond hij zooveel tegenstand van de zijde der predikanten, dat de Raad het
volgend jaar de vergaderingen verbood. Op. een Zondag drongen de
gerechtsdienaars met geweld het huis binnen, waar zijn discipel Johann Piels, een
boer uit Gretmerambt, dienst deed. Zij joegen de aanwezigen uiteen en wierpen de
banken op straat. Ten spijt van alles, wist Ucke de gemeente in stand te houden en
verder schijnt de overheid hem ongemoeid te hebben gelaten. Allerlei vergeefsche
pogingen werden nog in het werk gesteld om voor hem toestemming tot terugkeer
naar zijn vaderland te verwerven, doch hij mocht er enkel zijn graf vinden, n.l. te
Woldendorp.
Hij was een krachtige persoonlijkheid, een man van onberispelijken levenwandel
en vaste overtuiging, een uitnemend schriftkenner en een goed spreker. Als exegeet
minde hij de allegorische interpretatie, zoodat het soms den schijn heeft alsof hij
het historisch karakter der heilsgeschiedenis oplost.
De volgende geschriften zijn van hem bekend:
Noodwendige Verantwoordinge op eenige faamrovende geschriften van eenige
persoonen tot Noordbroek als anders, enz. (8o, z. pl. 1637); Weemoedige supplicatie
aan alle menschen, tot verantwoordinge van veele onware beschuldinge over mijn
Persone (8o. 1645); Twee Brieven aan Laurens Pimperlingh (8o., z. pl. 1645); Een
corte leerachtige verklaringe uyt de H. Schrifture vervatet, hoe men de tijdt verstaen
sal, doen Christus Jesus onzen Saligmaecker, in sijn heilige Menschwerdinghe op
aerden was: dat doen een donckeren en onwetene tijdt was: (de Wet was bijnae
ten eynde; en dat Evangetium noch nict bevestight) dat welcke Christus alles door
zijn Doot en gave des Heyligen Geestes in 't licht ghebracht heeft, als een klare
Spiegel der Godlijcker kracht (z. pl. 8o. 1645). Verder bevinden zich in het rijksarchief
te Groningen vijf vertoogen in manuscript, de meeste door klerkenhand, een enkele
door hem zelf geschreven, om zich te verdedigen. Een daarvan is getiteld: Een
cleine verclaringe van de verlossinge en versoeninge door Christus tot een proeve
ofte nadenckinge gestelt, dat het geestelijcke saken zijn, opdat oock niemant mit
een onwietende iver over ons muchte iveren.
De volgende strijdschriften zijn tegen hem gericht: Christliche und sehr
nothwendige Erinnerung wider den eingeschlichenen Cainitischen Irrgeist, Uke
Walles genannt, door J o h a n n L u b b e r t , predikant te Ochtelbur (Emden, 1637);
Wederleghinghe van eenige poincten van Ucke Walles, gedaen ut liefden der
waerheyt door C.J. Noch is hier bij gevoegt een verantwoordinge van enige personen
tot Noortbroec, die van Ucke Walles in zijn Boecksken van onwaerheyt beschuldigt
worden. Met ooc een verantwoordinge van Jan Sywerts van Emden (Gron. 1638);
Drye Brieven tegen degene die den vrede verstooren misschien door onverstant
ende cleyne kennisse haers selfs door J (o h a n ) B a r c h m a n (Amst. 1639); Een
Vermaninghe ofte indachtighmakinge, en een nootwendige verantwoordinge op
Ucke Walles onwaerachtige beschuldinge ende lasteringhe, ende meer andere
dinghen (z. pl. 1643) (dit geschrift is van J u r j e n T h o m a s ); Een Presentatie soo
't ghenaemt wort van Ucke Walles Gesinde, uytgegeven. En daerop een nootwendigh
aenwijs met de verantwoordinghe daer op ghedaen door Jeurijen Th. sijn gesinde.
En hierachter noch bij gevoecht
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een brief, die eertijds gesonden is aen eenen Ruert Dircksz. (z. pl. 1645);
Ontdeckinge ende Wederlegginge van Uko Walles gevoelen aengaende den Verrader
Judas door A d o l f S i b e l i u s (Mr. tot Warffum, 1649); Land en zielverderffelijke
ketterij der Paapse kerk en deszelfs Navolgers, kort en klaar aangeweezen door
een lijdzaam Navolger Jesu Christi, (Amsterd. z.j.). Verder in manuscript op het
Rijksarchief te Groningen: Positionale Vraegen, Pointen bij de E. Committeerden
der Burgemeesteren en Raedt der stad Groningen gedaen aen U. Walles, 17 Martii
1637; Missive der samplijke Predigers binnen Groeningen, 3 Apr. 1637; Corl Examen
ende Toutsinge van eenigc groulijcke opinien der fijnste wederdoperen nieuwelijks
uytgebroet, in hun vergaderinge van den 26 February tot den 8 Martii enz. 1637.
Zijn voornaamste denkbeelden zijn: De dood van Christus in het teeken der
teekenen. Dan verduistert de zon en het voorhangsel scheurt. Zoo is alle vleesch
duister, als wij den rechten geestelijken middag hebben en men kent dan niemand
meer naar het vleesch. In Jezus' dood zijn drie dagen: 1-. de dood in het vleesch,
doch geen uiterlijk sterven, 2-. de bewaring in het graf of dood, d.i. het doopsel
Christi, 3-. de vernieuwing in den geest. God heeft in het donkere gewoond in den
tijd van Christus' menschwording op aarde. Hij was de geestelijke Mozes en Salomo,
die zich zelf het allerheiligste heiligdom gebouwd heeft, daar hij God en mensch
was. Christus vleesch werd met de heerlijkheid en gehoorzaamheid zijns vaders
gedekt. Achter of onder dat kleed mocht niemand komen of zien, zoolang het niet
was gescheurd, want niemand kende hem dan de Vader. Eerst door de gave des
Heiligen Geestes is de rechte kennis en verlichting gekomen. Van de geboorte van
Christus tot die Geestesuitstorting was het een afzonderlijke periode in Gods
occonomic. Mozes' wet stond in sommige stukken stil en de Wet des Nieuwen
Verbonds met de gave des H. Geestes was er nog niet. De Wet was bijna ten einde
en het Evangelie nog niet bevestigd. Daarom mogen Judas en de overpriesters niet
in het oordeel worden getrokken. Alleen God komt het oordeel toe. Het lijden en de
dood van Christus mogen niet in Satan worden verstaan. Als het van Satan was
bestuurd, zou hij in zich zelven gedeeld zijn. Ook is de verzoening en verlossing in
Christus een rantsoen voor alle menschen.
Ucke is van Doeetisme niet vrij te pleiten. In hoeverre hij onder den invloed staat
van David Joris verdient nog nader onderzoek.
Bij zijn volgelingen hebben zijn denkbeelden omtrent Judas geen merkbare sporen
nagelaten. Zij vormden de uiterste rechterzijde van de oude Doopsgezinden. Een
gemeente zonder vlek of rimpel was hun ideaal en daarom het vraagstuk van den
ban voor hen een levensvraag. Zij veroordeelden alle buitentrouw en weelde, lieten
hun baard staan, hadden een innig gemeenschapsleven en rekenden de
voetwassching, die bij de eenigheid (= H. Avondmaal) bediend werd, tot Jezus'
geboden. Hun gemeenten strekten zich uit tot bij Dantzig.
Zie: Gründliche Historie von Denen. Begebenheiten, Streitigkeiten und Trennungen
so unter den Tauffgesinneten von ihren Ursprung, bisz aufs Jahr 1615 vorgegangen,
úbersetzet und met Anmerk. vermchrt von J.C. J e h r i n g , (Jena 1720); Annales
Anabaptisticae a J.H. O t t i o , (Basel, 1672) 266; Bibliotheca Historico-Philologico
Theologica classis VII, fasc. 1 (Bremae 1723); Dissertatio de Ukonis Walles vita,
fatis, libris atque erroribus a J.C. J e h r i n g ; H o r n b e e c k ,
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Summa Controversiarum, V, 368; Y p e y , Geschiedenis der Chr. kerk in de 18de
ceuw, IX, 108 v.v; J.P. M ü l l e r , Die Mennonieten in Ostfriesland, (Emden) I, 45-65,
Beilage B; S. B l a u p o t t e n C a t e , Geschiedenis der Doopsgez. in Friesl. en in
Groningen, registers; G.A. W u m k e s , Dc Geref. kerk in de Ommelanden Gron.
1904, 34-38; het artikel Jan Lues in dit Woordenboek (kol. 797); Doopsgez. Bijdr.
1870, 108-118; 1876, 13-41; 1879, 1-11; 1902, 26 v.v.; Schatregister en
kerkvoogdijrekeningen op het raadhuis te Noordbroek (M.S.); Acta der Prov. Syn.
v. Friesl 1644; Acta der Classis Sylvanae 1644; Acta class. Oldampt 1641; Rechterl.
Arch.; vonnissen der Hooftmannenkamer II, b. 51, fol. 511; Requesten 1640-45;
Resolutieboeken der Staten van Stad en Lande; Missiven der stadt Groningen;
Processtukken tusschen Uke Walles en Jhr. Lucas van Lissebon 1640-43; Acta der
vergadering der Oude Vlamingen te Groningen 26 Febr. - 6 Maart 1637;
Verzegelingen van Pastoor en kerkvoogden te Noordbroek, alles op het Rijksarchief
te Groningen.
Wumkes

[Walter, van Utrecht]
WALTER v a n U t r e c h t , geboren in de tweede helft der 12e eeuw, overl., als abt
der brabantsche abdij Villers in de cistercienserabdij Val-Saint-Lambert bij Luik
1221. Walter was geboren te Utrecht, d e T r a j e c t o , zeggen zijne tijdgenooten.
H e n r i q u e z noemt Maastricht als zijne geboorteplaats, ofschoon de kroniek van
Villers uitgegeven door M a r t è n e e t D u r a n d en in Monumenta germ. historica
S.S. XXV (1880) uitdrukkelijk zegt ‘d e T r a j e c t o i n f e r i o r i ’ evenals H e d a .
Door twee zijner tijdgenooten, T h o m a s v a n C a n t i m p r é en C a e s a r i u s
v a n H e i s t e r b a c h , leeren wij eenige levensbijzonderheden van Walter kennen.
De eerste noemt hem ‘dives et delicatus in seculo, optime litteris et maxime
quadrivialibus institutus’ en prijst zijn heilig en vooral nederig kloosterleven.
Caesarius, die met Walter zeer bevriend was, leert ons hem kennen als een vroolijken
heilige, een man van zijn tijd, die veel bad, strenge boete pleegde, als cistercienser
veel reisde en vele verhalen vol middeleeuwsch wondergeloof vertelde. Walter was
priester voor hij in het klooster trad. Zijn uitgebreide kennis had hem den toegang
tot het grafelijke hof van Gelre geopend, waar hij tot leermeester van den gravenzoon
Otto, later proost van Xanten en verkoren bisschop van Utrecht, was aangesteld.
Daar Caesarius geen rekening met jaartallen houdt, is het moeilijk het tijdstip te
bepalen, waarop Walter in het klooster trad. Hij was nog niet bejaard, en in 1199
reeds monnik in de cistercienserabdij Villers. De tekst bij Caesarius, volgens welken
hij eerst monnik geweest was in de abdij Verceil - die nooit bestond - voor hij abt
was in Villarium, is zeker onjuist. Men moet zeker Villarium lezen of misschien
Valcellum. Nog voor hij abt was, ontving hij het bezoek van zijn oud-leerling Otto
van Gelre. Nadat de abt van Villers, de latere kardinaal Conrad van Urach. tot abt
van Clairvaux werd gekozen, werd Walter door zijne medebroeders in diens plaats
gesteld, 1214 of 15. Zijn bestuur was voor Villers een tijdperk van grooten bloei en
vooruitgang, zoowel op wereldlijk als geestelijk gebied. Onder hem leefden vele
heilige mannen o.a. de Z. Godefridus, Abundus en Arnoldus e.a. De bezittingen der
abdij werden aanzienlijk door hem vermeerderd en hare rechten verdedigd. In een
oorkonde van 1217 nam hertog Hendrik I de verdediging der abdij op tegen de
aanspraak van hebzuchtige heeren. De abt Walter wist vooral te bewerken,
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dat door zijn invloed verschillende vrouwenkloosters zich bij de cistercienserorde
aansloten of dat nieuwe gesticht werden, zooals Nazareth, Oplinter, Roosendaal
Vrouwenpark, Ramée. Met zijn dioceesaan-bisschop van Luik, Hugo de Pierrepont,
overigens der Cist. orde zeer genegen, geraakte hij in groote moeilijkheden over
de bekeering in de abdij Vrouwenpark van een Joodsch meisje, dat door hare ouders
teruggeëischt werd. De abt van Clairvaux steunde den abt Walter, omdat het een
klooster van zijne lijn was, en bracht de zaak voor den Paus, die den abt van Villers
in 't gelijk stelde. De kroniek zegt, dat de abt Walter om de wille van kloostertucht
de vrouwenkloosters, die hij gesticht had, afstond aan den abt van Citeaux. Meer
waarschijnlijk stond Walter om moeilijkheden met den bisschop over het bestuur
dier kloosters te voorkomen zijne rechten af aan het machtigere Citeaux. Deze
afstand had plaats na de gebeurtenis in Vrouwenpark.
1219 werd de abt Walter door het generaal kapittel belast de stichting te leiden
van eene abdij der orde welke de graaf van Gelre te Roermond voor zijne moeder
Richardis bouwde.
Om welke reden de abt tegenwoordig was te Frankfort bij de keuze van den zoon
van keizer Frederik tot Roomsch-koning blijkt niet. Walter overleed 1221 te Val Saint
Lambert, eene cistercienserabdij bij Luik. Om welke reden hij daar vertoefde, wordt
niet vermeld. H e n r i q u e z , Martyrologium Cisterciense, C h a l e m o t , Series Sanct.
O. Cist. (Par. 1670) 357; G. B u c e l i n u s , Menologium Benedictinum (Veldkirchii
1645) vermelden de gedachtenis van den Z. Walter 13 Nov.; R a i s s i u s , Natales
Sanct. Belgii (Duaci 1626) 32; F i s e n , Flores eccl. Leodiensis (Insul. 1647) 130-132
op 1 Maart.
Val Saint Lambert gesticht omstreeks 1188 had tot tweeden abt 1206 tot 1209
Walterus van Utrecht overl. 28 Febr. Onmogelijk is het niet, dat men de beide abten
met elkaar verward heeft. Het necroloog der 13e eeuw van Val St. Lambert, thans
in het Staatsarchief te Luik, zou dit kunnen aantoonen. Bewijzen voor een wettigen
cultus van den Z. Walter zijn niet bekend.
Zie: C a e s a r i u s H e i s t e r b a c e n s i s O. C i s t ., Dialogus miraculorum ed. J.
S t r a n g e (Col. 1851) I, 88-90, 95-97, 130, 152; II, 31; T h o m .
C a n t i m p r a t e n s i s , Bonum universale de apibus, ed. G. C o l v e n e r i u s (Duaci
1627) 261; H e d a , Historia ep. Ultraj. ed. A. B u c h e l i o (Ultr. 1643) 192, 198;
M a r t è n e e t D u r a n d , Thesaurus novus anecdotorum (Paris 1717) III, 1276-78;
H e n r i q u e z , Fasciculus sanctorum O. Cist. (Brux. 1623) II, 169-172; d e z .,
Menologium Cisterciense (Antv. 1630) 330; A. S a n d e r u s , Chorographia sacra
Brabantiae (Hag. Com. 1726) I, 428; Gallia Christiana, III, 586, 1021;
Volksmissionaris, XVII (1896) 193-199, 249-253, 304-310.
Fruytier

[Walteri, Tossanus]
WALTERI (Tossanus), W o u t e r s , dominicaan, overl. 21 Maart 1619. Hij behoorde
tot het klooster van Maastricht, waar hij ook omstreeks 1608 prior was. Hij verwierf
het licentiaat aan de universiteit van Parijs en het magisteriaat in zijne Orde en was
een vaardig controversist. Zijn redenaarstalent trok de menigte zoo sterk, dat de
ruime kerk de toehoorders niet kon bevatten, en ladders tegen de kerkmuren werden
geplaatst om den predikant te hooren. Wanneer hij elders ging prediken, werd hij
door gewapende Maastrichtenaars begeleid, uit vrees dat andere steden uit naijver
zich van zijn persoon mochten meester maken. Wegens zijne zeldzame verdiensten
kende de Generaal der Orde hem het magisteriaat toe,
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ofschoon hij den daartoe vereischten cursus niet had gevolgd. Aartshertog Albertus
benoemde hem tot zijn hofprediker en bestemde hem tot een bisschopszetel, maar
de dood verijdelde dit voornemen.
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.
de Limbourg XLVI (1910) 56.
G.A. Meijer

[Wandelman, Godfried]
WANDELMAN (Godfried), geb. 31 Aug. 1590 of 1591 te Amsterdam, gest. 12 Oct.
1654 te Mechelen. In de gereformeerde religie opgevoed, bezocht hij te Haarlem
de latijnsche school van den bekenden katholiek Corn. Schoneus. Hij kwam er in
aanraking met katholieke medescholieren, met wie hij over godsdienstige
onderwerpen sprak. Toen het gesprek op de biecht kwam, vroeg hij daarover uitleg,
en besloot de biecht ook eens te beproeven. Hierop bracht men hem in kennis met
een katholiek priester, die hem in de katholieke leer onderrichtte en in de kerk opnam.
Hij zal toen omstreeks 18 jaren oud geweest zijn. W. studeerde te Leuven de
wijsbegeerte en de medicijnen, en kwam er in aanraking met den Jezuïet Walterus
Clerckx, onder wiens leiding hij de geestelijke oefeningen deed. Daarna trad hij 19
Nov. 1609 in de Societeit van Jezus, werd in 1616 priester gewijd en onmiddellijk
daarna als missionaris naar Middelburg gezonden, waar ‘zeer luttel katholieken,
omstreeks 150 (waren) en deze nog tamelijk koud’. In 1618 vertrok hij naar Friesland,
waar hij gedurende 15 maanden het katholieke geloof verkondigde te Bolsward,
Harlingen, Sneek en andere plaatsen. Daarna (1619-1624) was hij te Roermond
werkzaam en van 1625-1629 te 's Hertogenbosch. Zijn welsprekendheid verschafte
hem daar zulk een aandachtig gehoor, dat, toen, tijdens het beleg, verscheidene
kanonskogels het kerkgebouw onder de godsdienstoefening troffen, de luisterende
schare tot het einde toe zijn rede in gespannen aandacht bleef volgen. Tijdens het
beleg maakte W. zich verdienstelijk door het verplegen van zieken en het verleenen
van zijn hulp bij het herstel der ingestorte bolwerken. Na de capitulatie der stad
werden de Jezuïeten verdreven en begaf W. zich naar Brussel. Van 1633-1636 trad
hij te Maastricht in de Servatiuskerk als controversprediker op. Omdat sinds 1632
de calvinistische predikanten fel het katholiek geloof bestreden, achtte de
welsprekende bekeerling het zijn recht de aangetaste geloofsleer te verdedigen.
Maar al spoedig werd hij beschuldigd van ‘seditieuse ende ontstichtelycke
sermoenen’.
Bij monde van den kerkeraad werden deze klachten aan de vroedschap van
Maastricht kenbaar gemaakt en door deze aan den Jezuïetenrector, Boddens, maar
toen W. voortging over betwiste geloofspunten te preeken, werd hem door bevel
der Staten-Generaal gelast, en zonder dat de prins-bisschop van Luik geraadpleegd
was, binnen 6 dagen de stad te verlaten. Geen vertoogen hielpen hiertegen en W.
vestigde zich sindsdien te Mechelen. Behalve eenige, anoniem verschenen
wederleggingen van calvinistische blauwboekjes, schreef hij De weg der Zaligheid.
In 1647: Klare aanwijsingen van de Kerk van Christus, opgedragen aan de heeren
Staten van Holland en Zeeland. F o k k e n s schrijft hem toe: Extractum catholicum,
dat van pater A. van Teylingen is (zie Il kol. 1424).
Zie: H.J. A l l a r d in Studien X (1878) 1-61; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890) VIII, 978; W a l d a c k , Historia Provinciae
Flandro- Belgicae (Bruxellis 1867) reg.
Derks
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[Wansink, Hendricus Johannes]
WANSINK (Hendricus Johannes), 5 Juli 1832 te Huissen in Gelderl. geb. en 25 Oct.
1909 in den Haag overl., was aanvankelijk bij 't Lager en later bij 't Middelb. Onderwijs
werkzaam. Van 1857-70 stond hij aan 't hoofd van een bloeiend pensionaat in zijn
geboorteplaats, doch werd in laatstgenoemd jaar tot leeraar in 't Fransch a.d.R.H.B.S.
te Winterswijk benoemd, vanwaar hij in 1872 in gelijke betrekking werd overgeplaatst
naar Warfum. Van 1877-1900 was hij leeraar in 't Engelsch en Hoogduitsch
a.d.H.B.S. met 5-jar. cursus te 's Gravenhage. Behalve de fransche, duitsche en
engelsche, beoefende W. ook de italiaansche en spaansche talen, waaruit hij o.a.
werken van d e A m i c i s , S y l v i o P e l l i c o en E m i l i o C a s t e l a r in 't
Nederlandsch vertaalde en voor welker spraakkunsten hij bekende leerboeken
schreef.
Zie de volledige titels van al zijn werken, meer dan 40 in getal, bij 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., 2de dr., in voce.
Zuidema

[Want, Joannes]
WANT (Joannes), dominicaan, gest. 26 Febr. 1558. Hij trad in het klooster te 's
Hertogenbosch in 1499 en ondernam in 1519, op kosten van Vrouwe Catharina van
den Staeke, weduwe van heer Hendrick Hermansz. van Deventher, eene
pelgrimsreize naar het Heilige Land. Van deze reis schreef hij een uitvoerig verhaal,
welk in Limburg's Jaarboek IV: 3 (1896) 157 is uitgegeven.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 149.
G.A. Meijer

[Wante, Daniel]
WANTE (Daniel), oorspronkelijk schoenmaker van beroep, ging vermoedelijk reeds
omstreeks 1560 tot de zijde der reformatie over, want een tijdlang heeft hij nog om
het geloof over de grenzen moeten gaan, toen hij zich te Kingslynn in Norfolk heeft
opgehouden. Allicht heeft hij zich in die ballingschap de kennis eigen gemaakt,
waardoor hij na terugkeer in het vaderland het predikambt heeft kunnen bekleeden.
Van 1578-1580 stond hij te Oostburg. Toen daar moeilijkheden rezen, omdat men
er maar slecht in zijn levensonderhoud voorzag, ging hij in Sept. van dat jaar naar
St. Kruis. Om de strooptochten der Malcontenten, die zijn werk zeer belemmerden,
- bovendien ging het daar ook al niet best met de uitbetaling van zijn traktement verleende hij 1581 een tijdlang hulp aan de kerk van Heinekenswerve. Eind 1582
werd hij predikant te Groede, terwijl de predikant, die daar tot dusver had gediend,
Johannes IJserman, naar St.-Kruis ging. Toen 1583 die streek in de macht van
Parma kwam, verliet hij haar echter. 1585 en 1586 stond hij te Oostende, van waaruit
hij in den zomer van eerstgenoemd jaar een reis naar Engeland heeft gemaakt tot
het inroepen van finantieele hulp voor die stad. 1587 werd hij predikant te Elkerzee,
om mede Noordgouwe en Kerkwerve te verzorgen; en in 1588 te Zonnemaire, waar
hij stond tot hij in 1603 stierf.
Zijn vader, P i e t e r W a n t e , was 1571 ouderling der nederduitsche
vluchtelingenkerk te Norwich in Engeland en Juli 1578 afgevaardigde ter classicale
vergadering van wege de kerk van Derkeloo, waarmee wel Eecloo zal zijn bedoeld.
Als dienaar des woords wordt hij daar echter nog niet vermeld. En hij zal dat toen
ook nog wel niet geweest zijn, want toen hij 3 Nov. van dat jaar werd aangewezen
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voor den predikdienst te Watervliet, werd aan de kerk van Eecloo opgedragen hem
te beproeven en uit te zenden. 1580 woonde hij te Sluis. 11 Jan. 1582 werd hij
aangewezen om een half jaar te gaan werken te St. Anna ter
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Muiden. Het bericht van B a l l i n , dat hij een tijdlang tegelijk met zijn zoon te Oostburg
predikant geweest is, vindt nergens bevestiging en is onwaarschijnlijk.
Een familielid van deze mannen, E p h r a ï m W a n t e , kwam Dec. 1604 te
Zierikzee, en was achtereenvolgens predikant te Hoedekenskerke (1605-1620) en
te Domburg (1620-1628). Tot 1624 diende hij ook Aagtekerke, dat tot zoolang met
Domburg is gecombineerd is geweest. Toen hij in 1628 stierf liet hij zijn weduwe
J u d i t h W e y n s t , met drie kinderen: C a t e l i j n t j e , E f r a ï m , en A n n e k e in
armelijke omstandigheden achter. Onder de garenbleekers die in de 16e eeuw uit
Vlaanderen de wijk hebben genomen naar Haarlem wordt nog een P e t e r W a n t e
genoemd.
Zie: Algemeen Nederlandsch Familieblad XII (1895) 178, 179; Werken der
Marnixvereeniging S. III, D. III, register in voce; H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming
in Vlaanderen (Arn. 1868) register in voce; J.L.M. E g g e n , De invloed door ZuidNederland op Noord- Nederland uitgeoefend (Gent 1908) 221; J.H. H e s s e l s ,
Ecclesiae Londino- Batavae Archivum III (Cantabr. 1897) register in voce; De
Navorscher XLI (1891) 375-377.
van Schelven

[Wardo, Johannes de]
WARDO (Johannes d e ), d e W e e r d e of d e D u n i s , naar zijne geboorteplaats
Waarde in Zuid-Beveland, of naar zijne abdij Duinen bij Veurne, overl. 1293, zou
volgens de overlevering de eerste cisterciensermonnik zijn, die den doctorsgraad
in de godgeleerdheid te Parijs behaalde. Zijne geboorteplaats, als het ware het
middelpunt der uithoven en polders in Zeeland, bebouwd door de monniken der
abdij van Duinen, had reeds in dien tijd een kasteel en heeren in nauwe betrekking
met die abdij. Dit blijkt uit een oorkonde van 1251, waarin de broeders
T h e o d o r i c u s en J o h a n n e s d e W a r d o voorkomen. Er bestaat echter geen
enkele aanduiding, waaruit men kan besluiten, dat de Cistercienser dezelfde persoon
is met dezen Jan of dat hij tot die familie behoorde. Het tijdstip zijner intrede in de
abdij van Duinen is evenmin bekend als het jaartal zijner geboorte. Na achtjarige
studie in het door Clairvaux gestichte (1244) en door Duinen zoozeer begunstigde
college St. Bernard te Parijs, trad hij aldaar na zijne graden behaald te hebben als
leeraar op. Hij wordt zelfs gerekend als een der eerste leeraars aan het college;
daar hij echter in 1292 nog als zoodanig werkzaam was, is dit moeilijk aan te nemen.
Overigens is van hem slechts datgene bekend, wat een paar oorkonden mededeelen
uit den strijd der orde van Citeaux met Philips den Schoone, koning van Frankrijk.
9 Apr. 1292 werd in de woning van ‘magister Johannes de Dunis regens in theologia’
in het college St. Bernard te Parijs met dezen en Siger oud-deken van Kortrijk als
getuigen door de gevolmachtigden van den abt van Citeaux beroep gedaan op den
Paus tegen de verdrukking en het geweld van koning Philips. Op denzelfden datum
werden door oorkonde van Theobald, abt van Citeaux, met machtiging van het
generaal kapittel eenige voorrechten in de orde toegestaan ‘magistro Johanni de
Wardo monacho de Dunis in theologica facultate Parisiis legenti’ wegens zijne groote
verdiensten en veeljarigen arbeid als leeraar, prediker enz. Het is waarschijnlijk, dat
deze voorrechten hem bij het afscheid van het college werden gegeven. De Cronica
abbatum de Dunis van d e B u t noemt hem een beroemd predikant ‘cujus sonora
predicatio peccantium auribus quasi tuba celestis terribiliter insonuit.’ De bisschop
van Kamerijk,
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Willem van Avesnes, had hem een volmacht gegeven om in zijn bisdom te preken,
te absolveeren en tevens overal 30 dagen aflaat te verleenen; dezelfde volmacht
was hem ook in het bisdom Utrecht verleend. Te Keulen ‘ob sue dignitatem persone’
werden hem voor zijne abdij 10 hoofden der elfduizend maagden geschonken. De
theologische en philosophische geschriften van Johannes gingen bij de plundering
der abdij door de Geuzen verloren en de tijd heeft geleerd, dat de hoop om ze in
Frankrijk te vinden ijdel is.
Jan de Weerde of de Dunis kan gemakkelijk verwisseld worden met zijn opvolger
te Parijs J a n d e S i n d e w i n t , geboortig van Bouchoute in de Vier Ambachten,
overleden 1319 te Parijs. Deze was eveneens magister in de theologie, een
verdienstelijk leeraar aan het college St. Bernard, een machtig prediker en werd
naar zijne abdij eveneens genoemd Johannes de Dunis.
Zie: Cronica et cartularium monasterii de Dunis (Brug. 1864) 584, 868; Codex
Dunensis sive diplomatum et chartarum medii aevi amplissima collectio ed. J.B.M.C.
K e r v y n d e L e t t e n h o v e (Brux. 1875) 186-188, 286, 413, 549; A. d e B u t ,
Cronica abbatum monasterii de Dunis (Brug. 1839) 13, 62, 66, 175; J. M e y e r ,
Commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Antv. 1561) 83; C. d e V i s c h ,
Bibliotheca Script. Ord. Cist. (Col. 1656) 233; d e z ., Compendium chronol. exordii
et progressus B.M. de Dunis (Brux. 1660) 68-69; F é r e t , La Faculté de théologie
et ses docteurs les plus célèbres: Moyen-Age. II, 578-580; Histoire littéraire de la
France XX, 205-206, 790; G. M ü l l e r , Gründung des St. Bernhard-kollegiums zu
Paris in Cistercienser-Chroniek. XX (Bregenz 1908) 45. A u g . P e l z e r , Livres de
Philosophie et de Théologie à l'usage du maitre cistercien Jean Sindewint in Annales
de la Soc. d'émulation de Bruges, LXIII (1913) 15-24.
Fruytier

[Wareghem, Willem van]
WAREGHEM (Willem v a n ), geb. 8 Nov. 1651 te Poperingen, Jezuïet 19 Oct. 1585,
gest. 12 Nov. 1644 te Antwerpen. Gedurende de eerste jaren van zijn priesterlijke
loopbaan was hij leeraar in de zuid-nederlandsche Jezuïetencolleges, maar
omstreeks 1600 werd hij als de vijfde of zesde Jezuïet naar Noord-Nederland
gezonden. Hier heeft hij door zijn gestadigen ijver degelijke uitbreiding gegeven aan
het missiewerk der Jezuïeten. Langen tijd werkte hij als de eenige Jezuïet te
Leeuwarden en te Harlingen, op welke laatste plaats hij een vaste Jezuïetenstatie
stichtte. Gekleed als een eenvoudig landman, trok hij rond van dorp tot dorp, tot
een der harlingsche katholieken zijn schuilplaats verried. Nochtans slaagde v.W.
er in, met achterlating van zijn papieren, zijn vrijheid te redden. Deze werden door
de Staten van Friesland gepubliceerd onder den titel: Der Jesuïeten Negotiatie ofte
Coophandel (1616) met de bedoeling een algemeenen afkeer tegen de Jezuïeten
op te wekken. Behoudens echter een meeningsverschil omtrent het terrein hunner
werkzaamheid met zijn medebroeder, pater Cathuis te Leeuwarden, getuigden de
gevonden fragmenten van zooveel geestdriftigen ijver voor zijn geloof, dat de lezing
er van zelfs andersdenkenden stichtte, zoodat de Staten zelf spoedig de verspreiding
van het werkje tegengingen. v.W. werd uit Friesland verbannen en vestigde zich te
Vianen (1616). Hier ook deed hij veel ondervinding op omtrent de bestaande
toestanden. De meeste berichten, in de Imago Primi Saeculi vervat, zijn door hem
ingegeven. Wanneer hij Noord-Nederland verlaten heeft, is niet bekend.
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Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 279, 327; IV, reg.; De Wachter 1872, II; C.
S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l.C. de Jésus VIII, 934.
Derks

[Warendorp, Harmen Hendriksz. van]
WARENDORP (Harmen Hendriksz. v a n ). of H e i l i n c k s van W., zoon van
H e n d r i k H e l i n c k S e e l s l a g e r , schoenmaker te Warendorp (Munster) en
E l s g e n H e y t e m a n , geb. omstr. 1560, overl. 12 April 1632, vestigde zich als
lakenkooper te Aken en was waarschijnlijk in het nabijgelegen Burtscheid woonachtig,
alwaar eene doopsgezinde gemeente was. In 1593 huwde hij C h r i s t i n a
R a s s e l a a r s van Keulen, overl. 11 Mei 1632, waarschijnlijk een vermogende
vrouw. Zijn drie dochters stierven jong. Hij vestigde zich in 1607 als rentenier te
Amsterdam en kocht aldaar 28 Juni 1607 een ledig erf op het Singel, waarop hij
voor de doopsgezinde gemeente een kerkgebouw stichtte, alsmede twee huizen
op het Singel en twee huisjes aan de Heerengracht. De gemeente had deze kerk
in bruikleen. Gedurende meer dan een eeuw na zijn dood bleven zijn erfgenamen
er de eigenaars van, zoodat eerst na een hierover met de erfgenamen gevoerd
proces in 1740 het kerkgebouw eigendom der gemeente werd. Bijzonderheden
omtrent de nauwkeurige beschikkingen geeft F. M u l l e r , Omstandig Verhaal in
Doopsgez. Bijdr. 1863, 1-42.
Vos

[Warmelo, Nicolaas Jacobus van]
WARMELO (Nicolaas Jacobus v a n ), geb. te Gouda 8 Sept. 1835, overl. te
Heidelberg (Zuid-Afrikaansche Republiek) 21 April 1892, was een zoon van
G e r h a r d v a n W a r m e l o , predikant te Gouda en C h r i s t i n a D e l i a n a t e n
B o s c h . Hij genoot zijne opleiding aan het gymnasium zijner vaderstad en studeerde
te Leiden, waar hij 26 Mei 1853 werd ingeschreven, onder Kist, Scholten, Niermeyer
en Kuenen in de godgeleerdheid. In 1858 werd hij tot de Evangeliebediening
toegelaten, doch kon geen heroep erlangen, en vatte toen het plan op, om zich te
Kaapstad als onderwijzer te vestigen. Door bemiddeling van Dr. J.A.G. van Oordt
op wiens raad hij van dit voornemen had afgezien, ontving hij uit Kaapstad de
toezegging, dat hij daar als hulpprediker zou worden benoemd, waarop hij 25
Augustus 1862 daarheen vertrok. Bij zijne aankomst (22 Oct.), wilde de kaapsche
Synode hem evenwel niet zonder een colloqium doctum toelaten, wat, daar v.
Warmelo zich hieraan niet verkoos te onderwerpen, ten gevolge had, dat deze, na
ruim een jaar bij de Luthersche gemeente te hebben dienst gedaan, naar de
Zuid-Afrikaansche Republiek ging, waar hij 23 Juli 1864, te Schoemansdal, in het
district Zoutpanberg, den predikdienst aanvaardde. Hij bleef daar tot 1867, toen het
dorp, wegens de voortdurende opstanden der omwonende kafferstammen en de
heerschende koortsziekte, verlaten werd, en nam vervolgens, nadat hij een tijdlang
de districten Pretoria en Lijdenberg had bereisd, een beroep aan naar Heidelberg,
waar hij tot zijnen dood werkzaam bleef. Hij bepaalde zich echter niet tot het herderlijk
werk in zijne gemeente; hij werd consulent van Zoutpansberg, en scriba der
Algemeene Kerkvergadering, en nam tevens een zeer werkzaam aandeel in de
onderhandelingen, die tot de samensn elting der Nederduitsch Gereformeerde en
de Hervormde kerk leidden. Van Warmelo was een mar van grooten invloed, ook
buiten de kerk; aan het onderwijs deed hij veel. In Zoutpansberg reeds had hij
krachtig uit eigen middelen de Gouvernementsschool gesteund, die destijds door
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den heer C. van Boeschoten geleid werd, waarom president Burgers hem, doch te
vergeefs, als superintendent van onderwijs had begeerd
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Maar vooral werd nimmer vergeten, dat hij bij het uitbreken van den
onafhankelijkheidsoorlog in 1883, zich dadelijk aan de zijde der Boeren gevoegd
had en op Paardenkraal, waar zich de opstandelingen hadden verzameld, den zegen
des Allerhoogsten op het ondernomen werk, afgesmeekt had.
Hij was tweemalen gehuwd, eerst met J o s i n a v a n V o l l e n h o v e n , die hij
in 1865 verloor; daarna met de oudste dochter van den heer D.S. M a r é , landdrost
van Zoutpansberg, welke hem overleefde.
Zie: Almanak van de Nederd. Herv. kerk in Zuid-Afrika 1907, 42, die ook een zeer
goed portret van hem bevat.
de Savornin Lohman

[Warmolds, Hieronymus]
WARMOLDS (Hieronymus), geb. te Groningen 1607, in de Jezuïeten-orde getreden
1625, gest. te Piacenza 22 Aug. 1661. Hij behoorde tot de nederrijnsche provincie
zijner orde, bestuurde de colleges van Emmerik en Keulen, en was provinciaal van
genoemde provincie 9 Juli 1656 - 29 Juni 1659. Na de 11e algemeene vergadering
der orde te Rome te hebben bijgewoond bezweek hij op de terugreis te Piacenza.
van Miert

[Wart, Dirk Anthony van de]
WART (Dirk Anthony v a n d e ), geb. te Amsterdam in 1767, overl. te Nijmegen 8
April 1824, wijdde zich aan de teekenkunst (onder den begaafden Jacques Kuyper)
en behaalde in drie achtereenvolgende jaren, 1788-1790, eereprijzen op de
amsterdamsche teekenschool. Later legde hij zich toe op het schilderen in olieverf
van portretten en landschappen, terwijl hij ook het etsen beoefende. Een door hem
in 1806 uitgegeven Geldersch panorama naar het leven geteekend op Belvedere
te Nijmegen, in acht geëtste en uit de hand gekleurde platen, droeg zoo zeer de
goedkeuring van den magistraat weg, dat deze hem een zilveren schenkblad
vereerde, van over de ƒ 100, waarop het wapen der stad Nijmegen gegraveerd was.
In het raadsbesluit dienaangaande, wordt hij betiteld ‘kaartteekenaar te Amsterdam’.
Later vestigde hij zich te Nijmegen, als teekenen muziekmeester. Het was
grootendeels dank aan het ijveren van van de Wart, dat in 1818 te Nijmegen een
departement der Mij. tot Nut van het Algemeen werd opgericht.
Dat de poezie door van de Wart met eenig succes werd beoefend, blijkt uit enkele
zijner gedichten voorkomend in P.J. U y l e n b r o e k 's Kleine Dichterlijke
Handschriften (1788-1808). Ook heeft men eenige tooneelstukken van hem: Liefde
en Grootmoedigheid, treursp. (Amst. 1795); De weldenkende representant, treursp.
(Amst. 1796); Cange, of de koningin van het lazaret, eene waare gebeurtenis,
treursp. n.h. Fr. van G a m a s (Amst. 1796); De schilder, treursp. (Amst. 1796); De
hertog van Monmouth, treursp. g.n.h. Fr. (Amst. 1796); Ransdorp, treursp. (Amst.
1800).
Een geteekend zelfportret is in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: I m m e r z e e l , K r a m m ; V e r w o e r t .
van Schevichaven

[Water, Johan ten]
WATER (Johan t e n ), T o e w a t e r , T e n w a t e r , A d A q u a m - ‘clericus redditus
professus sepelitus in Redichem anno 1430’, zegt het necrologium van Bethlehem
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te Zwolle (Versl. en Med. Vereen. Overijs. R. en G. XIV (1885) 5. Hij genoot een
zorgvuldige opleiding; sinds 1382 was hij aan de oude hoogeschool te Praag, waar
hij 1383 baccalaureus artium werd, later ook bacc. in decretis. Na Praag bezocht
hij Heidelberg, waar hij in 1387 ingeschreven werd. Na de oprichting der keulsche
hoogeschool in 1389 liet hij zich daar inschrijven en nog in 1398 wordt hij te Keulen
vermeld. In 1403 werd hij frater-
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heer te Windesheim. Vóór dien bekend door zijn rijkdom, was hij sindsdien een der
ootmoedigste en vroomste broeders. Men vindt hierover tal van bijzonderheden bij
A c q u o y , Het klooster van Windesheim II, 258, 285, 375; III, 252 v.; zie verder:
Monumenta historica Univ. Pragensis I, 213; II, 13 en 130; K. K e u s s e n , Matrikel
der Univ. Köln I, 9; G. T o c p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 21; v. B i a n c o ,
Die alte Univ. Köln I, bijl. 49 en 58; Archief Aartsb. Utrecht XXXIII, 337; J. d e W a l ,
Collectanea (hs. leidsche univ. bibl.) I, 553.
van Kuyk

[Water, Christiaan van de]
WATER (Christiaan v a n d e ), geb. te Aalst 1632, overl. te Boxmeer 30 April 1710.
In 1650 werd hij Carmeliet en was in 1658 de eerste prefect van het gymnasium,
dat de Carmelieten te Boxmeer hadden opgericht. In 1685 werd hij pastoor te
Sambeek.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. Bisd. 's Hertogenb. V, 628.
C. de Boer

[Water, Petrus van de]
WATER (Petrus v a n d e ), zoon van E v e r a r d en van B e e l k e n of Y s a b e l a
K e m p , overleden te 's Hertogenbosch 8 Juli 1597 in den ouderdom van 74 jaren,
baccalaureus in de H. Godgeleerdheid, kanunnik van St. Jan te 's Hertogenbosch,
stichtte bij testament van 18 Oct. 1585 zes beurzer, vier ad humaniora in het
fraterhuis zijner woonplaats en twee voor hoogere studie te Leuven in het huis van
Standonck. Hij werd te 's Hertogenbosch in de St. Janskerk begraven.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. van het Bisdom 's Hert. II, 235 en IV, 260; Tijdschr. voor
Noordbrab. Geschiedenis enz. I, 94 en v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s ,
Studiebeurzen IV, 3 en 615, in welk laatste werk voorkomt eene afbeelding van de
zerk waaronder de stichter der studiebeurzen is begraven.
Aug. Sassen

[Waterland, Eilard Dirksz.]
WATERLAND (Eilard Dirksz.), geb. te Haarlem 1530, ter dood gebracht te Alkmaar
1573. Hij bezocht de hoogeschool te Leuven, waar hij zich aanvankelijk toelegde
op het burgerlijk recht en daarin tot baccalaureus werd bevorderd. Maar na de
promotie ging hij over tot de theologie. Hij werd pastoor te Velsen, waar hij eene
toelage van ƒ 200 's jaars uit de algemeene schatkist genoot. Na de beweging van
1566 vluchtte hij naar Haarlem. Daar werd hij door burgemeesteren van Alkmaar
aangezocht het pastoorschap in die stad te aanvaarden. 3 Maart 1569 vereenigde
de bisschop van Haarlem zich met het voorstel van Alkmaar om, ter verbetering der
bezoldiging van den te benoemen pastoor, ƒ 200 's jaars boven de gewone inkomsten
bij te dragen en de helft daarvan te heffen van de 5 rijkste altaren. Waterland werd
daarop benoemd, met behoud zijner landstoelage, en 16 Aug. in zijne nieuwe
betrekking geïnstalleerd. Zijne taak zal niet gemakkelijk zijn geweest. Van zijne
voorgangers was Cornelis Kooltuin (kol. 254), in 1558 aangesteld, reeds in hetzelfde
jaar wegens nieuwgezindheid, Elbert Huyck vervolgens om zijn heftig en geldzuchtig
gedrag gesuspendeerd, en daarna was de gemeente 3 jaren herderloos gebleven.
Volgens Opmeer zouden hij en de gardiaan der minderbroeders, Daniël Arendonk,
in 1571 den graaf van Bossu op hunne knieën verbeden hebben, toen deze met
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den magistraat en de burgers streng meende te handelen, omdat er verzet gepleegd
was tegen de inlegering van 's Konings troepen. Op het einde van Augustus 1572
achtte hij het raadzaam zich niet meer in het openbaar te vertoonen en verschool
hij zich bij een kransbakker; 5. Sept. van het volgende jaar, toen hij in 37 weken
niet buiten was geweest, werd hij met zijn gastheer, diens vrouw en dochter, alsook
zijn
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kapelaan David Leenaertsz. gevangen genomen, en 11 Dec. met laatstgenoemde
in den vroegen morgen opgehangen. Over de redenen, waarom hij zich verborg,
gevangen genomen en ter dood gebracht werd, ligt een vermoedelijk nimmer op te
heffen sluier.
Geschilderde portretten van de beide martelaars zijn aanwezig in de pastorie der
S. Laurentiusparochie en in het Stedelijk Museum te Alkmaar. Naar de
eerstgenoemden zijn lichtdrukken vervaardigd, voorkomende in het hieronder
vermelde artikel van Rijkenberg.
Zie: P. O p m e e r , Martelaars-boek (Antw. 1700) II, 200-204; E.H. R i j k e n b e r g ,
Mr. Allard Dirksz. van Waterlant en David Leendertsz. in Bijdr. Bisd. Haarlem, XXVII
(1903) 424-442; C.W. B r u i n v i s , Een teer punt overwogen in Alkm. Courant 1909,
o

n . 230.
Bruinvis

[Waterloos, Hendrick F.]
WATERLOOS (Hendrick F.), was voorzanger en krankbezoeker te Amsterdam en
gehuwd met I s a b e l l a v a n d e r H o r s t . Beiden stierven zij in 1664 een
plotselingen dood, gelijk beschreven is in een gedicht van C o r n . v a n d e r V e e r
(Lauwer-Strijt (Amst. 1665), 125, 164, 307), die ook een lofdicht op zijn afbeelding
maakte (ald. 108). Tot zijn vrienden behoorden de amsterdamsche praeceptor
J a c o b H e i b l o c q , in wiens album hij een vriendendicht schreef, J a n V o s ,
H u y g e n s , wiens Ghebruik en Onghebruik van 't Orgel hij met verschillende
bijbelsche lofzangen verrijkte, R e m b r a n d t , die voor hem zijn ‘Verschijning van
Jezus aan Maria Magdalena’ schilderde en J e r e m i a s d e D e c k e r , dien hij
blijkbaar zeer hoog schatte, zóó hoog dat hij Rembrandt haast niet goed genoeg
achtte om zijn portret te schilderen (Hollantsche Parnas 406). In eenige der 17de
eeuwsche bloemlezingen treffen we gedichten van hem aan, bijna alle op toenmalige
bekende predikanten, zooals in Klioos Kraam, vol verscheiden gedichten...
(Leeuwarden 1656), en in de Hollantsche Parnas of verscheiden gedichten... (Amst.
1660), die meer van een vromen geest dan van dichterlijke gaven getuigen. Van
Het Gebedt onzes Heeren, door eenige dichters in rijm gebracht, bewerkte hij de
tweede bede (27-44, van den 2den druk, Amst. 1721). In den boven reeds
genoemden Lauwerstrijt tusschen Catharina Questiers en Cornelia van der Veer,
met welke twee dames hij bevriend was, komen eveneens gedichten van hem voor,
alsmede eenige bladzijden proza. Ten slotte zij nog een geschriftje met een
eenigszins politieke strekking vermeld, n.l. Vergrooting van Amsterdam uit de Rijmen
van den Poeët Jan Vos, in rijmelooze reeden gestelt door H.F. W a t e r l o o s ...
(Amst. 1663).
Zie: J. H e i b l o c q , Farrago Latino-Belgica. (Amst. 1662), 237; J a n V o s , Alle
de Gedichten ... (Amst. 1662), 785; K n u t t e l , Catalogus van Pamfletten, no. 8810.
Ruys

[Weel, Willem van]
WEEL (Willem v a n ), W e l y , geb. 15 Mei 1595 te Ammerzoden, Jezuïet 15 Oct.
1612 te Landsberg, gest. 13 Febr. 1670 te Yperen. Te Coïmbra onderwees hij de
stelkunde, volbracht er zijn godgeleerde studiën en werd er priester gewijd (1623).
Na korten tijd in het Jezuïetencollege te 's Hertogenbosch werkzaam te zijn geweest,
vertrok hij in 1628 naar Kuilenburg, waar hij de grondlegger werd eener

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Jezuïetenstatie. Door zijn buitengewonen ijver slaagde hij er in velen tot het katholiek
geloof terug te voeren, ondanks de vervolging, waaraan hij blootstond, en zelfs het
tijdelijk gemis van zijn vrijheid. In 1650 en 1652 werden de klopjes, die onder zijn
leiding stonden, aan dwangmaatregelen onderworpen. Van W. richtte te Kuilenburg
een
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pensionaat op, de ‘Cloppenschool’ genoemd, waar gedurende een eeuw meisjes
van de gegoeden en aanzienlijken stand uit alle streken des lands hare opvoeding
opvingen. Toen v.W. om zijn hoogen leeftijd een medehelper van noode had, werd
hem deze geweigerd. Hij zelf vertrok in 1664 naar Antwerpen en vandaar naar
Yperen.
Zie: Archief Bisd. Utrecht III, 81, 97; VI. 235; XVIII, 34; Archief S.I. te Maastricht.
Derks

[Weeldenburg, Nicolaas Johannes]
WEELDENBURG (Nicolaas Johannes), geb. te Rotterdam 25 Mei 1839 en aldaar
overl. 24 Aug. 1904, hoogleeraar in de wijsbegeerte aan het Seminarie te Amersfoort,
schreef: Port-Royal (Rotterdam 1895), een met kennis van zaken opgestelde
geschiedenis van het beroemde klooster van dien naam met levensschetsen van
zijn voornaamste bewoners.
Kenninck

[Weenigem, Bastiaan van]
WEENIGEM (Bastiaan v a n ), geb. omstreeks 1625, overl. 24 Maart 1697 te
Rotterdam, van beroep koopman, trad 4 April 1649 met zijn vrouw L i s b e t v a n
H e m e l s k o e r s tot de vlaamsche gemeente door den doop toe. In den strijd met
de Collegianten (1654) wordt hij gekozen onder de 12 geauthoriseerden en nadat
in Jan. 1655 de Collegianten uitgeworpen zijn wordt hij leeraar. 16 Maart 1659 tot
oudste bevestigd en langen tijd werkzaam als secretaris der gemeente, is hij een
kwart eeuw de leider der orthodoxe partij. Met Th. van Braght stelde hij in 1661 een
nieuwe geloofsbelijdenis op, die tot grondslag diende voor het Verbond van Eenigheid
(1664). Zijn gemeente dwong hem in 1662 voor een beroep naar Utrecht te
bedanken. In vele plaatsen in Z.-Holland was hij krachtig werkzaam. Toen een
gematigder strooming zich in de gemeente baan brak, legde hij 13 Jan. 1686 zijn
ambt neder. Toen hij benoemd tot commissaris van kleine zaken in Juni 1694 een
eed op 't stadhuis had afgelegd, sprak de kerkeraad de censuur over den grijsaard
uit. Toch vergat hij zijn gemeente niet en liet haar bij zijn dood een legaat na. De
aanhangers van den dompeldoop vonden in hem een krachtig bestrijder, o.a. in:
Nootwendige verantwoordinge van zeventien Redenen (Rott. 1666) en Gansche
Natuere des Doops (Rott. 1668).
Opgave van zijn geschriften in K. V o s , Bastiaan van Weenigem en het
Eedvraagstuk, in Nederl. Arch. v. Kerkgesch. II (1908) 137 v.
Vos

[Weert, Gerardus]
WEERT (Gerardus), overl. 18 Febr. 1426, bekend als weldoener van het
Karthuizerconvent te Utrecht, was kanunnik ten Dom en proost van Arnhem. Hij
voerde den magisterstitel. Zijn tijdgenoot en waarschijnlijk verwant D i r k W e e r t ,
kanunnik van St. Marie, was de groote weldoener van het convent.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht X, 303-4; Kroniek Hist. Gen. 1857, 145; Bijdr. Hist.
Gen. IX (1886) 172 v.v.; 239; D o d t 's Archief III (1843) 368; W. B r o c k , ms.
rijksarchief Utrecht D. 1355.
van Kuyk
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[Weert, Johannes]
WEERT (Johannes), overl. te Utrecht in 1446, doctor decretorum en kanunnik van
St. Salvator te Utrecht. In 1436 wordt hij vermeld in de matrikels van Leuven.
Waarschijnlijk is hij dezelfde als de ‘persona’ in Groningen, Johannes Weert, die in
den zomer van 1419 te Heidelberg werd ingeschreven. Dan was hij natuurlijke zoon
van G e r a r d u s W e e r t , pauselijk abbreviator (overl. tusschen 1415 en 1419),
wien hij als ‘persona’ opgevolgd was, en had hij het personaatschap ruim 10 jaar
bezeten, toen een geestelijke uit het luiksche, Nicolaas Meynen, zich bij suppliek
tot Martinus V wendde en 6 Dec. 1429 de
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provisie van die waardigheid verkreeg, welke twee jaar later bevestigd werd.
Zie: E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ. de Louvain I, 129; G. T o e p k e , Matrikel
der Univ. Heidelberg I, 143; Archief Aartsb. Utrecht XII, 163; J. d e H u l l u , Bijdr.
tot de geschiedenis v.h. Utrechtsche schisma ('s Grav. 1892) 116; H. R e i m e r s ,
Friesische Papsturkunden (Leeuw. 1908) 20, 78, 87, 117; G.J. H o o g e w e r f f ,
Bescheiden in Italië (R.G.P. kl. serie 12) 574.
van Kuyk

[Weert, Franciscus J. de of van]
WEERT (Franciscus J. d e of v a n ), of d e W a e r t , vertrok omstr. Oct. 1635, met
zijn leerling J a c o b d e B o r c h of d e B o r g h , die twee jaren bij hem geleerd
had en wien hij ook verder in ‘de conste van het ingenieurschap zou voltrekken’
naar Venetië, in dienst van de regeering aldaar. Nov. 1636 was hij er bekend met
Galilei's vriend. pater Fulgenzio Micanzio, wien hij toonde ‘una nova aritmetica, che
dice inventata e pratticata in Olanda, nelle quale si fanno tutti li computi senza rotti’,
en ook met Reael's neef Johannes Reynst. Bij een brief van Reael voegde hij met
dezen 24 Juli 1637 uit Padua, waar hij destijds woonde, een schrijven aan den
Florentijn zelven over diens aan de Staten-Generaal aangeboden vinding der lengten
op zee. Hij vertaalde ook G a l i l e i 's Dialogo dei massimi sistemi (1632) in het
nederlandsch en onderhandelde einde 1637 met Louis Elzevier te Amsterdam over
het drukken; zijn in het fransch gesteld antwoord op J a c o b i A c c a r i s i i Terrae
quies solisque motus demonstratus etc. (Romae 1637), waarin de W. het stelsel
van Copernicus verdedigde, noemde Micanzio in een brief aan Galilei (13 Febr.
1638) ‘buona, ma tutta cavata dai Dialoghi eccetto ove risponde ai luochi delle
Scrittura, quali rissolve bene.’ Bij besluit van den Senaat van Venetië van 11 Sept.
1638 werd hij met Antonio Davila ter beschikking gesteld van het bestuur van Candia,
terwijl 20 Oct. 1638, wellicht als blijk van erkentelijkheid voor zijne diensten, aan
zijn zoon J o h a n n e s tien ducaten per maand worden toegelegd om zich in zijn
vaders kunst verder te bekwamen. Zijn leerling d e B o r g h trad Febr. 1643 in
venetiaanschen dienst, doch stierf Sept. 1643 ten huize van de W. te Verona, gelijk
deze mededeelt in een brief aan zijn broeder 22 Oct. 1643 in het ‘Venetiaensche
leger int quartier van La Bolisella.’
Zie: Navorscher XXXIV (1884) 74-76; F a v a r o , Nuovi Studi galileani (Venezia
1891) 283; Opere di G a l i l e o G a l i l e i XVI (Fir. 1905) 523; XVII (1906) 142, 170,
251, 287, 308, 317; XX (ib. 1909) 556.
de Waard

[Wegewart, Henrick]
WEGEWART (Henrick), een gietmeester, wiens geboerte- en sterfdata onbekend
schijnen. Hij woonde te Kampen, toen Amsterdam hem, na den dood van Gerrit
Koster, tot haren gietmeester aanstelde. Hij leverde in Noord-Holland vele
werkstukken. Waarschijnlijk volgde de zoon den vader in de gieterij te Kampen op,
wijl te Alkmaar in de S. Laurenskerk en in het accijnshuis twee klokken hangen,
gegoten in 1630 en in 1628 door K y l i a n u s W e g e w a r t te Campen.
Te Deventer bloeide als gietmeester W i l l e m W e g e w a r t , van wien o.a.
Warmenhuizen een klok bezit met het jaarcijfer 1595. Na den dood van Coenraad
Anthony, den haagschen gietmeester, werd Willem Wegewart als zoodanig
aangesteld en na zijn dood door diens zoon Coenraad opgevolgd. Van 1616-1664
stond de familie Wegewart aan het hoofd der haagsche gieterij.
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Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem, XXXIV, 429-430.
van der Loos

[Weiss, Emanuel]
WEISS (Emanuel), geb. te Valetta (Malta) 12
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Oct. 1830, overl. te Zeist 27 Jan. 1908, was eerst lithograaf te Bazel, waar hij 's
avonds de zendingschool bezocht. Hij deed daarop onderwijzersexamen en kreeg
een aanstelling te Königsfeld (Baden), waar hij zich aansloot bij de Broedergemeente.
In 1857 volgde een beroep naar West-Indië, waar hij als zendeling werkzaam was
op de eilanden St. Jan, St. Croix en Jamaïca. Elf jaar later (1868) kwam hij om
gezondheidsredenen naar Europa, was anderhalf jaar predikant en schoolinspecteur
te Wyke (Yorkshire) en was vervolgens van Aug. 1870 tot 10 April 1898 verbonden
als predikant aan de Evangelische Broedergemeente te Haarlem. Goed
harmoniumspeler en vereerder der protestantsche muziekkunst van Mendelssohn,
publiceerde hij enkele muziekstukken voor gemengd koor, waarvan zijn Psalm 42
gecomponeerd in 1877, bij de hervormde zangkoren een groote geliefdheid heeft
verkregen. Ook vertaalde hij o.a. het evangelische ‘Jesu meines Lebens Leben’
(1661) van Ernst Homburg (Jezus, leven van mijn leven, afgedrukt o.m. in Oude en
nicuwe zangen bijeengebracht door v a n W o e n s e l K o o y no. 54). Van
gecomponeerde muziek is mij bekend: Das deutsche Rheinland (W i l l i a m V.
D r u r y , ins deutsche übersetzt) für Gesang und Piano (1870); Hij komt, voor
gemengd koor (J. M a t h i j s e n ) (Brussel z.j.); Psalm 42, vers 1, 2 en 3 voor
gemengd koor (1888; 19e dr. 1909); Drie liederen en een koraal (psalm XXIII) (1890;
3e dr. 1896); Loflied naar psalm 118 voor gemengd koor (1892; 4e dr. 1898); Het
lied der dienende liefde (J. D a l l i n g a ) (1894; 2e dr. 1899, n. uitg. 1909); Heilig
voor gemengd koor en soli (1894); Psalm 116 (1897; 8e dr. 1909); Bede en
verhooring, voor gemengd koor (na 1900).
Zijn portret in: Jaarboekje uitg. bij gelegenheid v.h. 25-jarig bestaan v.d. Bond
van Christ. Zangver. 1911 teg. 32.
Zie: De Lofstem Febr. 1908, 5; De Harp Maart 1908, 1 (met portret).
Enschedé

[Weitzel, Frederik Theodoor]
WEITZEL (Frederik Theodoor), geb. 18 Mei 1826 te Heusden, gest. te Utrecht 29
Nov. 1897. In Oct. 1843 ving hij zijn studie aan 's Rijks Veeartsenijschool aan en
verkreeg op 30 Juli 1847 aldaar zijn diploma als veearts 1e klasse. Dadelijk daarna
vestigde hij zich te Helmond, doch vertrok in 1852 naar Wijk-bij-Duurstede. In Mei
1858 werd hij tot gemeente-veearts te Amersfoort benoemd, waar hij zich, evenals
op zijn vorige standplaatsen, spoedig in een drukke praktijk mocht verheugen. Op
18 Febr. 1873 aanvaardde hij het leeraarsambt aan 's Rijks Veeartsenijschool, om
onderwijs te geven in geneesmiddel- en vergiftleer, verloskunde en cliniek. In 1877
werd het eerstgenoemde leervak aan een anderen leeraar toevertrouwd en kreeg
Weitzel daarvoor in de plaats veeteelt, gerechtelijke veeartsenijkunde en
vleeschkeuring. Die nieuwe opdracht viel hem, op zijn 55-jarigen leeftijd, zwaar.
Weitzel heeft niet veel geschreven. Zijn artikelen over veterinaire onderwerpen
verschenen van 1856 tot 1861 in de Verhandelingen over verschillende
Veeartsenijkundige onderwerpen.
Hij was vele jaren lid van het hoofdbestuur van het Centraal Vecartsenijkundig
Genootschap en van de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde, en
heeft zich als zoodanig zeer verdienstelijk gemaakt.
In de jaren 1891 en 1892 begon zijn gezondheid meer en meer te wankelen,
zoodat hij zich in 1893 genoodzaakt zag ontslag te vragen als leeraar aan de
Veeartsenijschool. Dit werd hem, met ingang van 1 Sept. 1893, op eervolle wijze
verleend. Slechts korten tijd mocht hij zijn 50-jarig jubileum
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als veearts (30 Juli 1897) overleven. Weitzel is ongehuwd gebleven.
Schimmel

[Wellekens, Jan Baptista]
WELLEKENS (Jan Baptista), geb. 13 Febr. 1658 te Aalst uit C o r n e l i s W. en
M a g d a l e n a C l o k g i e t e r , ‘eerlijke lieden van burgerlijken staet, die zich met
de laken- en hopkopery geneerden’. Jong naar Amsterdam gezonden, om bij een
oom in het goudsmidsvak opgeleid te worden, bleek hij meer lust in schilderen te
bezitten. Na daarin les gehad te hebben van Anthony de Grebber, vertrok hij in 1676
naar Italië, waar hij 11 jaar vertoefde. Wegens bijziendheid en de gevolgen van een
beroerte, die hem te Venetië overvallen had, ook uit verlangen naar zijn moeder,
keerde hij terug. Hij leed aan ‘'t graveel en veelerlei zoort van flerezyn’ doch wist
dat met gelatenheid te dragen en overleed te Amsterdam 14 Mei 1726. In de
Dichtlievende uitspanningen van J.B. W e l l e k e n s e n P. V l a m i n g (Amst. 1710,
1735) is van de hand van eerstgenoemde: Gezangen van Elsryk (Herders-, visschersen jagerszang); Endenhout en Voortwyk (beschrijvingen van buitenplaatsen);
Amintas, visscherszang; Chloris, veldzang; Ariana, veldzang; Herderszang op Italië
en Nederland; dit laatste is geschreven te Rome in 1684; de overige stukken zijn
gedateerd 1705-9. Nog verscheen tijdens W.'s leven zijn: Amintas. Herderspel van
Torq. Tasso, met eenige verklaaringen. Benevens eene verhandeling van het
herderdicht (Amst. 1715). Na zijn dood bezorgde zijn dochter M a g d a l e n a
B a r b a r a uitgaven van: Verscheiden gedichten; Bruiloftsdichten (beide Amst.
1729); en: Zedelyke en ernstige gedichten met het leven van den dichter door P.
V l a m i n g (Utr. 1737). Een gedicht van W. in de Parnasloof, gestroit op de bruiloft
van P. Snellen en M.G. van Beeck (Amst. 1714) is niet herdrukt in de Bruiloftsdichten.
Een korte bloemlezing is verschenen in de Keur van Ndl. Letteren I, 24 (Amst. 1827).
W. behoorde tot de katholieke kerk. Hij heeft de verdienste, hier weer opnieuw het
herdersdicht ingevoerd te hebben. Veel ontleende hij aan Virgilius; aan zijn vertaling
van Tasso besteedde hij de uiterste zorg. Hoewel hij dikwijls gezwollen was, vindt
men niet zelden, o.a. in verzen over zijn huiselijk leven en zijn natuurdichten, een
uitdrukking van gevoel, die hem boven veel van zijn tijdgenooten doet stellen.
Van zijn schilderwerk - de Versch. gedichten bl. 410 noemen een portret van zijn
moeder - schijnt niets meer over te zijn.
Zie het bovengenoemde Leven door P. V l a m i n g .
Ebbinge Wubben

[Wellen, Petrus]
WELLEN (Petrus), dominicaan, overl. 1464. Hij behoorde tot het klooster van
Antwerpen, waar hij ook het prioraat bekleedde. Met P. Joannes Wyningen was hij
de eerste leeraar in de theologie aan de leuvensche universiteit. Van 1446-1455
en van 1457-1469 was hij als provinciaal belast met het bestuur der Teutonische
provincie. Het klooster van Maastricht dankte hem het herstel der gebouwen, der
kerk en der bibliotheek, en hield deswege de gedachtenis van dien grooten weldoener
in eere.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 215; V. H u n t j e n s , Chronicon
abbrev. conv. Mosaetraject, bew. d. G.A. M e y e r in Publ. Limbourg, XLVI, 1910.
G.A. Meijer
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[Wellenbergh, Pieter Hendrik Jacob]
WELLENBERGH (Pieter Hendrik Jacob), geb. 7 Mei 1814 te Stompwijk, gest. 13
Dec. 1875 te Oisterwijk, was directeur van 's Rijks Veeartsenijschool. Hij studeerde
te Leiden aanvankelijk in de wijsbegeerte, werd cand. philosophiae en promoveerde
aldaar 22 Mei 1840 tot doctor
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medicinae. Op 20 Aug. 1841 werd hij na een 1½-jarig verblijf aan 's Rijks
Veeartsenijschool buitengewoon hoogleeraar aan deze inrichting. Alvorens zijn
onderwijs aan te vangen, bezocht hij, in opdracht der regeering, van 1 Sept. 1841
af gedurende bijna 15 maanden de veeartsenijscholen te Alfort, Lyon, Berlijn,
Weenen, Stuttgart, Giessen, Munchen, Bern, Zurich, Milaan en Napels, benevens
eenige duitsche stoeterijen en landhuishoudkundige inrichtingen. Daarna aanvaardde
hij op 12 April 1843 zijn betrekking met het houden eener Redevoering over de
waarde, welke de wetenschappelijk beoefende Veeartsenijkunde heeft voor den
Staat, voornamelijk in betrekking tot den Landbouw, en welke de plichten zijn, die
de veearts te dien opzichte heeft te vervullen. Hij gaf onderwijs in: leefregelkunde,
algemeene ziektekunde, exterieur en gerechtelijke veeartsenijkunde.
Op 19 Febr. 1851 werd hij, met ingang van 1 Maart d.a.v., benoemd tot directeur
van 's Rijks Veeartsenijschool, doch uitsluitend belast met de administratie, zonder
onderwijs te geven. Op 1 April 1872 gaf hij het directoraat over aan Dr. Th.H. Mac
Gillavry.
Wellenbergh publiceerde in het Veeartsenijkundig Magazijn van N u m a n , deel
V en VI: Berigt over de uitbreiding der Veeartsenijkunde in de jaren 1841, 1842 en
1843. Met Dr. N u m a n gaf hij in 1849 uit: Magazijn voor Veeartsenijkunde,
Vergelijkende Geneeskunde en Veeteelt, waarvan echter slechts één deel verscheen.
In dit Magazijn publiceerde hij het eerste gedeelte van het Berigt over de
werkzaamheden in het gebied der Veeartsenijkunde gedurende de jaren 1844,
1845, 1846 en 1847.
Voorts gaf hij in 1852 te Leeuwarden uit: Eenige mededeelingen betrekkelijk de
inenting der heerschende longziekte, van Dr. Willems te Hasselt in België, als
voorbehoedmiddel tegen deze ziekte voorgedragen en bekend gemaakt. Bij het 8e
en 9e Landhuishoudkundig congres in 1853 en 1854 rapporteerde hij over de inenting
tegen de longziekte. In 1862 bracht hij in het Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde
een verslag uit omtrent de tongblaar, terwijl in 1867 van zijn hand te Utrecht het licht
zag: Verslag nopens de proefnemingen met de runderen van Paarlberg.
Door de regeering werd Wellenbergh in 1867 afgevaardigd naar het Internationaal
Veeartsenijkundig congres te Zurich.
Hij huwde op 8 Mei 1844 te Leeuwarden met A.A.G. K o u m a n s S m e d i n g
(overl. te Oisterwijk 19 Juni 1879). Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren.
Schimmel

[Wellens, Antonius]
WELLENS (Antonius), dominicaan, overl. 18 Jan. 1502. Hij was lid van het klooster
te Antwerpen, studeerde te Leuven, behaalde aldaar den doctorstitel en gaf
vervolgens theologisch onderricht te Keulen. In 1483 was hij prior te 's Hertogenbosch
en maakte zich verdienstelijk door mede te werken tot de invoering der strenge
observantie.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 215.
G.A. Meijer

[Wentel, Hendrik Cornelis]
WENTEL (Hendrik Cornelis), te Alkmaar geb. 11 April 1818 en ongehuwd overl. 18
Febr. 1860, was graveur in het goud- en zilversmidsbedrijf. Zijn naam komt voor als
graveur onder het portret van den aartspriester van Holland, Zeeland en
Westfriesland, B.J. Gerving, te Alkmaar overl. in 1842, naar P. Plas.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

Zie: B r u i n v i s , Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 34.
Bruinvis

[Werckendet, Cornelis Lievensz.]
WERCKENDET (Cornelis Lievensz.), geb. te
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Zierikzee, gest. aldaar 19 Dec. 1575, zoon van L i e v e n L e n a e r t D i r c k z . W.
en S o e t e N.N., huwde te Poortvliet in Dec. 1548 met S u s a n n a P i e t e r
P i e t e r s d r . van Poortvliet, dochter van P i e t e r P i e t e r s z . en J o h a n n a
C l a e s B i t t e r h o e c x . W. is schepen geweest van Zierikzee 1551-53, baljuw
1553-60, bezat aldaar zoutkeeten, landerijen, tienden enz. en was zeer gegoed;
voorts is hij geweest baljuw van Poortvliet 1571-75, tot 1575 ‘raad van Zeeland’ en
opperdijkgraaf van Schouwen 1564-75, terwijl de landmeter Pieter Manteau negen
jaren bij hem inwoonde tot kort voor W.'s dood tijdens het beleg van Zierikzee (Oct.
1575-Juli 76). Een zijner kinderen was Lieven W., die volgt; zijn dochter P h i l i p p i n e
huwde Johan Liens (II kol. 818).
Zie: v a n d e V e l d e , Tweehonderdjarig Jubelfeest (Zierikzee 1777) 138, 39
en Zelandia ill. I (Midd. 1879) 117.
de Waard

[Werckendet, Lieven]
WERCKENDET (Lieven), geb. te Zierikzee in 1550, gest. aldaar 30 Nov. 1622, zoon
van den voorg., huwde in 1574 met C a r i t a s A n t h o n i s C o r n e l i s H u g e n d r .,
maakte weldra het beleg van Zierikzee mede en kan dezelfde L.W. zijn, die in 1586
voorkomt als baljuw van Poortvliet. Schepen van Zierikzee is hij geweest 1600-1622,
raad 1602-22 en burgemeester in 1602, 5, 8, 11, 14, 17 en 20 (de jaartallen in
S m a l l e g a n g e Chronijk 507, 525 zijn foutief); voorts heemraad van Schouwen
1612-15 en rentmeestergeneraal Beooster-Schelde 1615-22. Met anderen verscheen
hij 22 Juli 1611 als afgevaardigde der Staten v. Zeeland bij die van Holland. ls.
Beeckman leverde omstr. 1613 den om zijn kennis van dijkwerken bekenden
burgemeester een geschrift omtrent de zoetwatervoorziening van Zierikzee. Uit W.'s
op 27 April 1610 te Bruinisse gesloten tweede huwelijk met jkvr. S u s a n n a v a n
H e r t s b e e c k sproten C o r n e l i s W. (ged. 19 Juni 1611) en E l i s a b e t h W.
(geb. in 1613 en 9 Dec. 1631 geh. met jhr. W i l l e m C a b e l j a u w van Arnemuiden,
zoon van J a n C. en M a r i a d e R o o v e r e , en gest. 1 Nov. 1639); een andere
dochter huwde Joachim Liens, terwijl een dochter S a r a , volgens N a g t g l a s ,
Levensber. II (Midd. 1893) 835 zou zijn getrouwd met G i l l e s V e r m u y d e n ,
schepen en raad van Tholen. W.'s weduwe hertrouwde 4 Nov. 1625 met jhr.
N i c o l a a s v a n B o s h u y z e n van Zierikzee en overleed 27 Aug. 1627. Zijn
grafschrift vindt men in De Nederlandsche Leeuw XIII (1895) 11; zie ook v a n d e
V e l d e , Tweehonderdjarig Jubelfeest (Zierikzee 1777) 120 en de genealogische
bizonderheden in Navorscher XLIV (1894) 509 en XLV (1895) 430.
de Waard

[Werckhoven, Johannes van]
WERCKHOVEN (Johannes v a n ), geb. te Utrecht en overl. aldaar in 1619. Hij
studeerde te Leiden, waar hij 6 Juli 1587 werd ingeschreven, later in Italië (in 1591
was hij aan de universiteit te Padua) en vestigde zich na zijne promotie tot doctor
in de beide rechten te Utrecht, waar hij 6 Oct. 1595 als advocaat bij het provinciale
Hof werd ingeschreven. In 1598 werd hij schepen van Utrecht (evenzoo in 1599,
1600, 1601, 1602, 1606, 1607 en 1608), sinds 1609 was hij raad in de vroedschap.
Tevens was hij scholarch der Hieronymusschool en mede belast met de zorg voor
de stadsboekerij. In 1603 werd hij raad in het Hof van Utrecht; 28 Aug. 1618 deed
hij den eed als extraordinaris-raad. Hij was bevriend en stond in briefwisseling met
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den bekenden utrechtschen oudheidkundige van Buchell (zie: H u l s h o f , Catalogus
Cod. M.S. Bibl. Ultraj. II no. 1676). 13 Febr. 1611 huwde hij met A e c h t g e n
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P i e t e r s d r . H a s s e l a e r (overl. 1669), die hem een zoon C o r n e l i s v a n W.
schonk (overl. 1665).
Zie: Diarium van A. v a n B u c h e l l , register; v a n d e W a t e r , Groot Utr.
Placaatboek II, 1049; III, 178 v.v.; Bijdr. en Med. Hist. Gen. XVII (1896) 82; J.E.
E l i a s , De vroedschap van Amsterdam I, 206; J.F. v a n S o m e r e n , De
Utrechtsche Universiteitsbibliotheek (Utr. 1909) 11, 12 en 15.
van Kuyk

[Werenfridus]
WERENFRIDUS was waarschijnlijk een van de monniken, die met Willibrordus naar
Friesland kwamen; hij was in ieder geval een van diens helpers bij het apostolaat.
Eerst predikte hij te Medemblik en te Duurstede, vervolgens vertrouwde Willibrord
hem de evangelisatie toe van de Betuwe en gaf hem de kerk van Westervoort,
eenige mijlen ten noorden gelegen aan de overzijde van den Rijn. Zijn gewone
verblijfplaats was Elst in de Betuwe. Vele wonderen werden door hem verricht en
hij bewerkte de bekeering van de gansche streek. Hij stierf te Westervoort omstreeks
760, op 14 Augustus. Zijn lijk werd op een wagen geplaatst, welke bespannen was
met twee koeien, die, naar de verhalen zeggen, uit zich zelf den weg insloegen naar
den Rijn, daarna op een bark, welke eveneens ongestuurd, in de Betuwe belandde,
en door dit dubbele wondere feit werden de bewoners van Westervoort gedwongen
hem te Elst te laten begraven. Balderic, de 15de bisschop van Utrecht, verhief zijn
lichaam en stichtte te Elst een collegiale kerk van kanunniken ter eere van den
heiligen Werenfried. Zijn gebeente werd in 1588 door de Geuzen verbrand, doch
men kon er een reliquie uit ophalen, die bewaard werd in het College der Jezuïeten
te Emmerick, zooals een brief getuigt van p. Frederik Eimeren aan Henschenius
(1669). Rovenius wettigde de vereering van Werenfridus en bepaalde zijn feest op
27 Augustus. Zijn leven werd door een ouden auteur beschreven, die echter geen
tijdgenoot was.
Zie: Acta S.S., 27 Aug. 100-105; S u r i u s , Vita S.S. VIII, 128-130; S u f f r i d u s
P e t r u s , Scriptores Frisiae (1669) 40-41; Batavia Sacra I, 51-52; Hist. Litt. de
France VI (1742) 209-210; Bibl. hag. lat. (1901) 1276; v a n L o m m e l , Berichten
aangaande reliquien enz. in Archief Gesch. Aartsb. Utrecht VII, 97.
Graux

[Werff, Mr. Adriaan van der]
WERFF (Mr. Adriaan v a n d e r ), geb. te Dordrecht en aldaar overl. 8 Maart 1848,
was in den tijd der fransche overheersching ontvanger particulier in zijne
geboorteplaats, benevens advocaat.
In 1835 schreef hij een zonderling gedicht ter gedachtenis, dat de
kroonprins-veldmaarschalk op 29 April 1830 de stad Dordrecht met een bezoek
vereerde. Het heeft tot titel: Carmen Dortrechtense perpetuum of de stad Dortrecht
naar eenige bijzondere kenteekenen en voortreffelijke hoedanigheden derzelve in
puntdicht aenigmatisch voorgesteld door Mr. A d r i a a n v a n d e r W e r f f juris
consultus. Met wapen en zinnebeeldige plaat (Dortrecht 1835).
Nog schreef hij: Graf-dicht. Op den onvergetelijken, nog in het Tijdelijk Leven
zijnde, bij De Kinderen Gods! Hartelijk Geliefden zéér Godsvruchtigen Arnoldt
Kimijzer, Beroemd in het maken, uitspreken en schrijven van vele zéér voortreffelijke
heilgedichten enz. Overleden den 25ste van Oogst-Maand 1842 in den Ouderdom
van 66 jaren (Dordr. z.j.).
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van Dalen

[Werff, Arend van der]
WERFF (Arend v a n d e r ), heer van Zuidland en Velgersdijk, geb. te Dordrecht 30
Nov. 1741, overl. aldaar 20 Maart 1807; was in 1803 lid van den Raad der stad
Dordrecht en van de Merwede
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en van de Kamer ten beleide van stadszaken. Hij was kunstverzamelaar en liet bij
zijn overlijden een fraai kabinet van 140 schilderijen na, dat 4 Juli 1811 publiek werd
geveild. Ook beoefende hij de dichtkunst.
van Dalen

[Werndly, George Henric]
WERNDLY (George Henric), geb. in 1694 te Zürich, gest. Aug. 1744 te Batavia. Hij
vertrok in 1717 als predikant naar Padang. In 1723 kreeg hij de opdracht, de
maleische bijbelvertaling van Leydekker te voltooien. Zes jaren later ging hij naar
Nederland terug, en werd in 1737 tot hoogleeraar in de oostersche talen aan de
hoogeschool te Lingen benoemd. Eenige jaren later keerde hij naar Indië terug. Zijn
hoofdwerk is zijne Maleische Spraakkunst, uit de eige schriften der Maleiers
opgemaakt (Amsterdam 1736).
Zie: Deensche Zendingsberichten, III, 352; C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e
B r u y n , Biographisch woordenboek van Oost- Indische predikanten, 480 en Encycl.
v. Nederl. Indië, IV, 753.
Juynboll

[Wertheim, Abraham Carel]
WERTHEIM (Abraham Carel), geb. 12 Dec. 1832 te Amsterdam, aldaar overl. 30
Nov. 1897, was de oudste zoon uit het 1 Oct. 1831 te Wageningen voltrokken
huwelijk van C a r e l W e r t h e i m en van D i n a h v a n M i n d e n . Zijn vader
behoorde met de Asser's en de Asscher's tot den kring der Joodsche intellectueelen,
en was een man van smaak en letterkundige ontwikkeling.
Financiëel was hij evenwel niet in staat zijn grootste illusie, om zijn zoons eene
klassieke opleiding te geven, te verwezenlijken.
Toen Abraham Carel 13 jaar oud was, zou hij zijn commerciëele loopbaan
beginnen op het kantoor van zijn oom Abraham Wertheim. Deze had 1 Jan. 1834
met zijn neef Leon Gompertz de firma Wertheim en Gompertz opgericht, die kantoor
hielden op den Achterburgwal. De jonge Wertheim kreeg privaatlessen in vreemde
talen van I.M. Calisch (I kol. 541) die met hem de fransche dichters las. De oom
begreep spoedig, dat zijn neef om hem in de toekomst grootere diensten te
presteeren, eenige jaren moest gaan werken op een groot bankierskantoor.
Door zijn bemiddeling werd A.C. geplaatst op het internationale bankiershuis
Julius Konigswärter, waarvan Henri Konigswärter en A.I. Machiels de chefs waren.
Hier kwam hij onder de speciale leiding van I.H. Spaink, den lateren directeur der
Amsterdamsche Bank. Hij leerde daar toen het eigenlijke bankiersvak en toonde
een buitengewonen aanleg voor financiëele transactiën. Ontvangen in de salons
van mevrouw Konigswärter, die allerlei artisten om zich verzamelde, had hij de
gelegenheid zijn aangeboren zin voor kunst te ontwikkelen. Hij was toen 18 jaar
oud, en trad reeds als werkend lid op van literarische gezelschappen, zooals ‘Tot
Nut en Beschaving’, het letteroefenend genootschap der Joodsche elite. Hij sloot
vriendschap met den lateren Dr. de la Mar en den lateren hoogleeraar B.J. Stokvis,
en oefende zich met hen in de engelsche, italiaansche en spaansche literatuur,
terwijl hij in dezelfde periode als verdienstelijk werkend lid van de Rederijkerskamer
‘Vondel’ optrad en aldaar in kennis kwam met jonge kunstenaars, kweekelingen der
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten e.a. Zoo hield hij 9 Nov. 1854 in het
Genootschap ‘Tot Nut en Beschaving’ eene lezing over de lyrische poezie van Victor
Hugo. De oom had zijn veelzijdige ontwikkeling met belangstelling gadegeslagen
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en toen hij het oogenblik gekomen achtte om daarvan profijt te trekken, sloeg hij
hem voor zijne
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betrekking tot de firma Königswarter op te geven en opnieuw een plaats in te nemen
op zijn effectenkantoor. Wertheim was 21 jaar oud, toen hij dit aanbod aannam en
hij verkreeg spoedig de procuratie der firma Wertheim & Gompertz. Hij werkte met
onvermociden ijver voor de zaak, en nadat hij 17 Mei 1858 in het huwelijk getreden
was met R o s a l i e M a r i e W e r t h e i m (overl. 8 Juni 1909), de eenige dochter
van zijn oom, werd hij als deelgenoot in diens firma opgenomen.
Nu werd de bankier in hem wakker. Spoedig werd hij toegelaten als participant
in de consortiën der leeningen en syndicaten, en had voor zijne firma een plaats
veroverd onder de ‘haute finance’ van Amsterdam. Hij was o.a. betrokken bij de
oprichting der Nederlandsch-Indische Handelsbank, der Nederlandsch-Indische
Spoorweg Maatschappij, der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
en bij de Crediet en Depositobank, die zich later oploste in de ‘Succursale’ der
‘Banque de Paris et des Pays-Bas.’ De kleinere duitsche staten droegen in die dagen
gaarne hunne vertegenwoordiging op aan bankiers en zoo werd Wertheim ook
omstreeks 1862 benoemd tot consul van Saksen-Coburg te Amsterdam. In 1870
begon de amsterdamsche beurs, als gevolg van de snelle ontwikkeling der
Vereenigde Staten, zich te interesseeren voor de amerikaansche fondsen-beweging
en Wertheim nam hieraan een belangrijk aandeel, door introductie en emissie van
allerlei waarden. Een administratiekantoor voor amerikaansche spoorwegwaarden
werd door hem in vereeniging met andere firma's opgericht.
En al mocht eene zich van het publiek meester makende ongezonde
speculatiezucht, menig belegger slechte parten spelen, Wertheim heeft in die jaren
blijk gegeven van een juisten en ruimen blik, want alle door zijne firma geëmitteerde
fondsen bleken na enkele jaren deugdelijk en geldswaardig te zijn. Voor het
optouwzetten van groote handels- en transport-ondernemingen werd hij de
specialiteit, en zoo gaf hij in 1870 met Prins Hendrik der Nederlanden den stoot tot
de oprichting der Stoomvaart-maatschappij ‘Nederland’. Toen deze Maatschappij
in 1895 haar 25-jarig bestaan vierde, schetste hij in een klein geschrift Het zilveren
feest der Maatschappij ‘Nederland’, de betrekking van Prins Hendrik tot die
Maatschappij.
Het jaar 1884 was het jaar van de indische crisis. Indische crediet- en
handelsinstellingen, die tot nu het algemeen vertrouwen hadden genoten, werden
door eene sterke daling in de prijzen der producten, met staking van betaling
bedreigd.
Door zijn kloek optreden hielp hij deze bezweren en behoedde daardoor den
handel voor groote onheilen, zijn daarbij betoonde onbaatzuchtigheid was boven
allen Iof verheven. Sedert dien was hij de leider van Amsterdam in financiëele zaken
en werd hij geroepen om plaats te nemen in de besturen der voornaamste financiëele
en industriëele instellingen. De Nederlandsche Handelmaatschappij en de
Nederlandsche Bank boden hem zetels aan in den raad van commissarissen.
Hij had de stad zijner inwoning lief en wijdde zich met hart en ziel aan hare
belangen. Op elk gebied was hij stichter en voorganger. Dat een man van dit gehalte
niet ver kon blijven van het staatkundig tooneel is niet te verwonderen. Jaren lang
is hij de ziel geweest van de kiesvereeniging. ‘Burgerplicht’, waar hij optrad als leider
der amst. liberalen en als de strijder voor de onzijdigheid der school. Lid van de
Provinciale Staten van Noord-Holland, werd hij door dit
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college Juli 1886 naar de Eerste Kamer afgevaardigd.
Zijne kiesrechtmotic in ‘Burgerplicht’ van Januari 1888 veroorzaakte daar de
afscheiding van de vooruitstrevenden en de vorming eener radicale fractie. Hij
weigerde toen mede te gaan met de volgens zijne meening onstuimige wijze, waarop
de meer vooruitstrevenden uitbreiding van het kiesrecht wilden verkrijgen. Na de
kamerontbinding van 1894 nam hij ontslag als president van ‘Burgerplicht’.
In 1874 werkte hij mede aan de oprichting van de Tooneelschool, die later mede
door zijn steun op hechte grondslagen werd gevestigd. Een andere stichting van
dien aard, waaraan hij mede den stoot gaf was het Nederlandsch Tooneel. Van het
begin af was hij met H.I. Schimmel lid van den Raad van Beheer dezer vereeniging.
Zonder zijn hulp ware deze Vereeniging reeds kort na haar bestaan te gronde
gegaan, doch hij wist haar door woord en daad in stand te houden. Toen de brand
van 19 op 20 Februari 1890 den schouwburg in de asch legde was het bestaan van
het Nederlandsch Tooneel een oogenblik bedreigd, doch ook hier greep hij in en
dank zijn krachtig optreden besloot de Raad van Beheer de taak niet op te geven,
maar door te gaan. Maatregelen werden genomen voor het stichten en bouwen van
een nieuwen Stadsschouwburg en eerst na de opening van het nieuwe gebouw
legde hij zijn functie als bestuurder van het Nederlandsch Tooneel neder.
Toen het Letterkundig Congres van September eene commissie van Bijstand in
het leven riep om de uitgave van een Woordenboek der Nederlandsche Taal te
bewerkstelligen, nam Wertheim daarin als penningmeester zitting en bleef dit tot
aan zijn dood.
Aan de stichting of instandhouding van bijna alle werken van liefdadigheid binnen
Amsterdam en ook daar buiten nam hij een werkzaam aandeel. Wij willen slechts
aanstippen, dat hij medehielp aan de oprichting van het Burgerziekenhuis te
Amsterdam, dat hij ijverig werkte voor de ‘Vereeniging tot verbetering van het lot
der Blinden in Nederland en zijn Koloniën’ voor de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen en van tallooze andere nuttige instellingen. Als hoofdbestuurder van het
Nut, welke functie hem in 1880 opgedragen werd, stelde hij zijne talenten ten dienste
van dit lichaam en schonk hij daar vooral zijne aandacht aan het vraagstuk der
volkshuisvesting en der volkscredietbanken. De verzorging van verwaarloosde
kinderen en de verbetering van den volkszang waren mede onderwerpen, die hem
het grootste belang inboezemden.
Ook de aangelegenheden der Joodsche gemeente hielden hem ijverig bezig en
hoewel uiterst vrijzinnig in godsdienstigen zin aanvaardde hij gaarne de functie van
lid en later van voorzitter in den kerkeraad der Nederlandsch-Israelitische gemeente.
Onbegrensd was zijn weldadigheidszin en zelden riep iemand te vergeefs zijn hulp
in en toen op den morgen van 30 Nov. 1897 de tijding van zijn plotselingen dood
zich door de stad verbreidde was geheel Amsterdam diep getroffen.
Ofschoon hij als groot financier, betrokken bij de meeste internationale transacties
veel geld verdiende vergaarde hij geen groot fortuin, daar hij, gedreven door zijn
goedhartigheid, bijna alles wegschonk voor liefdadige doeleinden.
Na Wertheim's overlijden werd er onder voorzitterschap van I. Boissevain een
comité gevormd om hulde te brengen aan zijne nagedachtenis.
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Het besloot tot de oprichting van een fontein omgeven door een plantsoen gelegen
in de Plantage waaraan door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam de
naam van ‘A.C. Wertheim-Park’ gegeven was.
De feestelijke onthulling dezer fontein werd op 3 October 1898 opgeluisterd door
een toespraak van den voorzitter van het Comité.
Zie: H.P.G. Q u a c k , in de Gids 1898, IV, 16; J.A. L e v y , A.C. Wertheim, zijn
levensopvatting, zijn idealen met portr. en een woord vooraf (Amst. 1897); C.H.
E l o u t , De Heer A.C. Wertheim aan 't woord. (M. portr.) (z.p. (Amst.) z.j. (1897); I.
B o i s s e v a i n , De onthulling van de Fontein in het A.C. Wertheim-Park. Toespraak
(z.p. (Amst.) z.j. (1898); In piam memoriam (bijeengebrachte Courantenartikelen
door A.H. v a n C l e e f f ) (m. ged. d. S u z e F r e d e r i k s v a n C l e e f f ). (M. afb.)
Amersfoort (z.j.) (1898).
van Biema

[Wertheim, Jacob Leon]
WERTHEIM (Jacob Leon), geb. te Amsterdam 22 Oct. 1839 en aldaar ongehuwd
overl. 10 Aug. 1883. Hij was de tweede zoon van C a r e l W e r t h e i m en van
D i n a h v a n M i n d e n en de jongere broeder van den voorg. Hij werd bestemd
voor den handel, hoewel hij daarvoor geen roeping gevoelde. Hij was werkzaam
op verschillende bankierskantoren te Amsterdam, te Antwerpen en te Parijs, in deze
laatste stad bracht hij ongeveer twee jaar door. Zijne ware neiging voerde hem naar
de letterkunde, eerst als ontspanning, later, toen zijne zwakke gezondheid hem
gestadig werken verbood, wijdde hij zich uitsluitend daaraan. Te Parijs had hij ten
huize van Lamartine verkeerd en knoopte er ook andere betrekkingen aan in de
letterkundige wereld. Hij was zoo vertrouwd geworden met het Fransch, dat hij in
die taal ook gedichten kon maken.
Toen hij in het vaderland was teruggekeerd, kon hij er nog niet toe besluiten iets
van zijne hand te publiceeren; zijne bescheidenheid hield hem daarvan terug. Zijne
eerstelingen waren Evelina, eene novelle in het tijdschrift Nederland, en een drietal
verhalen onder den gemeenschappelijken titel: Tusschen Licht en Donker (Amst.
1869). Het eerste werk van omvang, waaraan hij zijne krachten beproefde was eene
vertaling in verzen van T e n n y s o n 's Enoch Arden. Voor het Nederlandsch Tooneel,
sedert 1876 opgericht, bewerkte hij uitstekende vertalingen zooals de Werkman,
de Afwezige, Jean Marie, de Werkstaking, Gringoire, en Yolanlhe.
In 1880 werd hij uitgenoodigd zich met het secretariaat der Tooneelschool te
belasten, en hij vervulde zijn taak, zoo lang het aanging met de grootste toewijding,
want hij droeg toen reeds de kiem in zich van de kwaal, die hem op 44-jarigen leeftijd
ten grave zou sleepen.
Zie: J.A. L e v y , in Levensb. Letterk. 1883, 13; Ned Spect. 1882, 277.
van Biema

[Werve, Nicolaas of Claus van der]
WERVE (Nicolaas of Claus v a n d e r ), geb. te Hattem. Niets is omtrent hem bekend
vóór 1396, toen hij te Dijon, onder zijn neef Claus Sluter (kol. 1183) arbeidde. In
1400 was hij diens voornaamste medewerker. Na Sluter's dood (1406) werd van
der Werve diens opvolger als ‘ymagier et varlet de chambre’ van hertog Jan van
Bourgondië. Hij was het, die het door Sluter begonnen beeldhouwwerk aan het
grafmonument van hertog Philips den Stoute in het einde van het jaar 1410 voltooide.
Niet minder dan 38 der 40 ‘pleurants’ (rouwklagers) zijn van van der Werve's
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kunstvaardige hand. Van der Werve overleed te Dijon 8 Oct. 1439 en werd begraven
in de kerk der abdij van St. Etienne aldaar.
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Zie: F.A. H o e f e r , Bijdr. en Meded. Gelre VI, 127; A l p h . G e r m a i n , Les
Néerlandais en Bourgogne (Brux. 1909) 76 volgg. In een noot, p. 83 van dit werk
worden de voornaamste werken van van der Werve opgesomd. Onder de photo's
vindt men afbeeldingen van vier zijner ‘pleurants’.
van Schevichaven

[Wesselman, Carel Frederik]
WESSELMAN (Carel Frederik), zoon van P i e t e r , ontvanger in het ambt Apeldoorn,
en van H e n d r i n a P l u y m , geb. te Beekbergen 12 Apr. 1746, was als
muntmeester der provincie Utrecht werkzaam van 1777 tot 1782 en kocht 19 Oct.
1781 het aloude kasteel en de heerlijkheid van Helmond. Kort daarop betrok hij dit
kasteel, stierf er 25 Jan. 1825 en is de stamvader van het 1841 in den adelstand
verheven, te Helmond nog bloeiend geslacht W e s s e l m a n v a n H e l m o n d .
Een portret van hem komt voor in Tijdschr. van het Genoots. voor Munt- en
Penningkunde, 1900.
Aug. Sassen

[Westen, Wynant van]
WESTEN (Wynant v a n ), overl. te Nijmegen in Aug. 1636, werd in 1621 aangenomen
tot organist en voorzanger van de hervormde St. Stephenskerk aldaar. In het jaar
van zijn overlijden verscheen met opdracht dd. 20 Juni 1636 zijn Mathematischc
vermaecklyckheden (2e dr. 1641; 3e dr. 1644; 4e dr. 1662 (1663); 5e dr. 1672; 6e
dr. 1673), op welks titel hij zich ook mathematicus noemt: het was door hem vertaald
naar de anonieme Récréations mathématiques van den Jezuïet Jean Leurechon
(1624), met gebruikmaking van dën commentaar daarop gepubliceerd door Denis
Henrion. De vraag, gesteld door v a n d e r S t r a e t e n (La musique aux Pays-Bas
I (1867) 8) naar een door hem geschreven uitvoerige verhandeling over de
muziektheorie, naar aanleiding van hetgeen door hem gezegd wordt aan het einde
van het 80e werkstuk, moet zeer waarschijnlijk in ontkennenden zin beantwoord
worden.
Dat van Westen ook de lier tokkelde, bewijst het sted. rekenboek van 1633, met
een post van ƒ 24, ‘betaald aan hem voor dedicatie en presentatie van seecker
gedicht tot loff van dese stat gemaeckt.’ Hier zal bedoeld zijn: Lof-dicht der stadt
Nymegen uyt de Latijnsche versen (van L a m b e r t G o r i s , J.C.), in dese
Nederduytsche rijmen na-gebootst.
Dit gedicht - dat geen grooten dunk geeft van van Westen's dichtgave - is, met
het oorspronkelijke van Goris, te vinden in S m e t i u s , Chronyck van de oude stadt
der Batavieren (z.j.) 154 en 161.
Het jaar te voren had van Westen eveneens van den Raad een gratificatie
ontvangen, voor het maken van zekere verzen op de verovering van Maastricht,
Roermond en Venlo.
Zie: B i e r e n s d e H a a n , Bibl. néerl. sur les sciences mathématiques (1883)
305; v a n S c h e v i c h a v e n , De St. Stephenskerk te Nijmegen 111; meded. van
den heer van Schevichaven.
Enschedé

[Westenberg, Johannes Ortwinus]
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WESTENBERG (Johannes Ortwinus), geb. te Neuenhaus in Bentheim 28 Mei 1667,
overl. te Leiden 30 Juni 1737, was de derde zoon van J o h a n n e s O r t w i n u s
W. en G e r t r u d e v a n G e s s e l e r . Zijn vader, die mede te Leiden studeerde
(ingeschreven 18 Nov. 1652), was medicus, zijn moeder was een zuster van den
hoogleeraar Jodocus van Gesseler. Het eerste onderwijs genoot hij op het
gymnasium Arnoldinum te Steinfurt, daarna studeerde hij sedert 8 Sept. 1682 te
Franeker rechten onder Ulrich Huber en Gerard Noodt, sedert 29 Nov. 1684 te
Harderwijk onder zijn oom van Gesseler. Zijn
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oudere broeder J o h a n n e s A r n o l d u s (ingeschreven 16 Oct. 1682) volgde
mede diens lessen. Onder van Gesseler disputeerde hij de Successione ab intestato
en promoveerde hij in 1687 tot doctor juris na verdediging van eene verhandeling
de Usuris. Het volgend jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar aan het Arnoldinum
te Steinfurt, waar hem weldra ook het onderwijs der geschiedenis en welsprekendheid
werd opgedragen. In 1694 als opvolger van Antonius Schultingh te Harderwijk
beroepen, aanvaardde hij dien post in het voorjaar van 1695 met een redevoering
de Ratione docendi et discendi juris. In 1696, 1699, 1704, 1709 en 1714 zag hij zich
het rectoraat opgedragen, de laatste maal nedergelegd met een rede de Calculo
Minervae seu lege ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ eiusque justitia. Zijn vruchtbaar professoraat te
Harderwijk eindigde door zijn benoeming in 1716 als opvolger van Zach. Huber te
Franeker, voor welke vacature ook Hendrik Brenkmann ernstig in aanmerking was
gekomen. Hier trad hij op met een Oratio inaug. de Jurisprudentia Rationali. In 1720
naar Groningen beroepen, bleef hij voor Franeker behouden door een belangrijke
traktementsverhooging. In 1721 werd hij rector-magnificus en in 1722 legde hij het
academisch bestuur neder met een rede de Jurisprudentia Pauli Apostoli. In 1723
volgde zijn benoeming tot Prof. Juris Rom. et Hod. te Leiden, welk ambt hij in Sept.
aanvaardde met een rede de Philosophia JCtorum et inprimis ea, quae circa legum
collisionem versatur. Te Leiden werd hij in 1725 en 1733 tot rector gekozen; bij het
eindigen van het rectoraat sprak hij respect. de Jure Rhadamanti en de Jurisprudentia
Q. Cerbidii Scaevolae. Westenberg is tweemaal gehuwd, eerst met zijn nicht
M a t h i l d e v a n G e s s e l e r , daarna met A n n a G e r t r u d e d e W i t .
Hij wordt geprezen als uitnemend docent; als jurist is zijn invloed lang gebleven.
Hij heeft zich daarbij als Romanist een goeden naam verworven; zijn leerboeken
over de Instituten en Pandecten, die tallooze herdrukken beleefden, bleven tot in
de 19e eeuw leidraad der colleges. Speciaal uit zijn redevoeringen en zijn Divus
Marcus blijkt zijn kennis der klassieke literatuur. Zijn inaugurale rede, in 1716 te
Franeker gehouden, verdedigt de stelling: ‘Ius Civile maximam sui partem ex Jure
Naturali deductum et derivatum esse’ en verheerlijkt het recht der rede tegenover
hen, die als rechtsbron alleen de positieve wetten en het volksbewustzijn erkenner.
Hij schreef: Principia Juris secundum ordinem Institutionum Imp. Justiniani, in
usum auditorum vulgata (Amsterd. 1699, herdrukt 1704, 1719, 1766, 1793, 1818,
1842, 1844); De causis obligationum liber sing. seu Dissertationes IX (Hard. 1704)
ontstaan uit te Harderwijk gehouden responsies, opgedragen aan Herman van
Gesseler; Dissert. de ignominiis (Hard. 1710); Principia Juris secundum ordinem
Digestorum seu Pandectarum, in usum auditorum vulgata (Hard. 1712, herdrukt
1732, 1745, 1764, 1823, 1842); Divus Marcus, seu Dissertationes ad Constitutiones
Marci Aurelii Antonini Imperatoris (Lugd. Bat. 1736), met zijn portret door J.
Houbraken. Zijn Opera Omnia Juridica zijn uitgegeven door J.H. J u n g (Hanov.
1746-58, 3 dln.). J.L.E. P ü t t m a n n u s , hoogl. te Leipzig, gaf in 1794 en 1795 te
Leipzig twee bundels zijner kleinere geschriften en redevoeringen uit.
Zijn portret werd gelithografeerd door L. Springer naar de schilderij van 1736 door
H. van der Mij in de Universiteit te Leiden.
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Zie: G. H e u e r m a n n , Geschichte des ref. gräfl. Benth. Gymn. Ill. Arnoldinum zu
Burgsteinfurt (1878) 132; B o u m a n , Geld. Hoogeschool I, 235 II, 30-34; J.C.
R ü c k e r , Oratio de vita et obitu... J.O.W. (Lugd. Bat. 1737), herdrukt achter diens
Dissert. de civili et naturali temporis computatione in iure (L.B. 1749); B o e l e s ,
Friesl. Hoogeschool II, 387-391; V r i e m o e t , Ath. Fris., 776-781; Bibl. Univ.
Leidensis, Codices Manuscr. III (L.B. 1912) 665, 674, 705, 713, 989, 1311, 1312,
1317, 1928; Navorscher XIV (1864) 211 v.v.; B l o k e n M a r t i n , Senaatskamer
(Leid. 1914) 114.
van Kuyk

[Westendorp, George]
WESTENDORP (George), sinds 1564 te Groningen, waar hij zich, volgens een van
hemzelf afkomstig schrijven, steeds ‘als een from Catholyck rechtsgeleerder’ had
gedragen. Door zijn diensten aan Groningen bewezen in het bijstaan van haar
inwoners bij de landsregeering, vestigde hij de aandacht op zich en 12 Sept. 1569
werd hij tot syndicus der stad benoemd voor den tijd van 3 jaren. Na afloop van dien
tijd werd zijn commissie voor gelijken tijd verlengd en tot 10 Sept. 1575 bleef hij in
functie. Toen werd hij opgevolgd door Johan van Gouda. Tal van reizen en
gezantschappen heeft hij gedurende zijn diensttijd vervuld; ook namens den hertog
van Alva was hij in 1572 gezant naar Kleef. Na zijn aftreden als syndicus van
Groningen bekleedde hij een raadsheersplaats in het Hof van Friesland. In Sept.
1575 benoemd, deed hij nog een reis naar Brussel, en werd 6 Febr. 1576 als
raadsheer beëedigd. Hij hield zitting tot het voorjaar van 1577. Als katholiek en
spaanschgezind was hij in Nov. 1576 in gevangenschap der staatsche partij geraakt
en eerst in Apr. 1577 in vrijheid gesteld. Weinige maanden later geraakte hij te
Groningen weder in handen zijner tegenstanders. Tot hoelang deze tweede
vrijheidsberooving duurde, blijkt niet. In 1580 komt zijn naam voor op een lijst van
friesche ballingen (Archief Aartsb. Utrecht XVI, 333). In 1581 en volgende jaren was
hij weder in Friesland en stond aan de zijde van Verdugo tegenover graaf Willem
Lodewijk van Nassau. Zijn invloed onder de aanhangers van den spaanschen koning
schijnt groot geweest te zijn; Eppens noemt hem ‘die bena als infamis uthgelecht
was’ in vroeger tijd, ‘nu die vulste mester.’ Het laatst wordt hij genoemd in 1589 als
gezant van Parma naar Denemarken. Zijn sterfjaar blijkt niet. Evenmin blijkt, waar
hij den titel van doctor in de beide rechten, door hem gevoerd, had verworven. Hij
was gehuwd met E u e r t h G r e v i n g h e .
De universiteitsbibliotheek te Groningen bezit zijn dagboek gedurende de jaren
1566 tot 1578, een niet onbelangrijke geschiedbron, uitgegeven door H.O. F e i t h
in De Vrije Fries VII (1856) 41-73, met belangrijke inleiding.
Zijn huis te Groningen, het Westendorphuis, diende in 1577 tot gevangenis voor
de Ommelander heeren, die door de stad Groningen van hun vrijheid waren beroofd.
Zie, behalve het genoemde artikel van F e i t h : Groningsche Volksalmanak, 1896,
192 v.v.; De Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t (Werken Hist. Gen. III:
27/8) register in voce; A.v. B u c h e l l , Diarium, 200.
van Kuyk

[Wester, Hendrik]
WESTER (Hendrik), schoolhervormer in de prov. Groningen, 23 Jan. 1752 te
Garmerwolde geb. en 19 Febr. 1821 te Oude-Pekela overl. Zijn vader was
landbouwer en liet hem in 't naburige Ten Boer bij ‘meester Winkelman’ op school
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winkelbediende in Groningen was. Op ruim 20-jarigen leeftijd tot onderwijzer in Ten
Boer aangesteld, wist hij hier al spoedig de liefde en 't vertrouwen zijner
dorpsgenooten te winnen, waardoor 't hem mogelijk werd in het bestaande
schoolwezen aldaar aanzienlijke verbetering te brengen. In 1783 vertrok hij naar
Oude-Pekela, waar hij een school van bijna 200 kinderen aan zijne zorg zag
toevertrouwd. Dank zijn bekwaamheid en ijver, werd deze school weldra als een
modelinrichting ter navolging geroemd. In 1790 werd W. door de Maatsch. tot Nut
v. 't Alg. bekroond voor 't schrijven van een schoolboek over de Geschiedenis van
ons vaderland, en in 1793 wegens zijn Verhandeling over de gebreken in de
Burgerscholen. In 1801, bij de invoering van een nieuwe Onderwijswet, zag Wester
zich door den invloed van Guyot, Nieuwold en Adrian tot schoolopziener benoemd,
welk ambt hij tot zijn dood met de grootste toewijding heeft vervuld. Middelerwijl
legde hij 15 Oct. 1812, dus op den leeftijd van 60 jaren, met goed gevolg het examen
voor den eersten rang af.
Wester is de schrijver van een serie Verbeterde spel- en leesboekjes, alsmede
van verscheiden schoolboeken over de nederl. taal, de vaderl., algem. en bijbelsche
geschiedenissen, alle bij herhaling herdrukt, de spelboekjes zelfs tot 30 à 40 maal.
Slechts enkele titels laten wij hier volgen: Het voorbeeldige schoolkind (14de dr.
1854); De geschiedenis der Israëlieten of Joden (8ste dr. 1853); Mengelschriften
voor de jeugd (16de dr. 1840); De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen
en antwoorden (45ste dr. 1870). Voorts stelde hij verbeterde Gebeden en Gezangen
voor de school op. ‘De deugd van al deze werkjes is. dat zij ingericht zijn op de
vatbaarheid van het kind’ (V e r s l u y s , Gesch. v.d. Opvoeding en het Onderwijs,
III, 291 e.v.). Zeer bekend is ook het ABC- of nieuwe Haneboek van W.
(‘Hancboeken’ noemde men destijds die allereerste schoolboekjes. naar den haan,
die op het titelblad was afgebeeld). Dat nog niet in ééns met al het oude werd
gebroken, blijkt zoowel uit de speloefeningen zelve, als uit het opgenomen Gebed
des Heeren, gevolgd door de 12 Geloofsartikelen, de 10 Geboden en de Nieuwe
kindergebeden, waarmee genoemd boekje besloten wordt. 't Verdient opmerking,
dat van dit ABC boek nog in 1874 een 47ste druk verscheen (Gron., bij Scholtens).
Zijn portret werd gegraveerd door C.F. Balkema en door L. Portman.
Zie: T h . v a n S w i n d e r e n , Ter nagedachtenis van Hendrik Wester, (1821);
M.J. A d r i a n i , Redevoering ter nagedachtenis van H. Wester (1822); J.A.
U i l k e n s , Inwijding van het monument voor wijlen den schoolopziener Wester
(1823); Gron. volksalm. 1896, 120; C.F.A. Z e r n i k e , Paedag. Woordenboek (1905),
in voce.
Zuidema

[Westerhoff, Rembertus]
WESTERHOFF (Rembertus), 14 Mrt. 1801 op 't eil. Wieringen geb. en 25 Mrt. 1874
te Warfum overl. Zijn vader was predikant, eerst op genoemd eiland en sedert 1810
te Warfum. De zoon studeerde te Groningen in de medicijnen, promoveerde ald. in
1825 op een Diss. Botanica et Medica de quarundum plantarum in provincia
Groningana indigenarum usu oeconomico et medico en vestigde zich als geneesheer
in laatstgenoemd dorp, waar hij zich jaren lang tevens met landbouwkundige.
geologische en oudheidkundige studiën bezig hield
Meer dan eens, reeds als student, beantwoordde hij een uitgeschreven prijsvraag
op natuurhistorisch en landbouwkundig gebied, waarvoor hij met goud gekroond
werd. Kort na zijn promotie werd hem door tusschenkomst van prof.
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Uilkens een eervolle betrekking bij de cultures in Ned. Oost-Indië aangeboden, welk
aanbod hij echter van de hand wees. Met G. R e i n d e r s beantwoordde W. een
door de Maatsch. v. Nijverheid uitgeschreven prijsvraag betreffende meststoffen,
voor welk antwoord aan beide schrijvers een zilveren medaille werd toegekend.
Met Dr. H.C. van Hall stond W. op de voordracht voor de vervulling der vacature,
ontstaan in de wis- en natuurk. faculteit der gron. hoogeschool door 't overlijden van
prof. Uilkens. Van Hall werd echter benoemd. In Febr. 1849 werd Westerhoff door
't hoofdkiesdistrict Appingedam tot lid der Tweede Kamer Stat.-Gen. gekozen, wat
hij tot zijn dood gebleven is. Hij was in de kamer een trouw aanhanger van de liberale
partij, volgeling van Thorbecke.
Met Dr. A c k e r S t r a t i n g h schreef W. een Leerboek over de natuurlijke historie
der prov. Groningen (1827; bekroond). Verder gaf hij uit een bewerking van A r e n d s ,
Natuurk. geschiedenis der Noordzee, met aanteekeningen (1835); De Kwelderkwestie
nader toegelicht (1844) en Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons Dijkwezen
(1864). Ook schreef hij menig opstel in het Tijdschrift voor het Onderdendamsch
genootsch. ter bevordering der Nijverheid en in de Bijdragen tot de geschiedenis
en oudheden der prov. Groningen. Zijn Rede over de kunstmatige vischteelt werd
op last van keizer Napoleon III in 't fransch vertaald en in Frankrijk verspreid. W.
was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden.
Zijn portret werd gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
Zie: Levensber. Letterk. 1875, 79, en Prov. Gron. Courant van 1 Apr. 1874.
Zuidema

[Westphalen, Adriaan]
WESTPHALEN (Adriaan), geb. te Enkhuizen 1626, overl. te Alkmaar 1695 (begraven
18 Mei), zoon van Frederik Adriaansz. W., die volgt, en Catharina Maria de Groot.
Hij bezocht de hoogescholen te Leuven en Keulen, was tijdens de vredehandelingen
te Munster, deed zich 9 Febr. 1649 te Leiden als 23-jarig student in de rechten
inschrijven en promoveerde den volgenden dag. Hij huwde 16 Mei d.a.v. te Alkmaar
met M a r g r i e t a , de nagelaten dochter van den omstreeks 1626 roomsch geworden
schepen R e i n i e r C o e t e n b u r g . In 1653 kocht hij 2 graven in de Groote kerk,
welke hij, na de teraardebestelling van zijn vader, deed dekken met een dubbele
zerk, de familiewapens en een latijnsch opschrift toonende. W. toonde veel zin voor
geschiedenis en maakte tal van aanteekeningen, ook aangaande zijne woonstad;
opmerkelijk zijn die over de toenmalige r.-k. geestelijken aldaar; behaagden zij hem
dan schreef hij over hen in de moedertaal, indien niet dan in het latijn. Hij bezat
verscheidene oude merkwaardige kronijken, o.a. die van een egmonder monnik
loopende van 647 tot 1205 (in 1620 door Sweertius uitgegeven) en het vervolg
daarop van 1168 tot 1332 door Wilhelmus Procurator. Hij was er op bedacht om
beide gezamenlijk het licht te doen zien, met veranderingen, verbeteringen en
vermeerderingen van zijne hand, en wist den bekenden uitgever F. Halma voor dit
plan te winnen; maar toen 16 bladen in groot folio afgedrukt waren, staakte
laatstgenoemde het werk, omdat hij de waarde ervan door de al te wijdloopige en
van lichtgeloovigheid getuigende bijvoegingen van W. niet verhoogd oordeelde.
Toen na W.'s overlijden zijn in 1658 geboren zoon F r e d e r i k A r n u l p h u s tot
het bekleeden van een gewichtig ambt naar Brabant zou vertrekken (in 1723 was
hij nog raad van Z. Keiz. Mts. Rekenkamer te Brussel), deed deze
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zijns vaders manuscripten bij pakken op auctiën voor scheurpapier verkoopen,
waardoor veel in onbevoegde handen geraakte of verloren ging. Simon Eikelenberg
redde toen voor weinige stuivers een door Scriverius van aanteekeningen voorzien
exemplaar der Rijmkroniek van M e l i s S t o k e , en bezat ook verscheidene van
W. afkomstige brieven van Pancras van Castricum aan Scriverius, Merula e.a.
Van zijn kinderen is ons, behalve F r e d e r i k A r n u l p h u s , slechts bekend
C a t h a r i n a M a r i a , die 24 Nov. 1722 begraven werd. In 1657 en 61 waren
kinderen van hem overleden. Zijne weduwe werd 26 Maart 1704 begraven.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XVIII, 162-164; S. M u l l e r F z ., Lijst van NoordNederl. Kronijken (Utr. 1880).
Bruinvis

[Westphalen, Frederik Adriaansz.]
WESTPHALEN (Frederik Adriaansz.), geb. te Enkhuizen 23 Oct. 1581, overl. te
Alkmaar 2 Oct. 1653, zoon van A d r i a a n W. en C a t h a r i n a R i j c h o l t R i j c k s .
Hij studeerde te Douay, en grooten lust hebbende om vreemde landen te zien en
de middelen om daaraan te voldoen, besteedde hij daaraan 13 jaren in Europa,
Azië en Afrika. Te Weenen in 1617 en te Jeruzalem in 1620 werd hij tot ridder
geslagen. In laatstgenoemd jaar bezocht hij ook de pyramiden en kocht hij van daar
zwervende Arabieren een vergulde hand en voet van een opgedolven mummie; hij
schonk dit in 1643 aan de ontleedkamer te Leiden, gelijk door een opschrift van
prof. Otto Heurnius werd aangewezen. Hij huwde C a t h a r i n a M a r i a d e G r o o t
en liet een zoon na, die hem een latijnsch grafschrift wijdde in het zuiderkruis der
Groote kerk (zie voorg. art.). Een andere zoon, R e m u n d u s , was jong overl.
Zijn door H. Bary gegraveerd portret komt voor in de Historie van Enkhuizen door
G. B r a n d t , en door R. Vinkeles naar J. Buys bij K o k , Vaderl. Woordenboek.
Een door J. de Bisschop geteekend portret is in 's Rijks Prentenkabinet.
Brandt, Vondel, Kools, Neuhusius, Bruno en anderen hebben lofdichten op hem
vervaardigd. De heer F.E.L. Veeren heeft in het Tijdschrift van het Aardrijksk.
Genootschap, jaarg. 1887, doen nadrukken wat Kok over W. meldt, als poging om
meer van zijne reizen te vernemen; maar deze is vruchteloos gebleven.
Zie: Historie Der vermaerde Zee- en Koopstadt Enkhuizen (Enkh. 1666) 2e. ged.,
bl. 12; Idem, (Hoorn 1747), 295.
Bruinvis

[Westrheene, Tobias van]
WESTRHEENE (Tobias v a n ), Wzn., 26 Sept. 1825 in 't Hof van Delft geb. en 4
Oct. 1871 te 's Gravenhage overl. Zijn vader, houthandelaar van beroep, had een
talrijk gezin en liet zijn kinderen onderwijs geven door een gouverneur. Reeds vroeg
openbaarde zich bij den knaap een bijzondere liefde voor de natuur, voor muziek,
schilderkunst en poëzie; hij dweepte met mooie luchten, hooge boomen, heldere
wateren en had een open oog voor kleuren. Van zijn 19de tot zijn 24ste jaar werkte
W. op het atelier van den bekenden flguurschilder W.H. Schmidt. In 1850 verhuisde
hij naar den Haag, waar hij al spoedig opgenomen werd in den kring van S.J. van
den Bergh, A. Ising e.a. letterkundigen; hij schreef verhalen en novellen in Nederland
e.a. tijdschriften, weldra ook afzonderlijke romans, als Gelofte en Trouw (1852) en
Levensrichting (1854). Beide werden zeer gunstig ontvangen en muntten uit door
een lossen stijl en mooie natuurbeschrijvingen.
Na zijn huwelijk, in 1857, met Jacoba van Heijningen (zie volgend artikel) besloot
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Westrheene, ter voorziening in zijn levensonderhoud, het penseel te laten rusten
en uitsluitend met de pen te werken. Achtereenvolgens zien we hem werkzaam aan
de redacties van verschillende tijdschriften en dagbladen, meestal van eenige
tegelijk: de Kunstkronijk, de Algem. Kunsten Letterbode, het dames-tijdschrift Flora,
S i j t h o f f 's Lectuur voor de Huiskamer, het reeds genoemde Nederland, De
Tijdstroom, het Schefferalbum en den Ned. Spectator, aan laatstgenoemd tijdschrift
sedert 1861. Als couranten-redacteur schreef hij in het Dagblad van 's Gravenhage
(het oude, 1861-63), het Rotterdamsche Weekblad (1865 en 66), de Middelburgsche
Courant en het in 1869 opgerichte Vaderland. Van 1859-61 was Westrheene ter
wille van de (oude) Rotterdamsche Courant, die hij toen redigeerde, woonachtig in
de Maasstad, die hij echter weldra weer met de residentie verwisselde. Vooral in
de Kunstkronijk schreef W. zeer gewaardeerde kunstbeschouwingen (jaarg. 1857-70).
In 1854 belastte hij zich met het schrijven van een werk over den Krim-oorlog, welke
taak hij echter overdroeg aan zijn vriend I s i n g , die ook de door hem begonnen
Bijschriften in het Album der Residentie voltooide (1859). Uit dien tijd dateert ook
zijn met E. B o s geschreven werk: Delft in eenige afbeeldingen der schoonste
monumenten, hoofdgebouwen en gezichten in en nabij de stad. Iets vroeger had
hij gegeven: Een woord over kunst en kunstbeschouwing in Nederland (1854).
Als de hoofdwerken van v. Westrheene moeten worden aangemerkt: Jan Steen,
étude sur l'art en Hollande (1856) en Paulus Potter, sa vie et ses oeuvres (1867).
Zijn roman De Mellans, met houtsneden van J. Schmidt Crans (1867), werd zeer
gunstig ontvangen, evenals zijn Hoe 't in de wereld gaat (1862). In de Gids van 1868
schreef W. een studie over de engelsche kunst, naar aanleiding van een bezoek
aan het Kensingtonmuseum e.a. kunstverzamelingen te Londen en elders. Slechts
weinige museums en prentkabinetten in den vreemde bleven onbezocht door hem.
In 1870 trad hij op als medewerker van een nieuwe uitgave van N ä g l e r 's
Künstlerlexicon, door Dr. J. M e y e r te München uitgegeven.
Sedert 1850 lid van 't genootsch. ‘Oefening kweekt kennis’, waarvan hij geruimen
tijd bestuurslid en later eerelid was, richtte Westrheene met zijn vriend W i t h u y s
in den Haag ook de rederijkerskamer ‘De Nieuwe Korenbloem’ op, was in 1868
de

secretaris van het X Taal- en Letterk. Congres, sedert 1857 lid van de Maatsch.
der Ned. Letterk. te Leiden, en verder lid van de belgische Academie en van de
gentsche Maatsch. ‘De taal is gansch het volk’.
Zijn portret is gelithographeerd door J.J. Mesker.
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 23; en Ned. Spect. 1871, 318.
Zuidema

[Westrheene-van Heijningen, Jacoba van]
WESTRHEENE-VAN HEIJNINGEN (Jacoba v a n ), geb. 20 Juli 1821 te Rijswijk
(Z.H.), waar haar vader, Hendrik van Heijningen (kol. 587), destijds predikant was,
en overl. 26 Dec. 1900 te 's Gravenhage. Dochter uit een talrijk en weinig bemiddeld
gezin, werd zij opgeleid voor 't onderwijs, legde verscheidene daarvoor vereischte
examens af en werd achtereenvolgens secondante op een kostschool te Nijkerk op
de Veluwe, gouvernante bij een familie te Hoogezand, hoofd eener kostschool te
Velp en directrice der stadsmeisjesschool te Zaandam. 22 Apr. 1857 trad zij in 't
huwelijk met T. van Westrheene (zie voorg. art.). Om met haar man in de noodige
inkomsten te voorzien, vertaalde zij als huisvrouw romans van D i c k e n s e.a.; ook
bezorgde zij
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een verkorte uitgaaf van W o l f f e n D e k e n 's Historie van Willem Leevend. Na
den dood van haar echtgenoot bleef zij aanvankelijk in den Haag wonen, verhuisde
echter later naar Delft, waar zij onder den schuilnaam H e s t e r W e n e haar eersten
oorspronkelijken roman schreef: De Oudvelders (1875; 2de dr. 1878). In den Haag
teruggekeerd, zagen nog van hare hand het licht de romans: Benijd en beklaagd
(1879), Oud en jong (1883), Ver van den stam (1888), Philips eerzucht (1892) en
Alles komt terecht (1896), die echter minder aftrek vonden. Onder den titel: Uit den
vreemde schreef Mevr. van Westrheene 40 jaren lang maandelijks novellen, aan
buitenlandsche tijdschriften ontleend, in de Tijdspiegel.
Zie: Levensber. Letterkunde 1901, 220.
Zuidema

[Weyden, Henricus van der]
WEYDEN (Henricus v a n d e r ), geb. te Asten, zoon van B o n a v e n t u r a en van
M a r i a v a n d e r Z e y l b e r c h , priester, bestuurde als rector eenigen tijd het
klooster te Ommel onder Asten, werd 1574 pastoor van het Groot Begijnhof te 's
Hertogenbosch en komt 1610 nog als zoodanig voor. Hij vertaalde het in latijnsche
verzen geschreven werk van G e r a r d u s J a c o b s , Diva Virgo Ommelensis (kol.
643) en schreef een gebedenboekje, dat te 's Hertogenbosch werd gedrukt. Bij
testament van 29 Juli 1604, aangevuld bij codicillen van 28 Mei 1610 en 18 Mei
1616, stichtte hij eene beurs ad humaniora in het fraterhuis te 's Hertogenbosch,
die men te Leuven of aan eene andere katholieke universiteit tot aan het verkrijgen
van den graad van baccalaureus formatus kon blijven genieten.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. ('s Hert. 1870-76) II, 241; III, 150; IV, 369;
v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen ('s Hert. 1905) III, 285.
Aug. Sassen

[Weyenbergh, Hendrik Jr.]
WEYENBERGH (Hendrik) Jr., verdienstelijk entomoloog, 6 Dec. 1842 te Haarlem
geb. en 27 Juli 1885 te Bloemendaal overl. Na zich eerst aan de toen te Haarlem
bestaande geneeskundige school in de chirurgie en obstetrie te hebben bekwaamd
en reeds op 21-jarigen leeftijd in die vakken examen te hebben afgelegd, studeerde
hij van 1864-68 te Utrecht in de philosophie, promoveerde te Göttingen op een
dissertatie Beiträge zur Anatomie und Histologie der hemicephalen Dipteren-Larven
(1871) en werd in 1872 op aanbeveling van prof. Burmeister te Buenos-Aires tot
hoogleeraar in de dierkunde aan de universiteit te Cordova (Argentijnsche Republiek)
benoemd. Een tiental jaren nam hij die betrekking met grooten lust en ijver waar,
had echter veel met ziekte te kampen en keerde tot herstel van gezondheid naar 't
vaderland terug, waar hij weldra op slechts 43-jarigen leeftijd stierf. Hij was gehuwd,
sedert 1872, met S j o u k j e G o r t e r , die hem overleefde.
Behalve kleinere stukjes, als levenslustig student onder zijn in 't Latijn vertaalden
naam P r a t o m o n t a n u s geschreven, en een dichtbundel Primula's, onder het
pseudoniem P r a t o in het licht gegeven (1871; met portret), schreef Weyenbergh
eenige opstellen zijn vak van wetenschap betreffende in verschillende binnen- en
buitenl. tijdschriften (Verslagen der Ned. Entomol. Vereeniging, S e p p 's Ned.
insecten, Album der Natuur, Androcles, Isis, Handel. der Holl. Maatsch. van
Wetenschappen te Haarlem, Archives Néerl. des sciences exactes et naturelles,
Archives du Musée Teyler, Stettiner entomol. Zeitung, Abhandlungen der
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Zoölogisch-botanischen Geselschaft in Wien, Periodico zoölogico e.a.), alsmede
feuiltons in het Nieuws van den Dag over het leven
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en de toestanden in de Argent. Republiek, getiteld: Brieven uit Zuid- Amerika door
een Nederlander in den vreemde (zie N.v.d.D. jaarg. 1873, 74 en 75). De rede,
waarmee hij het hoogleeraarsambt te Cordova aanvaardde, uitgesproken in de
spaansche taal, werd door hem te Haarlem uitgegeven onder den titel: De taak der
dierkunde (1873), Verder noemen wij nog zijn in vereeniging met C.K. H o f f m a n n
geschreven antwoord op een prijsvraag van de Holl. Maatsch. van wetenschappen
te Haarlem: Die Osteologie und Myologie von Sciurus vulgaris L. verglichen mit der
Anatomie der Lemuriden enz. (1870), welk antwoord met goud bekroond werd.
Zuidema

[Weyers, Edmundus]
WEYERS (Edmundus), geb. 16 Jan. 1618 overl. 13 Aug. 1688 in de cistercienserabdij
St. Bernard aan de Schelde, waar hij 22 Mei 1639 zijne kloostergeloften had
uitgesproken. Priester gewijd 29 Mei 1640, was hij als pastoor werkzaam te Wouw
1664-1671. Tevens was hij landdeken van Bergen op Zoom. Hij sleet, als de senior
der monniken, zijne laatste levensjaren in de abdij, waar hij overleed en begraven
werd.
Zie: B.v. D o n i c k , Obituarum Loci S. Bernardi (Lerins) XXIII, 108; K r ü g e r , Kerk.
gesch. bisdom Breda, IV, 312; Archief der abdij te Bornhem.
Fruytier

[Weijers, Frederik Vermooten]
WEIJERS (Frederik V e r m o o t e n ), sedert 1840 rector der latijnsche school te
Wageningen, was geb. te Spaarndam, waar zijn vader predikant bij de Ned. Herv.
gemeente was, en overl. in eerstgenoemde plaats 27 Apr. 1848, op 33-jar. leeftijd.
Hij had te Leiden gestudeerd en was aldaar in de letteren gepromoveerd, 28 Nov.
1839, op een Diatribe in Lysiae orationem in Nicomachum.
Zie: Misc. Phil. et Paedag. 1849, 200.
Zuidema

[Weytingh, Henricus]
WEYTINGH (Henricus), in 1767 te Groningen geb. en in 1781 aan de hoogeschool
ald. als student ingeschreven, promoveerde, waar is niet bekend, tot Lit. hum. Dr.
Hij was sedert 1786 praeceptor a.d. lat. school te Deventer, sedert 1791 rector
te Zalt-Bommel en sinds 1800 rector te Kampen, waar hij 23 Maart 1834 overl. Hij
aanvaardde hier zijn betrekking met een Oratio de praecipuis artium et doctrinarum
saeculo proxime elapso incrementis, gaf in 1806 v a n K o o t e n 's onuitgegeven
werk Incerti auctoris (vulgo Pindari Thebani) Epitome Iliad. Hom. in het licht, daarbij
de aanteekeningen van van Kooten met de zijne vergelijkende, en schreef bekende
leerboeken voor de latijnsche scholer, o.a. in 1822 een Historia Graecorum et
Romanorum literaria, waarvan de hoornsche rector A b b i n g in 1846 een 3den
druk bezorgde, alsmede de veel gebruikte Themata ter vertaling in het Latijn, in
1839 voor 't laatst door den zwolschen rector T h i e b o u t uitgegeven. Voorts dichtte
hij in 1831 een paar elegieën: De tumultu Belgico en In victoriam de Belgis
reportatam.
Eenige autographe gedichten en een bundel Carmina latina ter leidsche Univ.
Bibliotheek (hs. B.P.L. 573. Cf. Codices manuscripti. III. Codices Bibl. publ. Lat.
(1912) 142).
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De naam Weytingh herinnert aan het opstel over Jongens in de Camera Obscura,
waar het heet:
‘Haast zult gij wreed gekortwiekt zijn;
Uw vreugd loopt spoedig af:
Dan krijgt gij B r ö d e r tot uw pijn
En W e y t i n g h tot uw straf.’

Hij was 1789 gehuwd met E. B r i n k h u i s , die hem overleefde.
Zie: Konst- en Letterbode 1834, I, 226; mededeelingen van den heer C.H. van
Fenema te Groningen.
Zuidema
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[Weytingh, Joannes Henricus Arnoldus]
WEYTINGH (Joannes Henricus Arnoldus), zoon van den voorgaande, 5 Juli 1799
te Zalt-Bommel geb., studeerde a.d. leidsche hoogeschool (ingeschr. 1823) en
promoveerde in 1826 te Deventer tot Lit. hum. dr. op een dissertatie: Disquisitio
historica de Constantino Magno (ook afzonderlijk uitgegeven). Hij vestigde zich
(1824) als kostschoolhouder te Goor, waar hij werkzaam bleef tot 1827, werd toen
conrector der lat. school te Harlingen en in 1830 rector dier school. Hij overl. hier
19 Mei 1853. Van zijne hand heeft men een Beknopt geschied-, aardrijks- en
fabelkundig woordenboek der Classieke Oudheid voor ongeletterden (1840) en
Lotgevallen van Ulysses op zijn terugtogt naar Ithaca, of Vijf boeken der Odyssea
bewerkt (1834).
Zie: Bijdr. gymn. 1853, 62.
Zuidema

[Weyts, Jacobus]
WEYTS (Jacobus), dominicaan, overl. te Gent in 1498. Hij trad te Gent in het klooster
en begon 18 Aug. 1454 zijne studiën aan de universiteit van Leuven. Daar behaalde
hij den graad van magister en werd 12 Aug. 1471 tot raadsheer aangenomen. In
de kloosterscholen te Gent, Rijssel en Maagdenburg onderwees hij de theologie.
In 1478 was hij prior te Haarlem. Als godgeleerde genoot hij veler hoogachting, en
als vurig prediker verwierf hij zich grooten aanhang, doch de geestdrift, waarmede
hij voor de rechtzinnigheid van het geloof ijverde, berokkende hem soms ernstige
moeilijkheden.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 67; G. S e g u i e r , Laurea Belgica
Ord. Praed. 23; J. A r t s , De Predikheeren te Gent, 135.
G.A. Meyer

[Wichers, Jhr. Mr Hendrik Ludolf]
WICHERS (Jhr. Mr Hendrik Ludolf), zoon van A r e n d L u d o l f W. en W i b b i n a
G e r l a c i u s , geb. te Groningen 10 Febr. 1747, overl. ald. 13 Mei 1840, genoot
aldaar voorbereidend onderwijs en werd in 1764 aan de hoogeschool aldaar als
student in de rechten ingeschreven. Reeds in 1767 verdedigde hij onder prof. van
de Wijnpersse een verhandeling De moralitate juramentorum; in 1770 werd hij tot
doctor in de beide rechten bevorderd op proefschrift De principio juris cogendi. Hij
vestigde zich als praktiseerend advocaat in zijn geboortestad, maar wijdde zich
tevens aan rechtshistorische onderzoekingen. In 1777 gaf hij uit Lex hominum
communis secundum mentem Hugonis Grotii proposita et explicata (Gron. 1777),
waarin hij het volkenrecht naar de beginselen van Hugo de Groot uiteenzette.
Intusschen was hij in de regeering gekomen, nam verschillende ambten waar en
fungeerde in 1781/2, 1784/5, 1791/2 en 1794 als raadsheer. Door de revolutie van
1795 werd hij uit de regeering verwijderd; eerst in 1802 kwam hij weer in het
ambtelijke leven terug en was voornamelijk in den dienst der financiën werkzaam.
In 1805 benoemde Schimmelpenninck hem tot lid van den Raad van State, welk
ambt hij ook onder Lodewijk Napoleon bleef bekleeden. In 1807 benoemde deze
hem tot landdrost van het departement Stad en Lande van Groningen; onder
Napoleon bleef hij als prefect van het departement van de Westereems dezelfde
functiën vervullen. 13 Mrt. 1813 werd hij ontslagen en vervangen door den
franschman Petit de Beauverger. Na de revolutie van 1813 werd hij door koning
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Willem I benoemd tot lid van den Raad van State, welk ambt hij evenwel in 1820
met behoud van den rang en titel van Staatsraad nederlegde. Hij keerde toen naar
Groningen terug, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Hij was curator der groningsche
academie (1789-1795, 1814-1828). Zijn gepubliceerde studiën zijn van historischen
aard. Hij gaf een studie
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over Oude Groningsche munten, voornamelijk die in het Stadsboek voorkomen
(Werken Pro Exc. Iure Patrio, III). Maar vooral is hij bekend gebleven om zijn grondige
Verklaring van het Tractaat van Reductie (Gron. 1794, 2 dln.), die over deze materie
nog het standaardwerk is.
Hij was gehuwd 28 Apr. 1771 met A r e n d i n a B e r t l i n g (1750-1827).
Zijn portret is gelithographeerd door J.E. Elink Sterk.
Zie: H.O. F e i t h in Mengelwerk der Groninger Courant, 19 Mei 1840; Hand. Lett.
1840, 36 vlg.; Ned. Adelsboek 1906, 559.
Brugmans

[Wichers, Jhr. Louis]
WICHERS (Jhr. Louis), zoon van A l b e r t W i l l e m W. en G r i e t j e S y b o u t s ,
geb. te Appingedam 19 Oct. 1844, overl. te 's Gravenhage 6 Oct. 1905, bezocht de
Kon. Mil. Academie te Breda, vanwaar hij in 1866 werd benoemd tot 2en luitenant
bij het 7e regiment infanterie. In 1868 werd hij 1e luitenant, in 1873 geplaatst bij het
reg. grenadiers en jagers, in 1883 kapitein; in 1884 werd hij nonactief, in 1886
wegens lichaamsgebreken gepensionneerd. 26 Jan. 1888 werd hij benoemd tot
schoolopziener in het arrondissement Delft, 29 Dec. 1900 in het district 's
Gravenhage. Veel belangstelling had hij in de studie der vaderlandsche geschiedenis,
vooral van den franschen tijd, waarover hij in tijdschriften een aantal artikelen schreef.
Zijn hoofdwerk was De regeering van koning Lodewijk Napoleon, 1806-1810 (Utrecht
1892), dat geheel naar de bronnen was bewerkt en ook daarom zeer werd
gewaardeerd. Hij was gehuwd 17 Oct. 1873 met J o h a n n a L u n s i n g h
T o n c k e n s , die 3 Jan. 1894 stierf, daarna 19 Nov. 1903 met H o r t e n s e
Françoise Dupuis.
Zie: Tj. K i e l s t r a in Levensb. Lett. 1906, 127 vlg.; Ned. Adelsboek 1906, 564.
Brugmans

[Wielick, Herman of Harmen Mathijsz. van]
WIELICK (Herman of Harmen Mathijsz. v a n ), geb. te Rotterdam in de 2de helft
der 16de eeuw, overl. aldaar 23 Aug. 1646, was een zoon van M a t h i j s E v e r t s z .
30 Oct. 1618 werd hij bij de verandering der vroedschap door prins Maurits tot
vroedschapslid benoemd, wat hij tot zijn dood bleef. In 1619 en 1620 was hij
burgemeester, in 1619 koos men hem ook tot bewindhebber der O.-I.C. der kamer
Rotterdam, in 1622, 24 en 25 ontmoeten wij hem als gedeputeerde ter dagvaart,
daarna tot 1628 als gecommitteerde-raad. In 1630 werd hij benoemd tot baljuw en
dijkgraaf van Schieland, welk ambt hij tot zijn dood heeft waargenomen. Hij was
geh. met M a r i a J a c o b s d . Hij behoorde tot de invloedrijke brouwers en was
eigenaar van huizen en landerijen, doch na zijn dood moest alles wegens schuld
verkocht worden en dit zal ook wel de oorzaak zijn, waarom zijn zoon J a c o b , in
1641 regent geworden van het Weeshuis, sinds 1646 niet meer in regeeringscolleges
voorkomt.
Zijn portret is geschilderd door Jan Daemen (Cool), zooals blijkt uit een onbetaalde
rekening na van Wielicks dood ingediend.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Wieling, Abraham]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

WIELING (Abraham), geb. te Hamm (in Duitschland) in 1693, overl. te Utrecht 10
Jan. 1746. Aanvankelijk studeerde hij in de theologie, maar ging daarna over tot de
studie der rechtswetenschappen aan de hoogescholen te Marburg en te Duisburg.
In 1721 werd hij docent aan het gymnasium te Gouda en in 1722 prorector te
Amsterdam. Reeds van vóór dezen tijd dagteekenen zijn betrekkingen tot Cornelis
van Bijnkershoek. Deze, voor wien Wieling den grootsten eerbied koesterde,
verleende hem zijn invloedrijken steun. Te Amsterdam gaf hij tevens lessen
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over Romeinsch recht en hij schijnt zich daardoor reeds spoedig een goeden naam
verworven te hebben. In 1722 althans kwam hij in aanmerking voor een benoeming
tot professor juris aan de hoogeschool te Harderwijk, hoewel ten slotte een ander
benoemd werd. Na reeds vroeger eenige kleinere verhandelingen te hebben
uitgegeven, verscheen in 1727 zijn eerste meer belangrijk geschrift: Jurisprudentia
restituta, sive Index chronologicus in totum Juris Justinianaei corpus. Accesserunt
opuscula IV J. L a b i t t i , H. H a h n i i , H. B r i n c m a n n i , B.H. R e i n o l d i (Amst.
1727). Op aanbeveling en door den steun van van Bijnkershoek werd hij in 1727
tot hoogleeraar te Franeker benoemd in de vacature ontstaan door het vertrek van
Heineccius naar Duitschland. Dien post aanvaardde hij met een inaugurale rede de
Natura una omnis juris ac virtutis norma (Fran. 1728). Wieling doceerde romeinsch
recht, sedert 1738 was hem onder een traktementsverhooging van ƒ 350.- tevens
het onderwijs in het jus publicum opgedragen. In 1737 legde hij het rectoraat neder
met een redevoering de Finibus jurisprudentiae regundis (Fran. 1737). 4 Mei 1739
werd hij beroepen tot professor ordinarius juris civilis et feudalis te Utrecht,
aanvankelijk op een traktement van ƒ 1700, dat echter reeds tot ƒ 1800 werd verhoogd
vóór zijne inauguratie. Deze had 14 Sept. d.a.v. plaats met een oratie pro
Glossatoribus (Traj. ad Rhen. 1739). In Aug. 1741 ontving hij een beroep naar
Marburg. Nadat hij die roepstem had afgeslagen, ontving hij een
traktementsverhooging van ƒ 200. Nogmaals viel hem een gelijke verhooging te
beurt bij zijn benoeming tot professor juris publici Romano-Germanici op 22 Juli
1743. Aan zijn werkzaamheid op dit gebied herinnert een uitvoerig handschrift op
de utrechtsche universiteitsbibliotheek: Fundamenta juris publici Romano-Germanici
ordine chronolog. digesta (T i e l e , Catal. Cod. M.S. bibl. Ultrai. I, no. 659).
Gedurende het cursusjaar 1740-1741 was bij rector-magnificus, welke waardigheid
hij in het laatste jaar nederlegde met een rede de Iure sanctionis pragmaticae divi
Caroli VI Imp. Aug. Later, 1743, behandelde hij nogmaals hetzelfde onderwerp in
een academische redevoering. Beide oraties verschenen in druk. Gedurende het
laatste jaar zijns levens zag hij zich in een hoogst onaangenamen strijd met de
theologische faculteit te Utrecht gewikkeld, en dat naar aanleiding van een in 1745
door zijn leerling V a l e n t i j n J o h a n n e s B l o n d e e l geschreven dissertatie de
Legibus. Naar het oordeel der theologische faculteit kwam de schrijver der dissertatie
door verschillende beweringen in strijd met de leer der kerk, waarom bezwaar
gemaakt werd om Blondeel den doctorstitel daarop te verleenen. Wieling trok voor
den leerling partij en nam diens stellingen voor eigen rekening, terwijl hij een zeer
scherp gestelde verdediging daarvan uitgaf onder den titel: Larva calumniatoribus
detracta (Traj. 1745), welke in hetzelfde jaar in hollandsche vertaling verscheen als:
De lasteraars ontmaskert (Utrecht 1745), en herdrukt werd als Apologeticus (Traj.
1745) met een herdruk van Blondeels dissertatie. Tegen Wielings ‘aanstotelijke
gevoelens tegens de waare leer der Hervormde Kerk’ meende de theologische
faculteit door verschillende geschriften te moeten protesteeren. Van zijn zijde stelde
hij een Nubes Testium samen, een verzameling van meeningen over de betwiste
punten van Samuel Petitus, Ulricus Huber, Samuel Pufendorf, Adam Rechenberg,
J.A. Hofmann, I.H. Böhmer, Joh. Barbeyrac, Bern. Hendr. Reinhold, Herm. Alex.
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Röell, Willem Zepper, J. Fr. Buddens, T.H. van den Honert, Thomas Burnet, H.
Bruckner. Maar vóór deze verzameling in druk verscheen, stierf de samensteller,
waarna diens leerling C o r n e l i s V a l e r i u s V o n c k de uitgave bezorgde onder
den titel: Nubes Testium, sive Apologetici pars altera (Traj. 1746). Zijn leerlingen
zetten den strijd, in hoofdzaak loopend over het kerkelijk gezag en de beteekenis
der Mozaïsche wetgeving, voort. De geschriften naar aanleiding van dezen strijd
van verschillende zijden verschenen, vindt men bijeen bij K n u t t e l , Catalogus van
Pamfletten, nos. 17506-17515a. Daaraan is ook ontleend het ondergenoemde artikel
van V e r l o r e n over Wielings denkbeelden over de doodstraf.
Wieling heeft tal van geschriften uitgegeven. Behalve oorspronkelijke werken van
zijn hand, bezorgde hij uitgaven van: A l e x a n d r i C h a s s a n a e i Paratitla
Institutionum juris civilis. Accedunt eiusdem Index et Epitome Obligationum et
Actionum: Item anonymi Protheoria (Fran. 1731); J. G o t h o f r e d i Historia et
bibliotheca juris civilis Romani (Fran. 1732), terwijl na zijn dood verscheen een door
hem geannoteerde uitgaaf van de Opera minora et rariora juris publici et privati van
U l r i c h H u b e r (Traj. ad Rh. 1746). Zijn naam als Romanist dankt hij vooral aan:
Repetitio Institutionum Iuris Civilis (Fran. 1733); Lectionum Iuris Civilis libri duo. In
quibus vulgata quorundam capitum scriptura defenditur (Amst. 1736, herdrukt Traj.
ad Rh. 1740); De logomachiis jurisconsultorum (Traj. 1744). Als Romanist heeft hij
zich naar den geest van zijn tijd en in aansluiting aan de richting van van Bijnkershoek
en zijn kring (vooral Hendrik Brenkmann) met voorliefde op tekstcritiek der bronnen
en op de historia externa van het romeinsche recht toegelegd. Bijzonder zijn
Jurisprudentia restituta en zijn Lectiones bewegen zich op dit terrein. De invloed
van Brenkmann is in zijn werk zichtbaar. De uitgave der Lectiones van 1736 is
opgedragen aan van Bijnkershoek, de reden daarvan: ‘egregia enim benevolentia
illa, quam mihi, peregrino in Batavis homini, singulari prorsus gratia liberaliter
indultam, per annos viginti integros non illibatam solum conservasti, sed novis
quoque beneficiis auctiorem indies reddere non desiisti.’ Hierop steunt wellicht de
mededeeling van B o e l e s , dat zijn betrekking tot van Bijnkershoek van 1716
dagteekent.
Dat zijn meening op hoogen prijs gesteld werd, blijkt uit zijn optreden in 1740 als
arbiter in de geschillen over de jurisdictie van Schiermonnikoog te zamen met van
Bijnkershoek. Van zijn hand verscheen ook een anonieme Deductie van 't regt van
pardon der stadhouderen van Friesland (z.p. en j.). Van zijn franeker leerlingen zijn
vooral te noemen: George d'Arnaud, Gerlach Scheltinga, H.U. Hamerster en J.H.
van Idsinga. Hem waardig was de opdracht mede aan hem van de uitgave van
G o t h o f r e d u s ' Opera Juridica Minora door T r o t z in 1733.
Zijn vrouw L o u i s a A m e l i a W i l l e t schonk hem een zoon C a r e l
B a l t h a s a r , die na rechtsgeleerde studie te Utrecht, in de utrechtsche vroedschap
zat.
Zijn in 1740 door J.M. Quinkhard geschilderd portret is in de Universiteit te Utrecht.
Zie: J.P. V e r l o r e n , Abraham Wieling. Eene beschouwing over de doodstraf uit
het begin der vorige eeuw, in Nieuwe Bijdragen voor Regtsg. en Wetgeving XIX
(1869) 89-104; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool, II, 423-428; B o u m a n , Geld.
Hoogeschool, II, 96; L o n c q , Hist. schets der Utr. Hoogeschool, 185-186, 201, 324;
Wijnne
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e n M i e d e m a , Resolutiën vroedschap Utrecht betr. de akademie (Werken Hist.
Gen. II: 52) 260, 261, 272, 285, 291-295; O.W. S t a r N u m a n , Cornelis van
Bijnkershoek (Leiden 1869) 369-371; De Navorscher V, 105-106.
van Kuyk

[Wiener, Karel]
WIENER (Karel), stempelsnijder, te Venlo 25 Maart 1832 geb., overl. 15 Aug. 1887
te Brussel; hij leerde van zijne broeders J a c o b en L e o p o l d het teekenen en de
beginselen van zijn vak en vertrok in 1852, na de Academie van Schoone kunsten
te Brussel te hebben bezocht, naar Parijs, waar hij onder leiding van Oudiné werkte.
In 1856 vestigde hij zich te 's Gravenhage, waar hij tot stempelsnijder en beeldhouwer
des Konings werd aangesteld. Van 1862-1864 was hij hulpstempelsnijder aan de
Munt te Londen en van 1864-1867 chefstempelsnijder aan de Munt te Lissabon. In
1867 vestigde hij zich te Brussel.
Zijne voornaamste penningen zijn: Portretpenningen van van Aken, Burgemeester
van Maastricht (1860), van Dam van Isselt (1860), Richard Wagner (1876), Dr.
Albert Mooren (1885), B. de Rumford (1885). Samenkomst van Willem III en koning
Leopold I van België te Luik (1861), Ter eere van prins Albert van Engeland (1862),
Bezoek van de Transvaalsche deputatie aan Nederland (1884).
De Revue belge de Numismatique (1888) bevat eene volledige lijst der door hem
vervaardigde penningen.
van Kerkwijk

[Wierdsma, Petrus]
WIERDSMA (Petrus), geb. te Leeuwarden en gedoopt aldaar 11 Sept. 1729, overl.
31 Dec. 1811, zoon van P e t r u s W i e r d s m a , Med. Doctor en later schepen van
Leeuwarden, en E m i l i a C l u i r d a of K l u e r d a . Van 1737 tot 1744 bezocht hij
de latijnsche school van zijn geboorteplaats; daarna werd hij geplaatst op het
advocatenkantoor van Mr. George Hiddema. Hoewel geen academische opleiding
genoten hebbend, ontwikkelde hij zich door eigen studie tot uitstekend
rechtsgeleerde, werd in 1749 procureur te Leeuwarden, in 1750 lid der vroedschap
(waarin hij tot 1795 zitting had) en in 1751 openbaar notaris te Leeuwarden. Sedert
1775 was hij auditeur-militair aldaar, van 1802 tot 1807 secretaris van het
departementaal bestuur van Friesland, daarna assessor van den frieschen landdrost.
Bovendien van 1791 tot 1795 secretaris van curatoren der hoogeschool te Franeker.
In Februari 1796 was hij door het optreden der heftigste patriotten eenigen tijd in
gevangenschap op het Blokhuis te Leeuwarden.
Door studie verwierf hij zich een groote kennis van het friesche recht; daarbij
bezat hij een zeldzame collectie boeken en handschriften over friesch recht en
geschiedenis. Wij danken daaraan zijn waardevolle uitgave der Oude Friesche
Wetten met eene Nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien
(Campen en Leeuwarden, z.j., 2 stukken) in 1783 en 1788 verschenen, met
medewerking van den frieschen raadsheer P e t r u s B r a n t s m a . Hoewel in de
19e eeuw nieuwe uitgaven verschenen, heeft deze nog steeds waarde. Later
verscheen van zijn hand een Verhandeling over het stemrecht in Friesland
(Leeuwarden 1792).
Zijn rechtsgeleerde kennis werd gewaardeerd blijkens de hem verleende opdracht
in 1795 tot samenstelling van een ontwerp wetboek van militair strafrecht, dat in
1799 werd uitgevaardigd. In 1798 was hij lid der commissie tot het ontwerpen van
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een burgerlijk- en lijfstraffelijk wetboek voor de Bataafsche Republiek. Koning
Lodewijk benoemde hem tot staatsraad in buitengew. dienst.
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Hij huwde in 1762 J e l t j e v a n d e r F e e n (geb. 1737, overl. 1809) uit welk
huwelijk: E m i l i a (gehuwd met D o m i n i c u s S u r i n g a r ), P i e t e r (president
Hof van Friesland) en J e n t j e D o m i n i c u s (burgemeester en notaris te
Leeuwarden).
Zijn portret is gelithograph. door P. Blommers.
Hij vond een uitbundig lofredenaar in W. E e k h o f f in diens Voorlezing over het
leven van Petrus Wierdsma in De vrije Fries VIII (1859) 1-47, met een lijst van zijn
nagelaten handschriften en oude drukken.
van Kuyk

[Wiersinga, Albertus]
WIERSINGA (Albertus), geb. 23 Nov. 1860 te Appingedam en overl. 16 Aug. 1898
te Meppel, waar hij sedert 1882 hoofd eener Chr. geref. school was. Zijn vader,
P i e t e r A l b e r t W., overl. in 1878, was pred. bij de Chr. geref. gem. te
Appingedam. Reeds op 22-jar. leeftijd werd hij tot waarnemend hoofd van
bovengenoemde school benoemd, doch pas het volgend jaar voor goed geïnstalleerd.
Weldra werd hij tevens directeur der Chr. Normaalschool te Meppel. Hij was een
wakker strijder voor de ‘school met den bijbel.’ In 1897 werd hij in 't kiesdistr.
Hoogezand tot candidaat voor het lidmaatschap der 2de Kamer Stat.-Generaal
gesteld, doch niet gekozen.
Wiersinga schreef eenige schoolboekjes voor het onderwijs in de geschiedenis
en bezorgde met J. t e r B o r g herdrukken van d e L i e f d e 's Schoolvriend. Een
stel leesboeken voor het Chr. onderwijs (1900 e.v.).
Zie: J. K u i p e r , Gesch. v.h. Chr. lager onderw. in Nederl., (2de dr.) 355-365.
Zuidema

[Wilbrordi, Hermannus]
WILBRORDI (Hermannus), zich ook schrijvende W i l l i b r o r d i , noemt zich in 1552
‘concanonicum in Bethlehem Swollis’, in 1580 ‘notarium publicum Bethlehemitam’.
Van hem zijn in fraai Hs. bewaard (één privaat-bezit en één Prov. Bibl. van Overijssel)
twee mss., waarin het zwolsche stadrecht tot op den tijd der samenstelling door
hem is ‘toe hoepe ghebracht’, gemoderniseerde bewerking en codificatie van het
zwolsche recht. Volgens het necrologium van het klooster Bethlehem overl. hij in
1587.
Zie: A. T e l t i n g , Stadb. van Zwolle (Zwolle 1897) (Vereen. Overijs. R. en G.);
Versl en Med. Ov. R. en G. XIV (1885) 12.
van Kuyk

[Wildt, Hendrik de]
WILDT (Hendrik d e ), W i l t i u s , geb. te Utrecht en overl. in 1625, studeerde te
Leiden, waar hij 31 Mei 1580 als H e n r i c u s W i l t s i u s werd ingeschreven, in de
rechten. Aldaar verdedigde hij 17 Sept. 1584: Theses de Solutionibus et
Liberationibus (Lugd. Bat. 1584); den volgenden dag promoveerde Hugo Donellus
hem tot doctor juris. De Theses, benevens Ode gratulatoria lectiss. candidatis
R u m o l d o H o g e r b e c i o ,I a c o b o R o s e n d a l i o ,H e n r i c o W i l t i o scripta,
cum eos ... Hugo Donellus Doctores Iuris publice renuntiaret, bevinden zich op de
leidsche universiteitsbibliotheek. Na zijn promotie bezocht hij de universiteit te
Orleans, waar hij in 1585 tot de officiarii der natio germanica behoorde. Daarna
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vestigde hij zich als advocaat te Utrecht, waar hij in 1594 schepen werd en in 1596
raadsheer in het Hof.
Hij was gehuwd met J o s i n a v a n G r o e s b e e c k . Over zijn kennis der
klassieken, waardoor hij ‘se Lipsii discipulum non vane indicat’, zie men v a n
B u c h e l l 's Diarium (register in voce).
Zie verder: v.d. W a t e r , Utrechtsch Placaatboek II, 1054; III, 177.
van Kuyk

[Wildt, Maurits Edgar de]
WILDT (Maurits Edgar d e ), geb. te Kediri 21 Jan. 1855, overl. te 's Gravenhage 8
Mei 1907, studeerde aan de Polytechnische school te Delft van 1873 tot 1878 en
werd daarna, eerst als buitengewoon opzichter bij den Rijkswaterstaat aan den
Hoek van Holland, en vervolgens bij den
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Provincialen waterstaat van Gelderland, bij de verbetering en de afwatering van
den Ouden IJssel bij Zutphen geplaatst, waarna hij tijdelijk in dienst trad van den
ingenieur J. Schotel te Rotterdam, voor wien hij plannen ontwierp voor een
locaalspoorweg van Groningen over Bedum naar Uithuizen, voor een spoorweg
van Rotterdam naar Amsterdam en voor het belgisch gedeelte der lijn Breskens Maldeghem en opmetingen deed voor de lijnen Apeldoorn - Arnhem, Leiden Woerden - Utrecht en Utrecht - Amsterdam, van welke ten slotte alleen de lijn
Breskens - Maldeghem uitgevoerd is. In 1883 werd hij sectie-ingenieur bij de
Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorwegm. Willem III, die een spoorwegverbinding
tot stand bracht van Apeldoorn over Deventer naar Almelo, en van Dieren over
Apeldoorn naar Hattem, en vijf jaren later als zoodanig benoemd bij de Nederl.
Zuid-Afrikaansche poorwegm. Na zijne komst in Mei 1888, werd hij belast met
opmetingen in het Lage veld, aan den linkeroever der Krokodilrivier en na afloop
daarvan met den bouw van de Randtram te Johannesburg, van waar hij in den loop
van 1890 naar het hoofdbureau te Pretoria werd verplaatst. In September 1892 ging
hij in den dienst der exploitatie dier Maatschappij over, en werd in 1894 tot algemeen
secretaris aangesteld. Vier jaren later bood de Regeering der Z.-A. Republiek hem
de drievoudige betrekking van Hoofdingenieur, Technisch Inspecteur en Adviseur
bij het spoorwegdepartement aan, die hij tot de bezetting van Pretoria door het
engelsche leger bekleedde. Tot aan dat tijdstip had hij bovendien de exploitatie der
Pietersburgspoorweglijn, welks bestuurders het land hadden moeten verlaten, geleid.
Na de bezetting van Pretoria bleef hij tot het einde van 1903 buiten betrekking, toen
hij, eerst door het spoorwegdepartement met een onderzoek van het terrein in het
Noorden van de Transvaal belast en vervolgens als eerst aanwezend ingenieur bij
den bouw van den spoorweg Pretoria - Rustenburg geplaatst werd, dien hij in 1907
kort voor zijn dood voltooide. Hij schreef in de Ingenieur, van 6 Maart 1886 no. 10
en 4 Oct. 1905 no. 42 en in het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
1889-1890.
Zie over hem: de Ingenieur van 18 Mei en 26 Oct. 1907 nos. 20 en 43 en de Zuid
Afrik. Post van 61 Mei 1907 no. 20.
de Savornin Lohman

[Wilhelmi, Bartholdus, Bertholdus]
WILHELMI (Bartholdus, Bertholdus), G u i l i e l m u s , G u i l h e l m i , of B a r t h o l t
W i l l e m s z n . ook B a r t h e l m e w e en B a r t i l m e w W i l l i a m s o n , gest. 1619
te Beverwijk, wordt herhaaldelijk N e e r d e n u s of N e r d e n s i s genoemd en was
dus waarschijnlijk afkomstig uit Naarden. 1566 vluchtte hij om de vervolging naar
Engeland. 1568 vinden we hem als predikant bij de nederduitsche vluchtelingenkerk
te Londen werkzaam. Verschillende moeilijkheden, waarin hij daar spoedig daarna
gewikkeld werd, werden 19 Dec. 1569 door een commissie in dier voege beëindigd,
dat hij erkende zich te weinig aan den kerkeraad te hebben onderworpen. Voorjaar
1572 werd hij eenigen tijd naar Maidstone gezonden, om aldaar bij de nederduitsche
emigrantengemeente Nicasius van der Schuere te vervangen. 29 Mei van dat jaar
keerde hij naar Londen terug. Echter niet dan voor zeer korten tijd. 27 Aug. toch
kwam hij reeds te Dordiecht aan, om daar - eerst bij wijze van leening, sedert 1573
voor vast - aan de stichting en bevestiging der kerk mee te werken. Om geen
argwaan te wekken was hij daartoe zonder openlijk afscheid uit Londen vertrokken.
Eind 1575 ontstond er tusschen hem en zijn collega Sinapius een hevige
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twist, waarbij Wilhelmi zich zelfs niet ontzag den strijd te voeren door aanplakking
van ‘een fameus libel’ aan de kerkdeuren, en die spoedig zoo hoog liep, dat het wel
duidelijk werd, dat alleen zijn verhuizing vrede kon brengen. 20 Jan. 1576 deed
Taffin daarom een poging om hem naar Delft beroepen te krijgen. Geslaagd is deze
echter wel niet, want - nadat in de eerste helft van dat jaar Wilhelmi een
schuldbelijdenis heeft afgelegd, waarmede zijn kerkeraad echter geen genoegen
nam - hij is begin 1577, vooral door toedoen van den magistraat dier stad, te Hoorn
als predikant aangenomen. Ofschoon de classis daar aanvankelijk geen genoegen
mee nam, heeft ze er zich toch (mede op advies van Marnix), naar 't schijnt, vrij
spoedig bij neergelegd. Zoo volledig, dat Wilhelmi niet lang daarna in het kerkelijk
leven zijner provincie reeds een belangrijke plaats innam, die hij behield, ook toen
hij in 1589 zijn standplaats Hoorn voor Beverwijk verwisselde; wat het bericht van
V e l i u s , Beschrijving van Hoorn (1740), als zou hij 1588 te Hoorn ontslagen zijn,
wel niet heel waarschijnlijk maakt. Herhaaldelijk zat hij in 't moderamen der
particuliere synoden, en tevens werd hij afgevaardigd naar de nationale van 1581
te Middelburg. Ook die te Dordrecht, in 1574, heeft hij bijgewoond. In 1578 heeft
hij, met toestemming der noordhollandsche Synode eenigen tijd in de kerk van
Amsterdam gearbeid.
Wilhelmi is minstens tweemaal gehuwd geweest. Eerst - vermoedelijk wel na zijn
vlucht in 1566 en zeker voor 1 Dec. 1567 - met de uit Engeland geboortige
E l i z a b e t h C l a e s s e n . En in Jan. 1570 met de toen 33-jarige C a t h a r i n a
L e s s e n s , reeds sedert 1551 in Engeland woonachtig. Ergens elders is nog sprake
van een zekere ‘B a u t e r e l l his wyfe’, maar uit welken tijd dat bericht afkomstig is
en of er dus een der beide genoemde vrouwen mee aangeduid wordt, of een derde,
is niet te zeggen. Uit zijn briefwisseling weten we, dat prins Willem van Oranje in
1573 gereformeerd is geworden; niet onwaarschijnlijk heeft zelfs diens aansluiting
aan de Gereformeerde kerk te Dordrecht onder leiding van Wilhelmi plaats gehad.
Het archief der Nederl. Hervormde gemeente te Delft bevat sub Afd. III letter B nrs.
6 en 79 nog een viertal stukken, die voor de beschrijving van zijn leven niet zonder
belang zijn.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, I, II en III; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond.-Bat.
Arch. II en III; Werken der Marnixvereeniging S. I, D. I; S. III D. V, alle registers in
voce Wilhelmi of Neerdenus; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I (Utr. 1841)
91-95; G. B r a n d t , Historie der Reformatie I (Amst. 1671) 565-567; Publications
of the Huguenot Society, X, Part I, de lijst van bldz. 367-372; Part II die van bldz.
1-139 en 140-154; H. C r o e s e , Kerkelijk Register (Amst. 1737) 20.
van Schelven

[Wilhem, Paulus Sebastiaan le Leu de]
WILHEM (Paulus Sebastiaan l e L e u d e ), werd geboren te 's Gravenhage in
1687. Hij werd 20 Sept. 1707 als student ingeschreven te Leiden en promoveerde
aldaar in de rechten. Hij vestigde zich te Rotterdam en komt daar reeds in 1720 als
vredemaker voor, was vroedschap van 1730 tot zijn dood en meermalen
burgemeester tusschen 1741 en 1756, terwijl hij bovendien vele andere stedelijke
ambten bekleedde. Hij trouwde 25 Juli 1730 met G e e r t r u y d N o o r d h e y en
stierf 23 Oct. 1759. Zijn portret werd in 1715 geschilderd door H. van Limborch.
Zie: M o e s , Iconographia Bat. nr. 9085.
Wiersum
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[Wilken, George Alexander]
WILKEN (George Alexander), geb. 13 Mrt. 1847 te Menado, overl. 1 Juli 1891 te
Leiden. In 1865 deed hij examen voor hulponderwijzer, in 1868 slaagde hij als no.
1 voor het grootambtenaarsexamen. In Indië was hij eerst controleur van Boeroe,
later (in 1872) van Gorontalo en Ratahan. In 1875 werd hij verplaatst naar Sipirok,
waar hij in 1876 tot controleur 1e klasse bevorderd werd. In 1880 vertrok hij met
verlof naar Nederland, waar hij te Leiden de colleges van Kern en de Goeje volgde,
en in 1881 tot lector in de land- en volkenkunde van Ned.-Indië benoemd werd. Na
in 1884 het doctoraat in de taal- en letterk. van den O.-Ind. Archipel honoris causa
verworven te hebben, werd hij in 1885 in plaats van Veth hoogleeraar in de landen
volkenkunde aan de leidsche universiteit, waar hij zich als voortreffelijk ethnoloog
onderscheidde. Zijne voornaamste geschriften zijn: Over de primitieve vormen van
het huwelijk in Ind. Gids, 1881; Over de verwantschap en het huwelijks- en erfrecht
in Ind. Gids, 1883; Het strafrecht bij de volken van het Mal. ras in Bijdr. K. Inst.
Feestn. 1883; Het Animisme bij de volken v.d. Ind. Archipel in Ind. Gids, 1884 en
1885; Plechtigheden en gebruiken bij verloven en huwelijken in Bijdr. K. Inst. 1886
en 1889; Het shamanisme in Bijdr. K. Inst. 1887; Iets over de mutilatie der tanden,
ald. 1888; Iets over de schedelvereering, ald. 1889; De couvade, ald. 1889; De
verbreiding van het matriarchaat op Sumatra, ald. 1888; Ueber das Haaropfer in
Revue Col. Intern. 1886-1887. Mr. F.D.E. v a n O s s e n b r u g g e n gaf Wilken's
werken uit onder den titel: De verspreide geschriften van P r o f . D r . G.A. W i l k e n
(4 deelen, 1912).
Zie: Enc. v.N.- Indië, IV, 772-774; K e r n in Ind. Gids, 1891, II, 1705; V e t h in Int.
Archiv f. Ethn. IV, 282; v a n d e r V l u g t in Gids, 1891, III, 168; S c h m e l t z in
Globus, LX, 193; Q u a r l e s v a n U f f o r d in Economist, 1891, 720; P l e y t e in
Vragen van den Dag, XVI, 680; d e r K i n d e r e n in Bijdr. K. Inst. 1892, 139;
Levensb. Letterk. 1892, 186; W i l l i n c k , Non tali auxilio (1911).
Juynboll

[Wilkens, Johannes Albertus]
WILKENS (Johannes Albertus), geb. 29 Juli 1813 te Gresik, gest. 19 Dec. 1888 te
Soerakarta. In 1833 werd hij élève van het Instituut voor de javaansche taal en
opleiding van ambtenaren te Soerakarta, waar hij in 1835 onderwijzer werd, tot
1843, toen dat Instituut opgeheven werd. Bij gouv. besluit van 19 Jan. 1844 werd
hij met Winter belast met de samenstelling van een uitvoerig verklarend omschrijvend
Javaansch en Nederduitsch woordenboek. In 1848 ging hij met den Javaan Sastra
Tama naar Nederland, om daar samen te werken met Roorda. Drie jaren later keerde
hij naar Java terug en werkte tot 1859 met Winter en sedert alleen aan het groote
woordenboek, dat in handschrift van 26 folio-deelen in de leidsche
universiteitsbibliotheek berust, terwijl hij alleen eene nieuwe bewerking vervaardigde,
waarvan een afschrift in 43 foliodeelen in dezelfde bibliotheek zich bevindt. In 1883
werd hij gepensionneerd.
Behalve het woordenboek schreef hij verscheidene taalkundige verhandelingen
in het Tijdschr. v. Ned.- Indië, o.a. eene uitgave met vertaling van het wajang-verhaal
Pregiwa. (1846, II, 1-98); eene uitgave met vertaling van het Javaansche gedicht
Sewaka (jaarg. 1850 en 1851) en een Overzicht der geschiedenis van Java,
grootendeels uit oorspronkelijke inlandsche bronnen geput, (1849, II, 205).
Zie: Ind. Gids, 1889, I, 442; in Memoriam in De Nieuwe Vorstenlanden van 21
Dec. 1888, 149; Enc. v. Ned.- Indië, IV, 774-775.
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[Willem, van Gulik]
WILLEM v a n G u l i k , 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 van M a r i a v a n G e l r e , dochter van Reinald II, (zie II kol. 1188), geb.
1364, overl. 1402. Na het kinderloos overlijden (4 Dec. 1371) van zijn oom Reinald
III (II kol. 1188) werd hij door de partij der Bronkhorsten als opvolger aangenomen;
de Heeckerens daarentegen verklaarden zich voor zijne tante Machteld, die zich
het volgende jaar (1372) door een huwelijk den steun verzekerde van Jan van
Châtillon, graaf van Blois, een der machtigste edelen van zijn tijd. Dit gaf aanleiding
tot een langdurigen oorlog, in 1377 door een voorloopigen landvrede, in 1379 door
een definitief verbond ten gunste van Gulik beëindigd, waarbij Machteld en haar
gemaal afstand van hun rechten deden tegen het vruchtgebruik van den tol te Lobith
en een jaarrente van 33.000 gouden schilden. Nog datzelfde jaar voltrok hertog
Willem zijn huwelijk met C a t h a r i n a , de dochter van hertog Albrecht van Beieren,
de vroegere bruid van zijn oom Eduard. De dood van Machteld op het einde van
1382, voorafgegaan door dien van haar echtgenoot in 1381, bluschte voorgoed alle
tweedracht in het hertogdom. Willem verleende aan zijn steden uitgebreide
voorrechten en werd spoedig (1384) in een oorlog met Brabant gewikkeld, ontstaan
om het bezit van het land van Heinsberg en de stad Grave; hij verbond zich met
Engeland en zond een op hoogen toon gestelden ontzegbrief aan den franschen
koning, die een groot leger bijeenbracht en daarmede in het Guliksche viel. Door
toedoen van Willem's vader, den hertog van Gulik, werd echter de vrede geteekend
(1390, 23 Oct.); Heinsberg kwam daardoor aan Brabant, Grave als Brabantsch leen
aan het huis Kuik terug. Het grootste voordeel, dat de hertog van Gelre in dezen
langdurigen krijg behaald had, was het einde der inwendige twisten. In 1388, toen
de voorloopige vrede met Brabant en Frankrijk reeds geteekend was, trok hertog
Willem naar Pruisen om de ridders der Duitsche Orde tegen den grootvorst van
Litthauen te helpen; hij werd echter gevangen genomen en, eerst nadat zijne
onderzaten een groot losgeld bijeen hadden gebracht, losgelaten (1389). De
onrustige vorst trok in de volgende jaren, eerst naar Engeland, later mede op een
mislukten tocht naar Algiers tegen de barbarijsche zeeroovers en wederom naar
Pruisen. Tegen het einde van het jaar 1393 overleed Willem's vader en werd hij
daardoor tevens hertog van Gulik. De volgende jaren gingen voorbij met allerlei
reizen en krijgstochten, die weinig voordeel opleverden; hiervan willen wij de
inneming van het kasteel Schoonvorst bij Aken alleen met name noemen (1396),
alsmede een nieuwen oorlog met Brabant (1397-1399). Zijne vrouw stierf kort daarna,
10 Nov. 1400 te Hattem, aan een epidemische ziekte, die destijds over Europa
woedde, en werd te Monnikhuizen begraven. Willem, als steeds vol plannen, verbrak
zijn verbond met Engeland en vereenigde zich met Frankrijk, maar voordat dit eenig
gevolg had overleed hij te Arnhem, 16 Febr. 1402 en werd bij zijne vrouw begraven.
Daar hij bij zijne vrouw geen kinderen had verwekt, volgde zijn broeder Reinald IV
(II kol. 1189) hem op.
Zie: N i j h o f f , Gedenkw. III; G o u d a Q u i n t , Bibliogr. Gelderl. 15; P.N. v a n
D o o r n i n c k e n P.C. M o l h u y s e n , Briefwisseling der hertogen van Gelre en
van Gulik, 1389-1393 (Haarlem 1903).
Obreen

[Willem, van Holland]
WILLEM v a n H o l l a n d , derde zoon van Willem I en diens eerste vrouw Aleid
van Gelre
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(1) (I kol. 70), en broeder van Floris IV, overl. 1238. Hij wordt het eerst vermeld in
1231. Na den dood van zijn broeder Floris IV (19 Juli 1234) werd hem door zijn
ouderen broeder Otto, den bisschop van Utrecht, de voogdij over Floris' vijfjarigen
zoon Willem II overgelaten. Gedurende dien tijd werd hij door graaf Dirk VI van Kleef
tegen den aartsbisschop van Keulen te hulp geroepen; deze oorlog werd echter
spoedig, door toedoen van den graaf van Gelre, beëindigd, en nog in hetzelfde jaar
(30 Aug. 1238) viel Willem in een tournooi, waaromtrent geen nadere bijzonderheden
bekend zijn.
Zie: M e e r m a n , Willem II ('s Grav. 1783) I, 120 en vlg. en daar aangehaalde
bronnen, waarbij nog te voegen zijn het Oorkondenboek van Holland door v.d.
B e r g h en het daarin afgedrukte Necr. Egm., waar, voor 1231, 1238 moet gelezen
worden.
Obreen

[Willemot, Ludovicus]
WILLEMOT (Ludovicus), ook wel L u d . W i l l e m o t H y p e r i u s - en dus
waarschijnlijk afkomstig uit Yperen - stierf 17 Nov. 1580 als predikant te Nisse op
Zuid-Beveland, waar hij sedert 1578 gestaan heeft. Voor dien tijd was hij predikant
te Wingene in Vlaanderen. Hij was een man, die in zijn kring veel vertrouwen genoot,
want 29 Febr. 1580 vaardigde zijn classis hem af naar Vlaanderen, om daar voor
de overige kerken op Zuid-Beveland eenige predikanten te gaan beroepen. Bij de
uitvoering van dien last predikte hij te Dixmude; tot zulk genoegen dat men hem
daar een poos ter leen verzocht en voor eenige weken ook inderdaad verkreeg.
Zie: J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland (Middelb. 1766)
298, 299; H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 176,
459.
van Schelven

[Willems, Johannes]
WILLEMS (Johannes), W i l h e l m i , d e W i l l a u m e , geb. te Hulst, overl. in de
abdij Cambron (Henegouwen) 23 Apr. 1515. In zijn jeugd leerde hij de Cisterciensers
van Cambron kennen in hunne priorij te Stoppeldijk nabij Hulst. Na zijne intrede in
Cambron was hij tot bestuurder der polders en priorij te Stoppeldijk aangesteld,
welken post hij nog bekleedde, toen hij in 1501 door zijne medebroeders tot abt van
Cambron werd gekozen. De abt stond in hoog aanzien bij keizer Maximiliaan, die
in 1512 zijne abdij bezocht. Waarschijnlijk door diens voorspraak verkreeg hij het
gebruik der pontificalia van paus Julius II, Oct. 1512. Abt Willems deed in 1514
afstand van het bestuur zijner abdij en zegde de politieke loopbaan vaarwel, die hij
met eer gevolgd had. Hij begon een leven van afzondering als boete voor zijn wel
al te wereldsch gedrag. Een steen, die van een muur viel, trof hem zoo, dat hij aan
de gevolgen overleed.
Zie: A. L e W a i t t e , Historiae Cambronensis pars altera, (Par. 1673) 395-403;
U. B e r l i è r e , Monasticon Belge I, 351; C. J o n g e l i r u s , Notitia Abbatiarum O.
Cist. (Col. Agrip. 1640) IX, 40; M o n n i e r , Histoire de l'abbaye de Cambron, in Ann.
cercle archéol. de Mons XIV (1878) 104-106, XVII (1884) 14.
Fruytier

[Willemsz, Joannes]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

WILLEMSZ (Joannes), geb. te Haarlem (Harlemius), 1538, gest. te Leuven 1 Oct.
1578. Als licentiaat in de godgeleerdheid en vermoedelijk reeds priester werd hij in
1566 in de societeit van Jezus opgenomen. Spoedig daarop werd hij benoemd tot
professor in de H. Schrift en in de oostersche talen aan het Jezuïetencollege te
Leuven. Voor den polyglotten bijbel door Montanus bij Plantijn uitgegeven,
vervaardigde hij een zaak- en personenregister, dat ook in andere uitgaven werd
overgenomen. Aan Bellarminus,
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destijds zijn medeleeraar, gaf hij eenige lessen in het hebreeuwsch, waarvoor deze
hem dankbaar bleef. In 1574 werd W. rector van hetzelfde college, en bevorderde
met alle kracht de beoefening der studie. Ook ijverde hij, zooals uit zijn onuitgegeven
brieven blijkt, voor de bekeering van koning Jan III van Zweden. In 1577 werd de
belgische Jezuïetenprovincie, ‘in het vooruitzicht, dat het verkeer tusschen gewesten
en steden niet meer vrij zou blijven’, in een waalsch en vlaamsch gedeelte gesplitst
en W. tot vice-provinciaal van de vlaamsche provincie benoemd. Aanstonds bracht
hem het college te Antwerpen in moeilijkheden; het werd door de calvinisten, onder
voorwendsel, dat er kruit verborgen lag, bestormd; ook de inwoners waren niet meer
veilig. W. riep de hulp in van zijn vriend Leoninus, den kanselier van Gelderland,
maar toen van de Jezuïeten geëischt werd de pacificatie van Gent te bezweren en
zij dit weigerden, ontstond er zulk een tumult, dat de overheid van Antwerpen besloot
hen naar Mechelen te verwijderen. W. echter bewerkte, dat de verdreven Jezuïeten
naar Leuven mochten uitwijken. Hij ontving voor zijn kloek beleid gedurende deze
dagen van onrust zoowel van den generaal der Orde, Mercurianus, als van Philips
II de hartelijkste lofprijzingen. Toen in den zomer van 1578 in geheel Brabant een
hevige dissenterie en typhus uitbrak, wijdde zich W. aan de verpleging der lijders
en werd het slachtoffer zijner naastenliefde.
Zie: H.J. A l l a r d in Studien XLV (1896), 227; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
d.l. Comp. de Jésus (Bruxellis 1890) IV, 113.
Derks

[Willeumier, Cornelis Marie Johan]
WILLEUMIER (Cornelis Marie Johan), 21 Juni 1843 te Amsterdam geb., en ald.
overl. 31 Mrt. 1891; zoon van J.P.W., directeur van de Ontvang- en Betaalkas, en
W i l h e l m i n a M a r i a G e e r t r u i d a d e W a a l . Hij studeerde aan het
gymnasium en aan het athenaeum zijner geboorteplaats en promoveerde 11 October
1867 te Utrecht tot doctor in de rechten op een dissertatie: Eigen gebrek aan
schepen, in verband tot de zeeverzekering. Kort te voren had hij een antwoord
ingezonden op een door de groningsche universiteit uitgeschreven prijsvraag over
het Telegraafrecht, dat ook als verhandeling in den handel werd gebracht. In 1867
vestigde hij zich te Amsterdam als advocaat en vier jaar later werd hij tot hoogleeraar
aan het athenaeum Illustre benoemd, welk ambt hij aanvaardde met een inaugureele
redevoering over de Onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom der zee,
een eisch van het moderne volkenrecht. Strafrecht en strafvordering waren de
voornaamste en het meest door hem geliefde, maar niet de éénige vakken, die hij
te onderwijzen had, en toen na de reorganisatie van ons hooger onderwijs in 1876
het athenaeum in een gemeentelijke universiteit veranderd werd, ontstond over de
aan hem op te dragen leervakken eenig geschil tusschen den hoogleeraar en het
bestuur der universiteit, wat ten gevolge had dat Willeumier in 1877 voor het hem
opgedragen professoraat bedankte. Opnieuw liet hij zich toen inschrijven als advocaat
en zag zich weldra benoemd tot lid van den amsterdamschen gemeenteraad en
kort daarna ook tot lid van de Prov. Staten van Noord-Holland. Jaren lang was W.
voorzitter van het Nederl. Genootsch. tot zedelijke verbetering der gevangenen en
als zoodanig nam hij in 1885 deel aan het te Rome gehouden internationale
gevangeniscongres, naar aanleiding waarvan hij in den jaarg. 1890 van het tijdschr.
Themis een opstel plaatste: Het internationaal Pénitentiair congres te Rome. Van
de verdere
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door hem in 't licht gegeven geschriften noemen wij nog: De reorganisatie van het
Athenaeum Illustre te Amsterdam (Afscheidswoord, 1877).
Hij huwde 1876 met A n n a S p e n g l e r .
Zie: Levensber. Letterk. 1893, 139.
Zuidema

[Willibrord]
WILLIBRORD, 658-739, wiens moeder, volgens de legende, voor zijne geboorte
een visioen had, waarin zijne toekomstige grootheid werd aangeduid, werd in 658
in Northumberland geboren.
Zijn vader W i l g i l s , van saksischen stam, stierf als monnik in Northumberland.
Als kind werd hij door zijne ouders toevertrouwd aan de benedictijner monnikken
van Ripon, welke Sint Wilfried, aartsbisschop van York, kort te voren daarheen
geroepen had, om er de jegens de roomsche gebruiken vijandig gezinden Schotten
te vervangen. Hij omhelsde te Ripon het kloosterleven, doch begaf zich in 678 op
een leeftijd van 20 jaar naar Ierland ten einde de lessen te gaan volgen van den H.
Egbert, abt van Rathmelsigi, welks kloosterschool beroemd was; hij bracht er 12
jaar door, en werd er tot priester gewijd. Egbert, die niet in de gelegenheid was aan
zijne begeerte te voldoen om den Friezen het evangelie te gaan verkondigen, zond
in 690 Willibrord met 11 gezellen, wier namen niet met zekerheid bekend zijn, naar
onze gewesten. De oudste biograaf van Willibrord, Alcuinus, geeft hun namen niet,
en de latere schrijvers zijn in hunne opgaven niet eenstemmig met uitzondering
echter van de namen van Sint Adelbert van Egmond, van Sint Switbert en Sint
Werenfrid.
Zij landden aan de monding van den Rijn, in de nabijheid van het tegenwoordige
dorp Wassenaar; zonder zich te Utrecht, toen in de macht van koning Radboud, op
te houden gingen ze de hulp inroepen van Pepijn van Herstal, die een gedeelte van
Friesland op Radboud veroverd had. Pepijn beloofde hun zijne bescherming en
wekte hen op om de Friezen, die onder zijne heerschappij stonden, te gaan
evangeliseeren. Kort na zijne komst in Friesland, misschien reeds in het zelfde jaar
690, ging Willibrord naar Rome om er den paus verlof te vragen het evangelie onder
de Friezen te prediken. Van Rome bracht hij reliquieën mede voor de kerken, die
hij bouwen zou; het schip, waarin hij ze overbracht, wordt, naar men meent, nog te
Emmerik bewaard.
Tegen het einde van 692 of in het begin 693 werd Switbert, die ouder was dan
Willibrord, door zijne gezellen naar Wilfried gezonden, die toenmaals als balling in
Mercia vertoefde, ten einde uit de handen van dezen de bisschopswijding te
ontvangen. Hij keerde naar Friesland terug, doch ging weldra het evangelie
verkondigen aan de Bructeren bij Berg aan de Lippe. Toen zond Pepijn van Herstal
in 695 Willibrord naar Rome om van paus Sergius de bisschoppelijke consecratie
te ontvangen met den titel van aartsbisschop der Friezen en de macht om eene van
Duitschland onafhankelijke kerkelijke hierarchie in te richten. 21 Nov. 695 ontving
hij van den paus de wijding met den naam van Clemens, en 14 dagen later vertrok
hij weer naar Friesland. Op zijn terugreis deed hij Keulen aan, waar hij Pepijn, en
Emmerik, waar hij Switbert ontmoette, die echter daar bleef. Als residentie ontving
Willibrord van Pepijn het castrum Utrecht (Viltaburg-Trajectum), hetgeen deze op
Radboud veroverd had.
Willibrord verkondigde het evangelie aan alle Friezen, die aan de Franken
onderworpen waren; hij maakte vele bekeeringen onder hen, bouwde kerken en
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stelde priesters en bisschoppen voor hen aan, o.a. twee Friezen: Wullibrat en
Thiadbrat. Zelfs beproefde hij, doch zonder succes, de
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evangelieprediking onder de Friezen, die behoorden tot het gebied van Radboud.
Nochtans werd hij door dezen vorst goed ontvangen. Ook begaf hij zich naar het
eiland Helgoland en tot de Denen, maar eveneens zonder gevolg. Wel werd hem
echter toegestaan een dertigtal jeugdige Denen met zich te nemen, die door hem
gedoopt werden en waarvan later verscheidenen naar hun land terugkeerden om
aan deszelfs bewoners de evangelische waarheden te verkondigen.
Willibrord had kort na zijne aankomst een klooster te Utrecht gesticht, weinig tijd
nadat hij de Sint Salvator-kerk gebouwd had. Hij stichtte een tweede te Echternach
dank zij de vrijgevigheid van Pepijn van Herstal en van Irmina, abdis van het
Mariaklooster te Oehren bij Trier, die deze nederzetting begonnen was voor monniken
op pelgrimstocht. De stichting van Echternach had in onderscheidene perioden
plaats tusschen de jaren 698 en 706, zooals blijkt uit 5 oorkonden van Irmina en
een brief van Pepijn, die echt schijnen. Willibrord was zeer gehecht aan zijn klooster
van Echternach: hij bezocht het dikwerf en maakte in 726 te zijnen gunste een
testament of liever een schenkingsakte, waarvan Hauch de echtheid handhaaft
tegen hen, die ze ontkennen (Alberdingk Thijm en v.d. Essen). Willibrord ontving
voor zijne verschillende stichtingen meermalen schenkingen van Pepijn, Karel Martel,
Irmina e.a.
Zijn eerste biograaf Alcuinus vermeldt van hem vele wonderen: vermeerdering
van wijn, verdrijven van de pest, wonderbare put te Heiloo enz. Bonifacius zegt van
hem, dat hij uitblonk door onthouding en door heiligheid van leven.
In 714 doopte hij Pepijn den Korte, den zoon van Karel Martel; en voorzegde
diens toekomstige grootheid. In hetzelfde jaar stond hij Pepijn van Herstal bij zijn
sterven bij en ontving van hem en van diens echtgenoote Plechtrudis het klooster
te Susteren (aan de Rodebeek in Limburg), hetgeen ze gesticht hadden met de
bestemming om het tot schutplaats te doen strekken voor reizende of andere
monniken. De auteurs zijn niet eenstemmig over de eerste bewoners van dit klooster;
eenigen zeggen, dat het monniken, anderen dat het nonnen waren. In ieder geval
zijn er nonnen geweest vóór de verwoesting door de Noormannen. Toen Pepijn
einde 714 gestorven was, heroverde Radboud Friesland op Karel Martel, sprak het
banvonnis uit over Willibrord en zijn gezellen, verwoestte de kerken er herstelde
den dienst der afgoden. Maar Karel Martel overwon hem omstreeks 718 en Radboud
stierf in 719.
Aarstonds keerde Willibrord nu naar Utrecht terug om er het christendom weer
te herstellen, bij welke taak hij bijgestaan werd door Bonifacius, die van Thuringen
gekomen was. Willibrord wilde hem bij zich houden en hem tot bisschop wijder,
doch Bonifacius weigerde ook omdat hij zich de evangelieverkondiging in oostelijk
Duitschland voorbehield, waarheen hij na 3 jaar (721) terugkeerde. In 723 maakte
Karel Martel eene schenking voor het klooster te Utrecht, gevolgd door een tweede
in 726; datzelfde jaar maakte Willibrord zijn testament ten gunste van Echternach,
waarin men een afzonderlijke begiftiging te zien heeft en niet een algeheele
wegschenking van al zijn goederen.
Van de laatste jaren van Willibrord is bijna niets bekend. In de Bibliothèque
nationale te Parijs wordt eene notitie bewaard van zijne hand, gedateerd van 728,
op een angel-saksischen kalender, waarop hij de beide data van zijn aankomst in
Friesland en van zijn bisschopswijding heeft aangegeven. Beda venerabilis schrijft
van
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hem in 731, dat hij gedurende 36 jaar bisschop is, hoog bejaard en verlangende
naar de hemelsche belooning. Bonifacius schrijft in 753 dat hij tot in zijn ouderdom
op zijn zetel van Utrecht bleef, zich een koorbisschop toevoegde, en in vrede stierf
op vergevorderden leeftijd. Alcuinus spreekt van 81 jaar. Hij stierf 7 Nov. 739
waarschijnlijk te Echternach, waar hij binnen het klooster begraven werd. Deze
datum wordt gegeven door het martyrologium van Echternach en door het
romeinsche martyrologium.
De eerste biographie van Willibrord werd geschreven door Alcuinus tusschen 782
en 797; hij moet gebruik hebben gemaakt van de geschriften van Beda en van de
mondelinge tradities der monniken in Engeland en te Echternach. Theofried, abt
van Echternach, schreef omstreeks 1103 een tweede biographie, die een
waardelooze uitbreiding is van die van Alcuinus. Een eerste overbrenging van het
lichaam had plaats in 1031, een tweede in 1498, een derde in 1624. De Franschen
profaneerden de reliquieën in 1794, doch ze werden verzameld door een priester
en opnieuw onder het altaar geplaatst in 1826. Juni 1906 werden ze naar de nieuwe
kerk overgebracht. Ieder jaar, Dinsdag na Pinksteren, heeft te Echternach de wijd
bekende springprocessie plaats. De oorsprong ervan is onbekend, doch ze klimt
zeker niet verder op dan tot de 15de eeuw.
Te Echternach wordt de kelk van den heilige bewaard, die in 1031 in zijn graftombe
gevonden werd; te Trier toont men een draagbaar altaar, hetgeen gediend moet
hebben tot zijn gebruik.
In een handschrift te Echternach uit de 10e eeuw vindt men een mis van den
heilige en in een 12de-eeuwsch handschrift te Utrecht een officie.
Zie: Acta SS. LXVII, 414-500; Acta SS. Saec. III, 601-603; P e r t z , in Archiv VII,
269-271; Mon. Germ. Hist. III, 395-396; M.G.H., Script. XXIII, 11-71; Bat. Sacra, I,
36-42; Analecta Boll. I, 46; XXII, 419-422; XXIII, 111-112; XXV, 163-176; XXVI 73;
M i g n e , Patr. Lat. XCV, col. 241-247; CI, 693; R o s s b e r g , Thiofridi vita metrica
(Lipsiae 1883); L u x , Levensschets v.d.H. Will. ('s Grav. 1839); A l b e r d i n g h
T h i j m , De H. Will. Apostel der Nederl.; W u r t h -P a q u e t , S. Will. (Luxembourg
1867); v. E t t e n , Het leven v.d.H. Will.; M o l l , Kerk. gesch. I, 95-118, 522 volg.;
K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen II, 40-124; D e d e r i c h , Beiträge zur
römisch-deutschen Gesch. am Niederrhein, (Emmerich 1850); E n g l i n g in Public.
soc. archéol. Grandduché de Luxemb. XVII, 179-189; d e z ., Apostolat des heil. Will.
im Lande der Luxemb. (1863), 99; D e y c k s , Emendationes zur Vita Willibrordi
(Münster 1856); D o m P i t r a , La Hollande cath. 141; T h . S i c k e l , Diplomata
imperii I, 64-66; Kalend. Protest. Nederl. 1856, 137; B i n t e r i m , Ordinations- und
Sterbjahr d.H. Will. in Katholik, XXXVII, 1-15; d e z ., de Saltatoria Epternaci
Supplicatione (Düsseldorf 1848); K u r t h , Procession dansante, in Revue Gén.
XXIV, 240-265; R e i n e r s , Ursprung d. Spring-Prozession, Echternach (1903);
d e z . Reliq. und Codices Echternach in Studien-Mittheil. Bened.-Cist. Ord. III, 323;
VI, 162-173; H a u c h , Kirchengesch. Deutschl. I, 431 volg.; L e v i s o n ,
Willibrordiana, in Neues Archiv XXXVII, 517 volg.; d e R i j k , S. Willibrordsput en
de Preekstoel te Heilo in Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem I, 76, 290, 400; Arch. Gesch.
Aartsb. Utrecht XXV, 4 en 21; B o c k , Die ehemalige Abteikirche d.h. Will. zu
Echternach (Köln); Het Gildeboek 1891, 28;
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K r a u s , Die christlichen Inschriften d. Rheinlände II, 303-304; A r e n d t , Ons
Hemecht XI, 203-204.
Graux

[Willis, Arnold]
WILLIS (Arnold), een befaamd Rotterdamsch uitgever en boekhandelaar uit de 18e
eeuw, wonende in de Hoofsteeg tegenover den ‘Rijstuin’, werd waarschijnlijk geboren
te Goes en voer in zijn jeugd ter zee (als matroos, zegt Poot schimpend) om aldaar
zijn geluk te beproeven. 8 Juli 1710 trad hij in den echt met E r e m i n a L u i g e r s .
Bij die gelegenheid dichtte Jacob Zeeus een herderszang, waarin hij Willis als
Damon, en diens bruid als Laura opvoert. 4 Oct. 1729 huwde hij voor de tweede
maal: met A l i d a G r a m i n g h . Hij woonde toen op een buiten, aan de
Oude-Wetering tusschen 't Brasemer en 't Haarlemermeer. (Zie Vervolg op de
Gedichten v.F. G r e e n w o o d , 1760). In de geschiedenis der letteren geldt hij als
het type van een uitgever-uitzuiger, waartoe de letterkundige schets van P o t g i e t e r ,
getiteld: De Folio-bijbel, zeer veel heeft bijgedragen. In 1716 gaf hij de thans
zeldzaam geworden verzenbundel: H.K. P o o t s Mengeldichten uit, waarvan in
1718 bij hem een tweede druk verscheen. Poot vroeg hij die gelegenheid als
honorarium een Foliobijbel voor zijn 58-jarigen vader; doch W. scheepte hem met
een groot-mediaan af. In 1722 liet Poot voor eigen rekening zijn Gedichten uitgeven
door Reinier Boitet te Delft. Onmiddellijk begon Willis met nadrukken in twee deelen
van wat nog niet bij hem verschenen was. Wijl hij als eerste deel de nog onverkochte
exemplaren van 1716 en 1718 aan zijn nadruk toevoegde, kreeg hij een verzenbundel
in drie deelen, die goedkooper was dan de uitgave van Boitet. W. zond zijn nadruk
de wereld in met een woord ‘aan den bescheiden lezer’, maar dat eigenlijk een
scherp artikel is aan 't adres van Poot. Deze antwoordde hierop in 1726 bij den
tweeden druk zijner Gedichten in een lang ‘Bericht aan den Lezer’; hieraan ontleende
Potgieter de stof voor zijn bovengenoemde letterkundige schets. C a m p o
W e y e r m a n zinspeelt in zijn Amsterdamsche Hermes (I no. 29, blz. 232) op Willis'
genoemd voorbericht en sommeert den ‘Landpoëet’ om in Rijm en Onrijm zijn
onschuld te bepleiten.
Niet alleen Poot, maar ook Campo Weyerman heeft met Willis geschil gehad over
betaling van honorarium. In zijn Amsterdamsche Hermes I, no. 43 schrijft Weyerman:
‘En heeft die hervormde Matroos niet alzo diep getast in den Spaarpot der
Nederlandsche Poeëten, als in de beurs van Hermes, die hij zo schelmsch Gedupeert
heeft door een Cartouchiaensche Druklist?’ Wij mogen er ons dus verzekerd van
houden, dat Willis een zeer geslepen iemand is geweest.
Onder de dichters van zijn tijd telde W. vele vrienden; hij had zelf veel lust in
poëzie en maakte een niet onverdienstelijk gelegenheidsgedicht. Hij verkeerde o.a.
op zeer vriendschappelijken voet met Zeeus, Greenwood, Boon v. Engelant, v.
Koeverden. Met dezen laatsten gaf hij 1731 in het licht de vruchten hunner
Dichtlievende Ledigheit ‘dewijl men doch eigen drukkerij en het volk aan het werk
had’. De boeken bij Willis uitgegeven zien er alle zeer mooi uit. Onder deze verdienen
vooral vermelding de Overgebleve Gedichten van Z e e u s (1726) en F.
G r e e n w o o d 's Boere pinxtervreugt (1734). Als prozaschrijver heeft W. zich o.a.
verdienstelijk gemaakt door een goede levensbeschrijving van Jacob Zeeus,
voorkomende in genoemde Overgebleve Gedichten.
Zie: P o o t II (Uitgave Willis 1722) en P o o t I (1726, Uitgave Boitet); P o t g i e t e r ,
De
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Foliobijbel; H.N. O u w e r l i n g , Poot, Willis en de Foliobijbel in School en Studie
1894, 133 en vlg.
H.N. Ouwerling

[Windsma, Rein Baukes]
WINDSMA (Rein Baukes), werd geboren in Bolsward 26 Juni 1801 en stierf 22 Aug.
1862 in Wolsum. Hij was de zoon van een schoenmakersknecht, B a u k e R e i n s
W. (overl. 1827) en W y t s k e B r c e r s d e J o n g (overl. 1838),
Gauw, met 12 à 13 jaar, moest hij bij denzelfden baas waar zijn vader werkte, op
't ambacht. Een onbedwingbaren lust in lezen had hij evenwel; allen tijd, die hem
hoe weinig ook, overbleef, zat hij in de boeken. Al jong schreef hij Fryske rymkes.
Dit bracht hem waarschijnlijk in aan raking met H.W.L.A. Visser, toen schoolopziener
in 't achtste district, en predikant in Ysbrechtum. Door diens hulp en onderwijs haalde
W. den 4en rang van onderwijzer, en werd 1826 provisioneel in Nyland benoemd;
met den 3en rang kwam hij in Offingawier, met den volgenden vóór Nov. 1829 naar
Wolsum. Later werd hij hier ook koster en voorzanger, armvoogd en
floreenontvanger.
Goed twintig jaar oud, trouwde hij met T r i j n t s j e G a t s e s H a a g s m a ; zij
vooral ‘stipe’ hem in zijn werk. Maar zij stierf in 1841. W. hertrouwde in Maart 1842
met F e t s j e P i t e r s H i l v e r s u m , een zuster van zijn schoonzuster; zij overleed
in 1852.
Ruim hadden zij 't niet: in Offingawier was 't inkomen een paar honderd gulden,
in Wolsum een honderd meer; langzamerhand verhoogd tot vierhonderd. De tijden
waren goedkoop, en zijn vrouw wist ‘uwt in bijtcke in bult to meitsjen’. Toch was W.
vaak mat, gedrukt door de omstandigheden, moe van de omgeving.
Onder zijn vrienden waren vele ontwikkelde en aanzienlijke lui, o.a. Ds. H. van
Berkum, in Wolsum, en familie; en verder vele friesche schrijvers.
In 1829 kwam van W. uit: Friesch Blomkoerke, in 1833 Friez'ne blomme-krânze;
gevolgd door Bledden uwt mijn schrieuwboeck in 1847. Verder bestaat in handschrift
nog 'n Schrieuwboek, waarin ook hollandsche gedichten; sommige schijnen in 't
friesch overgezet te wezen, of omgekeerd. In 't hollandsch gaf hij uit Geschiedenissen
van Esther en David; en Logogryphen en Charaden in versmaat (1838, Sneek).
Onder invloed van Gijsbert Japiks, is zijn taal vaak ouderwets gekleurd, vol
samenstellingen; toch flot en los, en altijd krachtig. Ernstig en jolig, grappig soms
is zijn dichtwerk, zijn puntdicht. Lees zijn ‘Greate Pier’, ‘Sântien dijvels ijn in
bollepream’, ‘Aete’; zijn ‘Goads trouw bejouwt uwz nea’, ‘Goe-moarn’.
Zie: G. C o l m j o n , in Forjit my net, Tydskrift fen it Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse, 1884.
Buitenrust Hettema

[Wingius, Godfridus]
WINGIUS (Godfridus), W y n g i u s , W i g h i u s , W i n g h e u s of v a n W y n g h e n ,
v a n W i n g h e n , geboortig uit het land van Luik, gest. 30 Sept. 1590 te Londen.
Reeds vóór 1553 bevond hij zich als vluchteling om het geloof te Londen, waar hij
toen werkzaam was als onderwijzer van de zoons van Johannes a Lasco. Toen in
1553 met de troonsbestijging van Maria de bloeddorstige de vluchtelingengemeente
aldaar de wijk moest nemen, behoorde ook van Wynghen onder degenen die, te
vergeefs in de verschillende deensche en noordduitsche heftig-lutherschgezinde
steden gastvrijheid zochten, en na een tocht vol ontberingen eindelijk in Emden
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toen bezig gehouden met de bewerking van verschillende Bijbelvertalingen.
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Eerst, als medewerker en huisgenoot van Jan Utenhove, heeft hij een uitgave van
het Nieuwe Testament in orde gebracht, waarvoor hij toen een traktement van 60
gld. 's jaars ontving. Daarna is hij - op kosten van anderen - begonnen aan een
overzetting van Nieuw en Oud Testament, de zgn. Deux-aes Bijbel, die hij in een
uitgaaf van 1565 later nog eenigszins gewijzigd heeft, waarna ze met telkens nieuwe
aanteekeningen tot op het jaar 1635 herdrukt is. Geschikt was hij daarvoor zeer
zeker: van het grieksch was hij goed op de hoogte en door voortgezette studie wist
hij ook in het hebreeuwsch thuis te geraken. Maar toch heeft hij van dit werk niet
veel voldoening gehad. Hij was toch een groot voorstander van de zeer bijzondere
taalopvattingen van Utenhove, en over 't algemeen vonden deze maar zeer weinig
instemming, al hechtte een man als Cassander er zijn goedkeuring aan. Waar
bovendien de correctie der genoemde uitgaven veel zorg en tijd vereischten en het
er voor noodige nachtwerk Wingius herhaaldelijk ongesteld maakte, was het geen
wonder, dat hij in het voorjaar van 1557 naar een andere taak uitzag. Van een plan,
waarvan destijds sprake schijnt te zijn geweest, dat hij naar Polen zou gaan om zich
daar bij Utenhove te voegen, die herfst 1556 Oost-Friesland verlaten had, is
waarschijnlijk niet gekomen. 22 Mei 1559 werd in het consistorium te Emden besloten
hem te vragen in Vlaanderen het Evangelie te gaan verkondigen. 29 Mei stemde
hij daarin toe. Tegen het einde van dat jaar of in het begin van het volgende kwam
hij met Jan Utenhove gezamenlijk weer te Londen, blijkens getuigenis van Joannes
Radermacherus, in 1605 afgelegd. Kort na aankomst moet hij echter van daar reeds
weer naar Vlaanderen zijn teruggekeerd. Op dien tijd zal wel het bericht zien van
een zijner tijdgenooten, dat hij daar voortdurend in levensgevaar heeft verkeerd.
o

Eenige moeilijkheid levert het op: 1 dat terzelfder plaatse zijn dienst daar ‘lang’
wordt genoemd; reeds 1 Oct. 1561 toch schreef Jacobus Bucerus uit Sandwich dat
men gehoord had dat, met verschillende ambtsdragers uit Nieuwkerken, ook Wingius
o

een dier dagen te wachten was; en 2 dat hij 12 Nov. van dat jaar alweer met een
aanbevelingsbrief van den engelschen bisschop Grindall naar Frankfort vertrok.
Misschien is ook reeds tusschen 1554 en 1558 van Emden uit door hem een tocht
naar Vlaanderen gemaakt, waarvan wij overigens niets weten, en laat zich zóó die
mededeeling verklaren. Maar noodig is dat niet; want niet vergeten mag dat in tijden
van zulke heftige vervolging de dienst der predikanten in de kruiskerken meestal
slechts zeer kort duurde, en dat een verblijf van een jaar ongeveer dus wel reeds
lang kan worden genoemd.
Te Frankfort is Wingius maar even geweest. Er heen gezonden tijdens de twisten
der nederduitsche en waalsche vluchtelingen daar met den lutherschen magistraat,
ten einde zoo mogelijk verzoening tot stand te brengen, vond hij de verwijdering
reeds al te groot om dat nog te doen gelukken. De verdrijving der Gereformeerden
was niet meer te voorkomen. Terwijl een deel daarvan onder leiding van Dathenus
een schuilplaats zocht te Frankenthal in de Paltz, keerde Wingius naar Engeland
terug, waar hij in Mei 1562 vermoedelijk zal zijn aangekomen, om toen predikant te
Sandwich te worden. Toen hij daar ongeveer een jaar was, beroofde een ontzettende
pestepidemie de vluchtelingenkerk te Londen van beide haar predikanten: Petrus
Delenus (I kol. 704) en Nicolaus Carinaeus (I kol. 584). Ten einde in
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den daardoor ontstanen moeilijken toestand haar eenigszins te hulp te komen, is
toen reeds spoedig (reeds vóór 14 Dec. 1563) Wingius naar de hoofdstad gegaan,
eerst bij leening, later voor vast. Niet lang daarna vinden we hem daar reeds
gewikkeld in een hevigen strijd, naar aanleiding van den door hem gestelden eisch,
dat bij den Doop voortaan getuigen zouden aanwezig zijn. Een welkome afleiding
moet het daarom geweest zijn dat hij in 1566, gedurende de moderatie, een tijdlang
Londen heeft kunnen verlaten om in Vlaanderen te gaan preeken. Vermoedelijk
althans heeft hij destijds zich in de buurt van Cassel bevonden (waarheen hij in den
herfst van 1578 - echter tevergeefs - ook weer beroepen is), want aan een zekeren
Jan van Worden wordt later ten laste gelegd dat hij medeplichtig is geweest aan de
in Aug. 1566 in die omstreken, door de preeken van Winghius verwekte troebelen.
Dat hij in dezen tijd ook te 's Hertogenbosch zou hebben gediend en dus identiek
zou zijn met ‘G u y , met den crommen neuze’, is zeer onwaarschijnlijk. Weer naar
Londen teruggekeerd werd hij terstond weer door zeker niet minder heftige twisten
in beslag genomen. Ditmaal gingen die over de vraag naar het goed recht van den
beeldenstorm en van verzet tegen de overheid. Wingius ontkende dat recht. Vooral
in 1570 nam deze moeilijkheid zulk een karakter aan, dat 15 Juli - op grond van
twee preeken van 28 Mei en 23 Juni - nadat de coetus der londensche
vluchtelingenkerken eerst had geraden over de zaak te zwijgen, de kerkeraad hem
schorste. 6 Aug. diende hij een verdedigingsschrift in. Nadat daarop nog veel geschrijf
was gevolgd, werd hij door toedoen van den bisschop van Londen 24 Dec. 1570
weer in zijn ambt hersteld. In den zomer van 1572 hielp hij een tijdlang de kerk van
Maidstone. 28 Aug. keerde hij vandaar naar Londen terug. Den volgenden dag werd
uit Dordrecht een brief geschreven, om hem te verzoeken - nu de toestand in het
vaderland zooveel beter was geworden - daarheen over te komen. Kort daarop gaf
hij aan dat verzoek gehoor. 30 Nov. landde bij te Scheveningen. 1 Dec. ging hij naar
Delft. Den 3en te Dordrecht gekomen, kreeg hij daar het verzoek den 7en zich te
laten hooren. Maar wat zich verwachten liet: een beroep, bleef uit. 28 Jan. 1573
was hij nog werkloos. Men verklaarde eenvoudig zijn diensten niet noodig te hebben.
Was er den 30en dier maand sprake van dat hij predikant te Gouda zou worden hoewel hij in Febr. uit Dordrecht weg was en zich te 's Gravenhage, ‘ten huyse daer
den Pauwe uthhangt’ bevond, is daar toch niet van gekomen. 23 Mrt. was hij weer
te Dordrecht; Gouda vond het verdacht dat dat hem niet zelf behouden wilde; en
daar bleef men - ofschoon men ondertusschen anderen beriep! - er maar bij dat
men zijn diensten niet behoefde. Toch kwam er eindelijk kort daarop werk. 4 Juli
1573 arriveerde hij te Woerden, om op verzeek van den gouverneur dier stad een
paar maanden daar zich met de bestrijding van de ‘Heshusiaansche’ leer bezig te
houden, waardoor vele van hare bewoners waren meegesleept. Met Petrus
Carpentier, predikant van Schiedam, naar de wekelijksche predikantenvergadering
te Delft getrokken, om hare hulp in te roepen voor het verkrijgen van een standplaats,
had ondertusschen Wilhelmi (kol. 1420) hem aan deze weten te helpen.
Een klein jaar later, begin Juni 1574, vinden we hem weer te Londen. In den
nazomer van 1576 (4 Sept. keerde hij terug), evenals in 't voorjaar van 1580, hielp
hij de kerk van Maidstone
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nog weer eens een poos. Gedurende dat laatste verblijf gaf zijn kerkeraad te Londen
hem een extra toelage van 6 ponden Engelsch. Oct. 1579 werd hij beroepen naar
Kortrijk, maar, evenzeer als aan 't reeds genoemde beroep naar Cassel, gaf hij
daaraan geen gehoor. In 1581 werd hij afgevaardigd naar de nationale Synode te
Middelburg. 19 Mei bevond hij zich te Vlissingen. Na acht dagen te Brugge bij zijn
zwager Jan Lamoot te hebben doorgebracht, ging hij 28 Mei ter vergadering. 22
Juli was hij weer te Londen terug, waar hij sedert tot zijn dood is werkzaam gebleven.
Hij is - voorzoover we weten - tweemaal getrouwd geweest. Febr. 1557 heette
zijn vrouw L i v i n a of L e v i n a . Deze stierf begin Aug. 1562. 28 Aug. 1571
hertrouwde hij met C a t e l y n e L a m o o t , een zuster van Jan Lamoot (kol. 733).
Na zijn dood trad zij 21 Nov. 1592 in 't huwelijk met G o o s e n V e r b e k e ‘wt Sticht
van Aken’; na dezen overleefd te hebben 29 November 1614 met P i e t e r
T i e r e n t y n , van Eugene; en eindelijk Oct. 1618 nog met D a n i e l R o b b e r t ,
van Steenwerck. Een broer van Gotfried was P a u l u s W i n g i u s . 1553 maakte
ook deze de reis met de londensche gemeente via Denemarken naar Emden. 1555
trok hij met a Lasco naar Frankfort. Febr. 1557 ging hij met een brief van Utenhove
over die stad weer uit Polen naar Emden, en kwam begin April daar aan. 1575 was
hij nog in Oostfriesland.
Grindall noemde Godfr. W., behalve geleerd en vroom, ook ‘ingenio moderato ac
pacifico’. Uit de bescheiden over de meegedeelde twisten te Londen krijgen we
echter wel een eenigszins anderen indruk. Een hierarchische neiging valt in zijn
optreden niet te miskennen. Wat zijn denkbeelden betreft, was hij Calvinist;
persoonlijk was hij met Calvijn echter niet bekend.
Heeft - zooals boven aangetoond werd - de hollandsche Bijbelvertaling aan van
Winghen 't een en ander te danken gehad, daarnaast heeft hij zich ook nog
verdienstelijk gemaakt voor de gereformeerde symbolische en liturgische geschriften.
Op zijn raad zou Guido de Brès in 1561 zijn confessie ter goedkeuring hebben
gezonden aan Cooltuyn en diens geestverwanten te Emden. Ook wordt hij, naast
Moded, als de vertaler van de eerste uitgave daarvan genoemd. Een editie van
1566 in de Bibliothèque Royale te Brussel (Catalogus der Bibliotheca Hulthemiana
IV, 316 no. 26451) heeft op het titelblad de geschreven mededeeling: ‘Auctor est
Godfrid van Wingene, Praeceptor, vide plura apud O u t h o v i u m , in sijne
Warschouwinge (80. 1723) 217-222’. Voorts verzorgde hij in 1566 de definitieve 12 Sept. 1566 te Londen verschenen - uitgave van de psalmen van U t e n h o v e
en een herdruk - eenigszins gewijzigd - van de daar geldende liturgie, waarin hij
ook een voorrede gaf (F.C. W i e d e r , Schriftuurlyke liedekens ('s Grav. 1900), 153,
no. LXVII). In 1574 bood hij aan de Synode te Dordrecht een Catechismus en
Kerkorde aan; opgesteld in den tijd, toen hij op de boven beschreven wijze geen
standplaats kon vinden. De vergadering vond het echter raadzamer een en ander
maar niet te laten drukken en ‘bij den ghewoonlicken Catechismo ende ordeninghe
bij den Psalmen gedruckt te blijven’. Eindelijk gaf hij in 1582 een psalmvertaling in
het licht. In: M a r t e n M i c r o e n , Een waerachteghe Historie, van Hoste (gheseyt
Jooris) van der Katelijne plaatste hij een distichon chronographicum; in J o r i s
W y b o , alias S y l v a n u s , Gheestelijcke
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Liedekens ed. Antw. 1582 een latijnsch, in ed. Gorinchem 1596 een hollandsch
grafschrift op Wybo.
Zie: Werken der Marnixvereeniging S. I, D. I; S. II, D. III; S. III, D. I; J.H. H e s s e l s ,
Eccl. Lond. Bat. Arch. II en III; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche
vluchtelingenkerken in de 16e eeuw ('s Grav. 1908); F. P i j p e r , Jan Utenhove
(Leiden 1883), allen registers in voce; S. C r a m e r e n F. P i j p e r , Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica VIII ('s Grav. 1911) 192; L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido
de Bray (Zierikzee 1884) 97-105; E. 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, 44; Kerkhistorisch Archief 1910,
382; A. K u y p e r , De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1 (Utr. 1871),
passim; F e r d . v a n d e r H a e g h e n e.a., Bibliographie des Martyrologes
Protestants Néerlandais I ('s Grav. 1890) 224 vv.
van Schelven

[Winkel, Diederich Nicolaus]
WINKEL (Diederich Nicolaus), geb. te Lippstadt (Westfalen) 1776, overl. te
Amsterdam 28 Sept. 1826, was aldaar eerst leerling, later firmant der uurwerkmakerij
Leib. In 1815 vond hij uit de metronoom, een door raderwerk in beweging gebrachten
slinger van een verschuifbaar gewicht voorzien. Het denkbeeld werd hem afhandig
gemaakt door Maelzl te Weenen, die in 1816 te Parijs een fabriek voor deze
werktuigen inrichtte en op wiens naam als uitvinder dit instrument, dat dient om den
tijdmaat van een muziekstuk te codificeeren, alom bekend is. Het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, aan wie Winkel het geschil onderwierp, stelde hem in het
gelijk. In 1821 kwam hij te voorschijn met zijn componium, een mechanisch orgel
van 5 en 4 registers en zeven rollen, waarvan het mechanisme aldus geconstrueerd
is, dat door toevallige automatische combinatie der onderdeelen de op die rollen
gestoken melodieën tot in het eindelooze van zelf gevariëerd worden. Uitvoerige
beschrijving van dit instrument geeft de Catalogus van het instrumentenmuseum
van het conservatorium te Brussel (I nr. 456), waar het instrument berust, terwijl
over zijn lotgevallen ook te raadplegen is H a m e l , Nouveau manuel complet du
facteur d'orgues (1849 III, 499).
Zie: Navorscher IV (1854) 1; V, Bijblad XXXVII, CXXII; V i o t t a , Lexicon der
toonkunst III, 616; Cat. de la collection d'instruments de musique formée par Snoeck
(1894) 113; Maandblad voor muziek 1892, 204.
Enschedé

[Winkel, Lambert Allard te]
WINKEL (Lambert Allard te), uitnemend taalgeleerde, 13 Sept. 1809 te Arnhem
geb. en 24 Apr. 1868 te Leiden overl. Na zijn opleiding tot onderwijzer in
eerstgenoemde plaats, op de school van den bekwamen C.J. de Jong, ontvangen
te hebben, legde hij met goed gevolg zijn eerste examens af en werd secondant op
het instituut van J. Lagerwey Gz. te Geertruidenberg, waar hij zich gedurende een
10-jarig verblijf met voorbeeldelooze vlijt op de verdere beoefening van de
verschillende vakken van het lager onderwijs toelegde. Inzonderheid trok hem de
studie der wiskunde aan. In 1837 werd hij gouverneur bij de familie Sixma van
Heemstra op Veenklooster, bij Dokkum, waar hij gedurende 14 jaren vijf zonen voor
het academisch onderwijs bekwaamde, onderwijl zich zelf met de borst op de studie
van Latijn en Grieksch, germaansche talen en Sanskriet toeleggende. In 1851 zag
te Winkel zich benoemd tot leeraar in de nederl. taal- en letterkunde aan het
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geschiedenis aan prins Willem van Oranje werd
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toevertrouwd Honoris causa benoemde de Senaat der leidsche hoogeschool, op
aanbeveling van prof. M. de Vries, den verdienstelijken geleerde in 1855 tot phil.
theor. Mag. lit. hum. Doct. In 1863 nam Dr. te Winkel zijn ontslag als leeraar aan
genoemd gymnasium, daar hij door prof. de Vries was aangezocht om met hem op
te treden als mederedacteur van het in dat jaar begonnen Woordenboek der Nederl.
Taal. Slechts een vijftal jaren heeft hij aan dit grootsche werk mogen arbeiden; reeds
in 1868 overleed hij onverwacht, gezeten in zijn studeervertrek en werkende aan
zijn levenstaak. ‘Afspinnen’ was het laatste artikel door hem voor 't Woordenboek
gereed gemaakt (men zie de van vereering en weemoed getuigende Noot, door zijn
mederedacteur bij dat art. geschreven). Intusschen had hij een schat van
aanteekeningen e.a. voorbereidend werk aan zijn opvolgers nagelaten.
Te Winkel was ongehuwd en leefde uitsluitend voor de wetenschap. In
onderstaande levensberichten wordt hij geschetst als een veelzijdig en degelijk
geleerde als een bescheiden en beminnelijk mensch. ‘Hij was geheel autodidact,
doch vrij van de gebreken, welke menschen die zich zelf gevormd hebben veeltijds
aankleven: hij was noch eenzijdig, noch te veel met zijn eigen resultaten ingenomen’.
Van zijn talrijke geschriften dienen in de eerste plaats vermeld opstellen in de
taalkundige tijdschriften van zijn tijd: in d e J a g e r 's Taalk. Magazijn, diens Archief
voor Nederl. Taalkunde, Taal- en Letterbode, en Magazijn van Nederl. Taalkunde;
verder bijdragen in het Jaarboek der Kon. Akademie van Wetenschappen. Voorts
was hij redacteur van het Nieuw Nederl. Magazijn (1853-57) en van de Taalgids
(1857-67), van dit laatste eerst met Dr. A. d e J a g e r , later met J.A. v a n D i j k .
Afzonderlijk zagen van te Winkel het licht: De Logische Analyse. Beschouwingen
naar aanleiding van prof. Roorda's Redeontleding I en II (1858-60); De Nederl.
spelling onder beknopte regels gebracht (1858; vier uitgaven; de 5de en volgende
verschenen onder den titel Leerboek der Nederl. spelling; 8ste dr. 1893); voorts De
grondbeginselen der Nederl. spelling. Ontwerp der spelling voor het aanstaande
Nederl. Woordenboek, van wege de Redactie bewerkt (1863), en De grondbeginselen
der Nederl. spelling. Regeling der spelling voor het Woordenboek der Nederl. Taal,
van wege de Redactie (1867; 5de dr. 1884); eindelijk de bekende Woordenlijst voor
de spelling der Nederl. Taal, in vereeniging met M. d e V r i e s uitgegeven (1866;
7de dr. bezorgd door A. B e e t s 1914). Tijdens zijn verblijf te Geertruidenberg en
op Veenklooster had hij nog geschreven: Liefde en waarheid de beide leidstarren
der opvoeding. Uit het Duitsch van W. M ö l l e r (1838). Het voornemen, een Nederl.
Spraaken Stijlleer te schrijven, is niet tot uitvoering gekomen.
Zijn portret is gelithographeerd door C.C.A. Last.
Zie: W.G. B r i l l in Jaarb. Kon. Akad. 1868, 35 (met uitvoerige bibliogr.); M. d e
G o e j e in Ned. Spect. 1868, 146; M. d e V r i e s in Leidsch Dagbl. van 27 April
1868, en J.A. v a n D i j k in Jaarb. Lag. Onderw. 1869, 197; J. V e r d a m in Nederl.
Bibliogr. Febr. 1914.
Zuidema

[Wintershoven, Joannes van]
WINTERSHOVEN (Joannes v a n ), geb. te Utrecht 25 Juni 1570, overl. te Mechelen
26 Oct. 1625, begon zijn studiën in zijn vaderstad, zette ze voort te Leiden onder
Lipsius, vervolgens te Douai en te Leuven, en behaalde hier 30 Apr. 1591 den graad
van licentiaat in de rechten. De
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president van den geheimen raad te Brussel, Joan van der Burch, nam hem tot
particulier secretaris, en waardeerde zoo zeer de bekwaamheid en trouw van den
jongen rechtsgeleerde, dat hij hem aanbeval, om bij de Staten over den vrede met
Spanje te onderhandelen. De dood van den president verhinderde dit plan. Daarna
oefende van Wintershoven de rechtspraktijk uit bij den Hoogen Raad van Mechelen,
waar hem een schoone toekomst scheen te wachten. Doch plotseling kwam hij tot
andere gedachten, en trad 31 Oct. 1596 te Doornik in de Jezuïeten-orde. Hij
onderwees de wijsbegeerte te Douai, waar zijn degelijke wetenschap en voorbeeldig
leven diepen indruk maakten op zijn leerlingen; honderd van hen zouden den
religieuzen staat omhelsd hebben. Van 1610-1613 stond hij als eerste vicerector
aan het hoofd van het college te Roermond, van 1616-1617 bestuurde hij dat van
Brussel. De neiging tot een stil en verborgen leven deed hem echter om ontheffing
van dien last vragen. Sinds korten tijd was hij met de geestelijke leiding der jongere
priesters zijner orde te Mechelen be last, toen hij stierf. Op verzoek der Aartshertogen
zou hij een verdediging geschreven hebben der leenbanken, onder hun goedkeuring
in de Zuidelijke Nederlanden opgericht. Van dit geschrift is verder niets bekend.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus VIII, 1169.
van Miert

[Wispelwey, Abraham Sr.]
WISPELWEY (Abraham) Sr., ijzerhandelaar te Zwolle, waar hij 2 Dec. 1789 geb.
werd en 12 Juni 1865 overl. Hij schreef met J.A. O o s t k a m p en A.H.E.
B o u r d e a u een Hulde aan de nagedachtenis van Mr. R. Feith (1824); voorts een
Ontboezeming, ter gelegenheid van het 50-jarig nationaal jubelfeest bij de herinnering
van de verlossing van Nederland op 13 Nov. 1813 (1863), alsmede eenige verzen,
in verschillende bladen en jaarboekjes verspreid.
Zuidema

[Wissekercke, Egidius van]
WISSEKERCKE (Egidius v a n ), v a n W i s s e n k e r k e , uit een rijk en aanzienlijk
zeeuwsch geslacht, in 1412, als kanunnik van het kapittel van St. Pieter te
Middelburg, aan de hoogeschool van Bologna, waar hij reeds magister artium zijnde,
rechten studeerde en in 1415 tot procurator der germaansche natie werd gekozen.
Als legum doctor treffen wij hem in 1441 te Leuven. In 1425 was hij als procurator
van den elect Sweder van Kuilenburg te Rome. Daarna werd hij deken van St. Jan
te Utrecht.
Zie: 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. Bonon. 165 en
167; E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ. de Louvain I (Brux. 1903) 37; G. B r o m ,
Archivalia in Italië I no. 1157-8; Codex Diplom. Neerl. Hist. Gen. II: 5 (1860) 602-6;
hs. van d e W a l , Maatsch. Ned. Letterk. no. 1155 II, 71.
Over het geslacht zeer belangrijke bouwstoffen bij: R. F r u i n , De rekeningen en
andere stukken in 1607 uit de Holl. rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht
('s Grav. 1909) en d e z ., De leenregisters van Bewesten-Schelde 1470-1535 ('s
Grav. 1911).
van Kuyk

[Wissekercke, Willem Gillisz. van]
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WISSEKERCKE (Willem Gillisz. v a n ), geb. 8 Febr. 1616 te Erps, Jezuïet 27 Aug.
1636, gest. te Antwerpen 20 Oct. 1678. Zijn vader, Gillis van W., (I kol. 1581),
sneuvelde in 1631 op het Slaak. Zijn moeder was Maria van Cats. Na zijn studiën
te Antwerpen volbracht te hebben, trad hij in de societeit van Jezus en was van
1659-1661 te Utrecht werkzaam. Daarna arbeidde hij te Antwerpen als zielzorger
en behoorde tevens ‘tot die weinige Jesuïeten, welke in de 17de eeuw de
vaderlandsche lier bespeelden’.
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Zijn meest bekend dichtwerk van 60 bldz. is een gelukwensch aan zijn tante
Magdalena van Wissekercke, op haar vijftigjarig feest als religieuse. Hieruit vooral
blijkt zijn begaafdheid op het gebied der vaderlandsche letteren.
Zie: H.J. A l l a r d in Het Jaarboekje van Alberding Thijm 1893, 59; Studien XXXV,
125; Vaderlandsch Museum II, 223; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp.
de Jésus (Bruxelles 1890) VIII, 1175.
Derks

[Wissel, Joost van der]
WISSEL (Joost v a n d e r ), 18 Jan. 1777 geb. te Zierikzee, 14 Apr. 1846 overl. te
Haarlem. Voor zijne opleiding ging hij in 1795 naar Leiden waar hij van J.G. Logger
gedurende 3 jaar onderwijs kreeg in de heel- en verloskunde, terwijl hij op 4 Mrt.
1797 werd ingeschreven als student in de geneeskunde. In 1798 trad hij als officier
van gezondheid 2e klasse in dienst bij het hospitaal te Fijenoord. In 1799 kwam hij
weer in Leiden terug, volgde de lessen van du Pui en deed in 1800 examen in de
heel- en verloskunde. Hierna maakte hij eene reis naar Parijs en, weer in het
vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich in 1802 te Haarlem als stedelijk heel- en
vroedmeester. In 1816 werd hij lid van de plaatselijke, en in 1827 van de provinciale
geneeskundige commissie.
Op 14 Sept. 1824 werd hij benoemd tot lector aan de geneeskundige school te
Haarlem, welke betrekking hij bekleedde tot aan zijn dood. Geschriften heeft hij niet
nagelaten.
Simon Thomas

[Wissenbach, Johannes Jacobus]
WISSENBACH (Johannes Jacobus), geb. in Duitschland in 1607, overl. te Franeker
16 Febr. 1665, zoon van J o h a n n e s W i s s e n b a c h en A n n a R e i f e n b e r g .
Korten tijd studeerde hij aan de hoogeschool te Herborn, en vertrok in 1627 van
daar naar Franeker, waar hij huisgenoot en leerling van zijn oom Justus Reifenberg
werd. In 1630 begaf hij zich ter studie onder Matthaeus naar Groningen. Het gedrukte
album studiosorum vermeldt op 3 Mei 1630 de inschrijving van J o h a n n e s
J a c o b u s W i s s e n b u c h N a s s o v i u s . Te Groningen verscheen in 1633 een
verhandeling van zijn hand over de Emblemata Triboniani, de wijzigingen van
Tribonianus in de geschriften der oude juristen bij de samenstelling van de Pandecten
aangebracht ten einde deze met nieuwere toestanden in overeenstemming te
brengen. Wissenbachs beschouwingen namen langen tijd een plaats van beteekenis
in bij de studie over deze interpolaties. Zijn werk werd opnieuw uitgegeven als:
Emblemata Triboniani, sive Leges Pandectarum, et Codicis, a Tribonianio
interpolatae, et ad novi juris rationem inflexae (Fran. 1642), opgedragen aan P.
Winsemius. Tribonianus werd later in bescherming genomen tegenover Wissenbach
door Antonius Schultingh in diens inaugurale rede te Franeker van 1695 (zie I kol.
1463) en door Johannes Wybo in: Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus
(1729). Dit laatste werk werd te zamen met Wissenbachs boek uitgegeven door
Heineccius (Halae 1736). Een latere herdruk van W.'s boek is te vinden achter J.F.
L u d o v i c i Doctrina Pandectarum (Halae, Magdeb, 1760). Ontbrak het, vooral
later, niet aan bestrijders, de eerste verschijning in 1733 vestigde Wissenbachs
naam als geleerde. De uitgever van zijn Disputationes ad Instituta (Fran. 1700)
noemt het geschrift: ‘elegans opusculum, quod primo omnium in lucem emissum,
videtur mihi praecipue aures hominum et januam famae Auctori patefecisse.’ De
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gepromoveerden jongen man kwam, als hoogleeraar te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1441
Heidelberg. Op weg om dezen post te aanvaarden verkreeg hij te Marburg den
doctorstitel. De oorlogstoestanden beletten hem echter Heidelberg te bereiken,
waarop hij naar Groningen terugkeerde. In gezelschap van den baron van Zinzendorff
maakte hij daarna een reis door Europa en keerde in 1639 in Franeker terug. Hier
werd hij in 1640 professor Institutionum, verkreeg in 1643 den titel van professor
ordinarius en werd hij in 1647 professor primarius. Aanzoeken van verschillende
binnen- en buitenlandsche hoogescholen sloeg hij af en tot zijn dood bleef hij te
Franeker. In 1646, 1654 en 1662 trad hij daar op als rector der hoogeschool. Zijn
leerling en beschermeling Ulrik Huber volgde hem als rechtsleeraar op. Zijn grooten
naam als jurist dankte hij in de eerste plaats aan zijn genoemd werk over Tribonianus.
Kort na zijn optreden te Franeker geraakte hij in polemiek met Claudius Salmasius
over de vraag of verbruikleening jure romano eigendomsovergang op den leener
ten gevolge heeft. Salmasius' ontkennende beantwoording dier vraag werd door
den utrechtschen hoogleeraar Cyprianus Regneri ab Oosterga bestreden;
Wissenbach sloot zich bij die bestrijding aan in een verhandeling: Diatriba de Mutuo,
esse alienationem (Fran. 1642), later nader aangedrongen door: Vindiciae Diatribae
de Mutuo, esse alienationem (Fran. 1645). Beide zijn met de Emblemata Triboniani
en enkele kortere verhandelingen herdrukt achter de uitgave zijner Disputationes
ad Instituta Imperialia (Fran. 1700) door U. Huber. Zijn: In Libros VII Priores Codicis
Dn. Justiniani Repetitae Praelectionis Commentationes cathedrariae (Fran. 1701)
zijn versierd met zijn portret. De eerste uitgave daarvan verscheen te Fran. 1660,
en is samengesteld uit onder zijn leiding verdedigde disputaties. Zijn
Pandecten-disputaties (Fran. 1658) werden in 4en druk uitgegeven onder den titel:
Exercitationum ad quinquaginta libros Pandectarum partes duae: quae in praecipuis
cognituque maxime necessariis difficultatibus et controversiis commentarii vice
funguntur (Lipsiae 1673).
o

W. is tweemaal gehuwd: 1 . met E l i s a b e t h C l o p p e n b u r g , dochter van
o

den hoogl. Johannes C. (I kol. 613); 2 . met R i x t i a D o m a n s .
Zijn door een onbekende geschilderd portret in het stadhuis te Franeker.
Zijn vriend W i l l e m C u p hield zijn lijkoratie; zie verder U. H u b e r 's Dedicatio
voor de uitgave der Disputationes; B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 180-184;
B o u m a n , Geld. Hoogeschool I, 85, 136, 172, 262.
van Kuyk

[Wit, Gerrit]
WIT (Gerrit), geb. 1824 te Zaandijk, gest. 10 Sept. 1855 te Utrecht. Hij begon in
1842 voor rekening van het ‘Fonds van den Landbouw’ zijn studie aan 's Rijks
Veeartsenijschool en werd aldaar 18 Juli 1846 met veel lof tot veearts 1e klasse
bevorderd. Hij werd in den Helder geplaatst, doch verhuisde in Nov. 1847 naar
Nieuwer-Amstel, alwaar hij 30 Dec. 1850 zijn diploma als plattelands-heelmeester
verkreeg. Op 1 April 1851 werd hij leeraar aan 's Rijks Veeartsenijschool, om
onderwijs te geven in kruidkunde, de leer der voedende en vergiftige inlandsche
planten, geneesmiddelleer, recepteerkunst, leefregelkunde, gerechtelijke
veeartsenijkunde en veeartsenijkundige politie. Wit werd in 1851 lid van het Centraal
Veeartsenijkundig Genootschap. Hij schreef over verschillende veterinaire
onderwerpen in Het Repertorium. Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren
omvang: Behandeling van gewrichtswonden met plumbum aceticum; in Magazijn
voor Veeartsenijkunde door N u m a n
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e n W e l l e n b e r g h : Tympanitis bij het rund; behandeling beenbreuk rund;
beenbreekziekte idem; middelen tot verbetering der veeartsenijkunde in Nederland;
amputatio uteri; werking van kwikzalf; vergiftiging varkens door solanine; boosaardige
dekziekte der paarden; typhus abdominalis paard; besmetting en oorzaken der
longziekte bij het rundvee; het niet boteren der melk; onvolkomen ontsluiting van
het osteum uteri; vergiftiging door acidum arsenicosum; embryotomie bij de groote
huisdieren; crusta labialis; paarden- of steenbil bij kalveren.
Schimmel

[Wit, Antonius de]
WIT (Antonius d e ), geb. te Breda 28 Juli 1810, overl. te Antwerpen 8 Jan. 1890;
priester gewijd 16 Sept. 1834, kapelaan ben. te Ulvenhout 19 Dec. 1836, trad in de
Soc. van Jezus Oct. 1839, verliet deze, na verkregen ontheffing zijner beloften, in
Aug. 1847, werd ben. tot kapelaan te Vlissingen 4 Sept. 1847, tot leeraar in de
wijsbegeerte aan het seminarie te Hoeven 16 Juni 1848, tot past. te Aardenburg 5
Apr. 1851, tot eersten rector aan het pensionaat te Hulst 4 Febr. 1853, kreeg eervol
ontslag 28 Sept. 1861.
Hij heeft geschreven: Triga quaestionum pro studio et usu theologiae moralis
(Breda 1864); De systemate morali S. Alphonsi, opgenomen in de 5e serie der
Miscell. theolog. Leod.; De studio et usu Theologiae moralis S. Alphonsi de Ligorio.
G.C.A. Juten

[Wit, Claes Cornelisz. de]
WIT (Claes Cornelisz. d e ), genaamd S c a p e c a e s , geb. te Alkmaar, overl. te
Padua 10 Oct. 1639, zoon van C o r n e l i s P i e t e r s z . S., overl. 1598, na het
overlijden zijner eerste vrouw in 1576, in 1596 hertrouwd met G e e r t j e T e u n i s d .,
waarmede hij 20 jaren in ondertrouw had gestaan, vermoedelijk omdat hij als
roomsche bezwaar had gehad tegen een huwelijk in de publieke kerk. Claes
Cornelisz. huwde met A d r i a e n t j e C o r n e l i s d ., overl. 1608, daarna met
M a r i t g e n A n d r i e s d ., overl. 1615 (eene maand later een kind). Meerdere
kinderen zijn van 1599 tot 1609 overleden, in 1614 leefden uit zijn eerste huwelijk
nog 3 zonen, P i e t e r , C o r n e l i s en N a n n i n g . Van jongs af ter zee gevaren
hebbend, verwierf hij kennis van de landen en den handel in de Levant. Het moet
hem daarbij voordeelig gegaan zijn, want hij kon in 1611 besluiter tot een pelgrimage
naar het H. Land. 11 Aug. stelde hij genoemde 3 zonen onder bescherming van
weesmeesteren, daarvoor bij hen ƒ 600 als ‘moedersbewijs’ deponeerende; tevens
machtigde hij zijne vrouw om tijdens zijn afwezen het hem toekomende van de
landen van wijlen zijne moei Griet Matthijsd. te kunnen verbinden. 23 Febr. 1612
verwierf hij van den gardiaan van het klooster op den berg Sion het bewijs van zijn
volbracht bezoek aan de heilige plaatsen.
In 1620 deed hij, maar zonder gevolg, avontuurlijke voorstellen aan den koning
van Denemarken, t.w. met 2 schepen eene onderneming te doen op eenige havens
van Turkije (hij had, met een compagnon, van den Grooten Heer vrijheid bekomen
om op alle havens van het Rijk te handelen), en daarmede ettelijke millioenen gouds
te veroveren; met 8 schepen de gansche vloot te vernielen en Algiers te plunderen;
de Grieken te verlossen van de turksche heerschappij. In hetzelfde jaar werd hij,
op last van Gecomm. Raden, door den schout te Alkmaar gevangen genomen,
volgens Hugo de Groot omdat hij met Spanje heulde. In de vergadering der Staten
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in behandeling, inzonderheid of zijn proces te 's Gravenhage of
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te Alkmaar zou gevoerd worden, met den uitslag, dat het te Alkmaar zou geschieden.
D e G r o o t meldt als de uitspraak: verbanning uit Holland. 3 Nov. 1621 deed hij
met God. de Hornes den koning van Frankrijk het voorstel La Rochelle in te sluiten
en te beschieten door het bouwen van hoofden diep in zee. Dit plan werd niet
aangenomen, maar de val der stad in 1628 is hieraan te wijten geweest, dat Richelieu
een grooten dam in zee voor het schutgevaarte deed opwerpen. Een nieuw met
zekeren Billotti beraamd plan was het in Frankrijk oprichten eener groote compagnie
van navigatie, waarover onze O.-I. Compagnie zich terecht verontrustte, waarom
de Staten van Holland 21 Dec. 1626 besloten, onzen ambassadeur op te dragen,
alle pogingen tot verijdeling daarvan aan te wenden en om Scapecaes en zijn genoot
uit Morbihan te verwijderen.
Zijne volgende ontwerpen waren minder bedenkelijk voor zijn vaderland, maar
leidden wel tot het sluiten van contracten, riet tot de uitvoering ervan: 31 Oct. 1637
met den H. Stoel voor de drooglegging, bevolking en in cultuur-brenging der
Pontijnsche Moerassen, van welke het voordeel gelijkelijk zou verdeeld worden
tusschen hem, de uitvoerende compagnie en de Kerk ten behoeve van gebouwen,
priesters, arme familiën van conversen en lossing van christenslaven; 3 Aug. 1639
met de regeering van Genua voor het bevolken en bebouwen der vele vruchtbare
maar ongebruikte gronden op Corsica, waarvoor de toe te voeren lieden vrijdom
van lasten, benoodigd hout uit de staatsbosschen en land in eeuwigdurende erfpacht
en hij een tiende der winst zouden genieten. Vooraf had hij het eiland met zijn zoon
P i e t e r doorkruist. Kort daarop werd hij door den dood verrast.
Zie: P.J. G l a s z in Nijhoff's Bijdr. 4e reeks, VI (1907) 67.
Bruinvis

[Wit, Johannes de]
WIT (Johannes d e ), of W i t t i u s , zoon van den ridder S t e p h a n u s d e W i t ;
geb. te Utrecht, overl. te Rome Oct. 1622. Hij werd 1 Oct. 1608 kanunnik van St.
Marie te Utrecht. Hij verbeterde en gaf uit het H.S. van een monnik van de abdij van
Dionysius: Historia Caroli VI, Francorum Regis. Eveneens gaf hij verbeterd uit:
P a s c h a s i i R a t b e r t i Abbatis Corbejensis opera, F u l g e n t i i opuscula aliquot,
N i c o l a i B r a y a l e Poemata de gestis Ludovici VIII. Bij v a n H e u s s e n e n
v a n R h i j n I, 337 vindt men nog afgedrukt een brief van hem over de boosheid
der tijden.
Zie: V a l . A n d r . Bibl. Belg. 586, F o p p e n s , Bibl. Belg. 757; B u r m a n Traj.
Erud. 451, v. H e u s s e n e n v. R h i j n , Hist. Bisd. Utr. I, 557.
van der Heijden

[Wit, Theodoricus de]
WIT (Theodoricus d e ), ook W i t t i u s . Hij was Utrechter en overl. te Utrecht 17 Oct.
1630. Hij studeerde te Leuven, alwaar hij het licentiaat in de theologie behaalde.
Sinds 1603 was hij pastoor te Dordrecht, vervolgens te Utrecht en provicarius van
het bisdom Middelburg. Hij schreef: Officium Sanctorum provinciae Ultrajectinae
Verder gaf hij nog eenige werkjes uit onder den naam van C h r i s t o p h o r u s
Fabri Lovaniensis.
Zie: V a l . A n d r . Bibl. Belg. 825; F o p p e n s , Bibl. Belg. 1119; C. B u r m a n ,
Traj. Erud. 450.
van der Heijden
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[Witkamp, Pieter Harme]
WITKAMP (Pieter Harme), zoon van P h i l i p W i t k a m p en J o h a n n a M a r i a
D e u t s c h m a n n , geb. te Amsterdam 30 Oct. 1816, gest. te Wichen 8 Januari
1892. Hij werd voor onderwijzer opgeleid en verkreeg reeds in 1832 als zoo-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1444
danig den vierden rang, in 1834 den derden, in 1838 den tweeden rang. Reeds vóór
dien was hij in Augustus 1837 aangesteld tot hulponderwijzer aan de school van
het Hersteld Luthersche Weeshuis. In 1846 werd hij benoemd tot eersten onderwijzer
aan de juist opgerichte oefenschool voor aankomende onderwijzeressen. In 1854
zeide hij de onderwijsloopbaan vaarwel en werd hij door dr. Sarphati verbonden
aan de in 1852 opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt. Daar werd hij bibliothecaris
en administrateur van het Tijdschrift voor Volksvlijt, dat van 1854 tot 1887 verscheen.
Hij heeft ook zeer veel bijgedragen tot de stichting van het Paleis voor Volksvlijt. In
1886 werd hij op zijn 70sten verjaardag als geograaf en historicus gehuldigd; kort
daarna verliet hij Amsterdam en trok zich terug te Wichen, waar hij is gestorven. Hij
was 7 Juli 1841 gehuwd met J o h a n n a E l i z a b e t h A p p e n z e l l e r . Witkamp
heeft zijn leven lang hard gewerkt en dan ook zeer veel geproduceerd. Als historicus
heeft hij zich veel bezig gehouden met de geschiedenis van Amsterdam, ook met
die van het Paleis voor Volksvlijt; van zijn hand is o.a.: Het Paleis voor Volksvlijt te
Amsterdam (Amst. 1861; ook in Fr., Hoogd. en Eng. vert.). Van zijn verdere
historische werken moeten vooral genoemd de catalogus van de Historische
tentoonstelling van Amsterdam, geopend in de zalen van het Oumannenhuis in
1876 (Amst. 1876; 2 st.), waarvan Witkamp de voornaamste bewerker was, en
o

vooral zijn Geschiedenis der Zeventien Nederlanden (Amst. 1871-1880, 4 .; met
hist. atlas), dat hij voor zijn hoofdwerk hield en inderdaad met zorg is bewerkt, maar
alleen nog als compilatie beteekenis heeft. Van zijn liefde voor het huis van Oranje
gaf hij blijk door zijn Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets (Amst.
1879; met medewerking van M. K a l f f ) en zijn Prins Willem Frederik Karel der
Nederlanden. Eene levensschets (Deventer 1881; met medewerking van P.H.
C r a a n d i j k ). Maar vooral had Witkamp verdienste als geograaf of liever als
topograaf. Hij kende als volhardend wandelaar bijna geheel Nederland door eigen
aanschouwing en wist het zoo waargenomene door boek en kaart vast te leggen.
Zeer veel handboeken en atlassen zijn dan ook door hem vervaardigd; zijn hulp
werd ook meermalen ingeroepen bij den aanleg van groote waterstaatswerken of
bij de indeeling van het land. Zoo kon hij uitgeven een Aardrijkskundig woordenboek
van Nederland (Tiel, 1877, 2 dln.; herdr. Amst. 1879); Gezichten in de Nederlanden
(door J.C. G r e i v e Jr; met bijschriften van W.; Amst. 1864, 1865); Amsterdam in
schetsen. Teekeningen van W. Hekking (Amst. 1861, 1869, 2 serieën) enz. Ook de
aardrijkskunde buiten Nederland had zijn aandacht; al vroeg gaf hij uit De Aardbol.
Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde (Amst. 1840-1854, 9 dln. fol.),
later gevolgd door Landen en volken. Eene beschrijving van alle landen en volken
der aarde. Schoonheden van natuur en kunst (Amst. 1866-1869, 8 afl.) Speciaal
had Witkamp veel studie gemaakt van Luxemburg blijkens zijn Proeve eener staat-,
aardrijks- en geschiedkundige beschrijving van het groothertogdom Luxemburg
(Amst. 1841), waardoor hij voor het eerst de aandacht op het destijds nauw met
Nederland verbonden staatje vestigde. Ten slotte was hij een voortreffelijk
kaartteekenaar; zeer groot is het aantal zijner schoolatlassen en schoolkaarten, die
zeer werden gewaardeerd.
Zie: P.H. C r a a n d i j k in Eigen Haard, 1886, 536 vlg.; A.A. V o r s t e r m a n v a n
O y e n in Alg. Ned. Familieblad, 1886, 267 vlg.; J.G. F r e d e r i k s in Ned. Spect.,
1886, 365 vlg.;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1445
J. K u i p e r in Tijdschr. v.h. Kon. Aardr. Gen. 1892, 285 vlg.; Leeskab. 1892, I, 132
vlg.; R o g g e in Levensb. Lett., 1892, 214 vlg. (met bibliographie); J.C.W. Q u a c k
in Geld. Volksalm. 1894, 136 vlg.
Brugmans

[Witmunda, Wesselius van]
WITMUNDA (Wesselius v a n ), dominicaan. Hij nam het ordekleed aan te Zutphen,
en had, als diffinitor, zitting in de kapittels zijner provincie in 1554, 1568 en 1575.
In 1570 was hij vicarius over de Dominicanenkloosters in Holland, Gelderen
Friesland. Gedurende 33 jaar bekleedde hij het prioraat te Zutphen, week bij de
opheffing des kloosters naar Calcar uit, waar hij in 1583 als balling stierf.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana, 84.
G.A. Meyer

[Wits, Claes Jacobsz.]
WITS (Claes Jacobsz.), te Enkhuizen geb. 1599, overl. 6 Oct. 1669, begraven in
Westerkerk Zuidkap. no. 223, zerk met opschrift; geh. vóór 1636 met J a n n e t j e
H e r m a n i dochter van den predikant Ds. H e r m a n u s G e r a r d i en van
P i e t e r m o e r P i e t e r s d r . Hij was te Enkhuizen commissaris kl. zaken 1652,
ontvanger van 's lands middelen 1654, raad in de vroedschap 1652, 1669, schepen
1658, 1660, burgem. 1666, 1667, ouderling 1647, kerkmeester 1654, weesmeester
1669.
Wits is de dichter van de meermalen te Enkhuizen herdrukte vrome zangen:
Stichtelijke bedenkingen vertoont door Sanghsgedichten (9de druk 1694). Het eerste
deel gemaakt vóór 1645 droeg hij op aan Cornelis Pietersz. Biens, ouderling te E.,
die hem in zijne jonge jaren, door middel van een stichtelijk handboekje met verzen
tot de gereformeerde leer had overgehaald en de kerk binnengeleid; het tweede
deel: Onledige ledigheyt ofte buijtentijtse stichtlijcke oeffeninge gemaakt vóór 1649,
is opgedragen aan Herman Jansz. ordinaris ziekentrooster te Hoorn en het derde
deel: Stichtelijcke tijdtkortinge bestaande in leerlycke historien aan Herman Outgersz.
Bock te Enkh. 10 Febr. 1649; eindelijk nog een vervolg of 4de deel: Aenmerckelijke
historien en andere ghesangen (1ste druk Enkh. 1665) opgedragen aan Mejv.
Jaquelijn van Dalmen wed. den E. Heer Niclaes van Assendelft te 's Gravenhage,
welke dame in het bezit was van eene aanmerkelijke verzameling rariteiten en
bedreven in het maken van verzen. Op de torenklok te Hem, 1666 gegoten te Enkh.,
staan eenige dichtregelen van C. Wits. Zijn portret en dat zijner vrouw, met wapens,
geschilderd op paneel door Johan van Neck 1668 bevinden zich bij Dr. J.A. Moll te
's Gravenhage.
o

o

Van zijne kinderen vermelden wij: 1 . Herman die volgt; 2 . P i e t e r , geb. vóór
o

1648 med. doct. te Enkhuizen, begr. aldaar 3 Nov. 1664; 3 . J a c o b u s , ged. 15
Jan. 1640 te Enkh. schepen, aldaar begr. 6 Nov. 1679.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Witsius, Herman]
WITSIUS (Herman), geb. 12 Febr. 1636 te Enkhuizen, gest. 22 Oct. 1708 te Leiden,
zoon van den voorg. De latere bekende theoloog sproot uit een goed enkhuizensch
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geslacht, waarvan leden van ouds in de vroedschap zitting hadden en het wapen
(de duif met den olijftak op de schildpad) o.a. voorkomt op de wapenkaart in
B r a n d t 's Historie der ... koopstadt Enkhuysen. Zijn ouders bestemden hem, naar
bedenkelijke gewoonte, reeds vóór zijne geboorte voor het predikambt. Hij bezocht
de latijnsche school in de oude Westerstraat en kwam in 1651 als student naar
Utrecht. Dáár vond hij voor de hebraïca Joh. Leusden, dien hij later prijst, voor de
theologie Gisb. Voe-
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tius, Hoornbeek en Essenius, terwijl hij in 1654 naar Groningen ging om Maresius
te hooren. De invloed van dezen bekwamen, maar strijdvaardigen man is bij Witsius
in de eerste jaren nog merkbaar. In October 1655 vinden wij hem in Utrecht terug,
in het volgend jaar wordt hij praeparatoir geëxamineerd in zijn vaderstad en 8 Juli
1657 deed hij intrede te Westwoud, waar hij ook in het huwelijk treedt met A l e t t a
v a n B o r c h o o r n , die hem drie dochters schenken zou. Hij is nog predikant
geweest in Wormer (1661), Goes (1666), om in April 1668 zich aan de gemeente
te Leeuwarden te verbinden. Dáár heeft hij zijne krachten kunnen ontplooien,
geestelijke raadsman ook van het stadhouderlijk hof en bestrijder der labadisten in
het, met J. v a n d e r W a e y e n opgestelde Ernstige betuiginge, vijf jaren vóórdat
de huisgemeente zich in Friesland vestigen zou. Het was insgelijks in Leeuwarden
dat hij, 1669, liet ter perse gaan zijn Twist des Heeren met zijnen wijngaard, waarin
hij, rigoristisch-ascetisch-voetiaansch, de zonden van zijn tijd bestraft en fel te keer
gaat tegen doopsgezinden en remonstranter, in wier verzamelingen zich het vergif
der schandelijke ketterij van het socinianisme verschuilt en wier leeraren er voor
het grootste deel mede besmet zijn (Twist d. Heeren, 188). Ook tegen het
cartesianisme treedt W. in dit boek heftig op, wat een polemiek uitlokte met ds. P.
Allinga van Wijdenes, ijverig cartesiaan en coccejaan.
Te Franeker was Joh. Melchior Steinberg 25 Nov. 1670 overleden, na slechts
zeven maanden, sinds 17 Maart 1670 den katheder te hebben bezet; 12 Nov. 1671
volgde hem Chr. Schotanus Sterringa, zoodat Nic. Arnoldus alleen in de faculteit
der godgeleerdheid overbleef. Na enkele bedankjes benoemden curatoren Witsius,
die aannam. Donderdag 7 Maart 1675 hield hij zijne Afscheydt-predikatie naar 1
Cor. 15:58, waarin hij o.a. zijne hoorders opwekt hunne zonen, voorzoover zij die
Gode hebben toegewijd, hem ook verder ten onderwijs toe te vertrouwen. Het stuk
beslaat in druk 107 blz. 12o. 22 Maart bevorderde Arnoldus hem tot doctor, 15 April
inaugureerde hij met eene Oratio exhibens speciem veri ac sinceri theologi. Hier
schreef hij zijn bekend werk De oeconomia foederum Dei cum hominibus libri IV
(Leov. 1677, 1685 1694, 1712, 1739). De leerling van Voetius toonde zich hier in
beginsel een aanhanger van Coccejus' foederaaltheologie, maar tegelijk begeerig
in haar de orthodoxe leerbegrippen eene plaats te geven, waardoor zij wezenlijk
ontwricht wordt. Want de leer der verbonden laat zich niet rijmen met de calvinistische
dogmatiek, in casu met het dogma der vóórbeschikking. In zijn afkeer van de
scholastiek verwijdert hij zich weer van Voet. In 1679 trachtten die van Groningen
hem als opvolger van Jac. Alting, die 20 Aug. van dat jaar overleden was (I kol. 96
vlg.), tevergeefs aan zich te verbinden, maar een benoeming te Utrecht - met het
predikambt verbonden - nam hij in 't volgend jaar aan, 25 April zijne intrede doende,
29 April inaugureerende met eene rede De praestantia veritatis evangelicae. Achttien
jaren (‘grande mortalis aevi spatium’) heeft hij de utrechtsche hoogeschool en
gemeente te gader gediend met die werkkracht, waarvan wij bij zoovelen in die
dagen de verbaasde getuigen zijn, naar zijne eigene ietwat naïeve, maar juiste
verklaring ‘ut neque me Ultrajecti neque Ultrajectum mei pudere ac poenitere debeat.’
Hier gaf hij zijne Exercitationes sacrae in symbolum quod apostolorum dicitur et in
orationem dominicam;
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hier dicteerde hij ook zijn Schediasma theologiae practicae, dat lang na zijn dood,
1729, werd uitgegeven door H.C. v a n B i j l e r als Theologia practica, voorafgegaan
door eene Vita Witsii. In 1731 verscheen er te Delft eene nederlandsche vertaling
van onder den titel Practicale godgeleerdheid. Het geeft echter niet, wat wij
tegenwoordig onder practische theologie verstaan, veeleer de toen nog verdachte
(t.w. van arminianisme) ethiek, de leer van de plichten eens christens jegens God,
Christus, zichzelven en den naasten. Als zeker gewenschte afwisseling in zijn
studeerkamerleven, ging hij in 1685 mede met het gezantschap onder van Weede
van Dijkveld, dat Jacobus II bij zijn troonsbestijging namens de Republiek begroeten
moest. Of Witsius daarbij inderdaad eene rol heeft gespeeld door het versterken
der protestantsche partij, eischt nog nader onderzoek.
Middelerwijl begon zijn dubbel ambt te Utrecht hem, bij het ouder worden, te
drukken. Toen dus de leidsche curatoren hem in 1698 een stoel aanboden,
aanvaardde hij dat gaarn en inaugureerde 16 October van dat jaar, sprekende over
den Theologus modestus delineatus t.w. ‘quo modo modestus theologus discat,
doceat, vivat.’ Hij was toen 62 jaar en genoot, behalve ƒ 1200 bezoldiging, ƒ 500 als
persoonlijke toelage en ƒ 300 voor huishuur. Het volgend jaar werd hij ook regent
van het Staten-college. Hier te Leiden verscheen, 1700, het tweede deel zijner
Miscellanea sacra (deel I is van 1692), 1703 de Meletemata leidensia, 1704 zijne
Disquisitio theologica de Paulo Tarsensi, cive romano. In 1707 emeritus geworden,
overleed Witsius 22 October des volgenden jaars. Hij bezat, om met Y p e y (Chr.
i.d. 18e eeuw VIII 31) te spreken ‘een engelachtig verstand, een fijngepolijst oordeel,
vasthoudend geheugen’, terwijl zijne zoetvloeiende welsprekendheid zijne
bewonderaars van Lactantius spreken deed. Stellig was hij een geleerd theoloog,
schoon zijne werken verouderd zijn. Maar zijne beteekenis ligt toch elders. Hij
vertegenwoordigt de toenmaals zeker niet talrijke groep van hen, die tot geene partij
wilden behooren. Althans was hij geen partijman, noch coccejaan, noch voetiaan;
verdraagzaam en irenisch, met ‘iets erasmiaansch’ zegt G l a s i u s (Godg. Ned. III,
614), rekkelijk in den bekenden zin. ‘Nobis’, zegt hij in een verhandeling over het
gebruik der rede bij de geheimenissen des geloofs, ‘uti in plerisque omnibus ita et
hic media via tutissima esse videtur.’ Vandaar ook zijne instemming met de (vooral
onder de remonstranten geliefde, toch ook door anderen aanvaarde) stelling: In
necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus charitas.’ Maar geen
partijman wezen, dat was tegelijk ietwat in de schaduw blijven, geen hoofdrol spelen,
en die waarheid heeft zich ook aan Witsius vervuld. Vandaar eveneens het klein
getal zijner eigenlijke leerlingen, maar onder hen Campegius Vitringa. Gaarne vatten
wij ons oordeel samen in de juiste woorden van t e W a t e r (Narr. 22): ‘Ille igitur,
aetate provectior, docebat aequales, qua tandem ratione fieret finis contentionum
acerbiorum, quibus scholae theologorum batavae, eo adhuc tempore, in partes
scindebantur et conturbabantur.’
Hij schreef: De judaeorum et christianorum messia (Ultraj. 1654); De S.S. trinitate
ex judaeis contra judaeos probanda (Ultraj. 1655); Judaeus christianizans circa
principia fidei et S.S. trinitatem (Ultraj. 1660); De practijk des christendoms,
voorgestelt in vragen en antwoorden, mitsgaders geestelijke printen van enen
onwedergeboren op zijn
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beste en een wedergeboren op zijn slegtste (Ultraj. 1665); De twist des Heeren met
sijn wijngaart (Leeuw. 1669; met J. v a n d e r W a e y e n ); Eene ernstige betuiginge
aan de afdwalende kinderen der kerke, tot wederlegginge van de gronden van J.
de Labadie en de sijne (Amst. 1670); Afscheydtpredikatie (Leeuw. 1675); De
oeconomia foederum Dei cum hominibus libri IV (Leov. 1677); Excercitationes sacrae
in symbolum quod apostolorum dicitur et in orationem dominicam (Fran. 1681);
Aegyptiaca et Δεχάφυλον sive de Aegyptiorum sacrorum cum hebraicis collatione
libri III (Amstel. 1683); Dissertatio epistolica ad Ulr. Huberum de S.S. auctoritate
divina ex sola ratione adstruenda (Ultraj. 1687); Dissertationes duae de theocratia
Israëlitarum et de Rechabitis (Ultraj. 1690); Miscellanea sacra (Ultraj. 1692; ll, 1700);
Excercitationum academicarum XII (Ultraj. 1694); Lijkrede op koningin Maria (Utr.
1695); Meletemata leidensia (L.B. 1703); Disquisitio de Paulo Tarsensi, cive romano
(L.B. 1704). Van de Opera omnia verscheen een uitgave (te Basel ir 2 vol. 1739).
Posthuum het Schediasma theologiae practicae (Gron. 1729).
Er bestaan afbeeldingen in prent van hem door A. van Sijlveldt, J. de Ram, P.
van Gunst, M. Gillis en P. Pontius. Geschilderde portretten in de Universiteit te
Leiden en te Utrecht.
Zie: J o h . M a r c h i i , Oratio funebris in obitum H. Witsii (L.B. 1708); H.C. à
B i j l e r , Vita Witsii vóór het Schediasma; C. B u r m a n , Traj. erud. 451-457; W.B.S.
B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 256-261; M. S i e g e n b e e k , Gesch. d.L. hoogesch.
I, 290 vlg., II, 163 vlgg.; V i s s c h e r in Kron. Hist. Gen. Utr. 1847, 114-121; S.P.
H e r i n g a , Specimen de H. Witsio, (Amst. 1861); G l a s i u s , Godg. Ned. s.v.;
S e p p , Godgel. onderw. II sparsim; B l o k e n M a r t i n , Senaatskamer (1914)
116, waar geboortedatum en -jaar onjuist.
Knappert

[Witt, de]
WITT (d e ). De geslachtsnaam W i t t (W i t , W i t h of W i t t e ), die uit een voornaam
is ontstaan, komt in Holland op verschillende plaatsen en verder te Zierikzee en te
Leuven voor. Van verwantschap van het bekende dordtsche regeeringsgeslacht
van dien naam met die andere is niets met zekerheid bekend. Wij behandelen
hieronder alleen de daarvoor in aanmerking komende leden van het dordtsche
geslacht, dat volgens B a l e n 's Genealogie te Dordrecht reeds in het einde der 13e
eeuw met eenen J a n d i e W i t t e te constateeren valt. De eerste uit het geslacht,
die, voorzoover bekend, deel aan de regeering had, was J a n d i e W i t t e
G o d s c h a l k s z ., die in de tweede helft der 14e eeuw leefde; hij was sedert 1367
meerdere malen schepen en in 1375 burgemeester. Eerst ruim een eeuw later komt
weer een de Witt, nl. zijn achterkleinzoon W i t t e d e W i t t , in de regeering voor.
Deze was veertig in 1496, raad in 1493 en daarna meerdere malen, en bovendien
dijkgraaf van Mijnsheerenland; hij huwde in 1483 met M a r i a B o e m en stierf 6
Sept. 1504. Van twee zijner kinderen, Jan (1) (kol. 1458) en Cornelis (1) (kol. 1449),
stammen de beide takken van het geslacht, die we sedert het begin der 16e eeuw
geregeld in de regeering te Dordrecht aantreffen en waarvan de voornaamste
vertegenwoordigers hierna ieder onder een eigen hoofd behandeld worden. Wij
hebben voor de gelijkvormigheid overal de schrijfwijze W i t t aangenomen.
Zie: B a l e n , Beschrijving van Dordrecht, 1293 vlg., waar al de middeleeuwsche
vertegenwoordigers van het geslacht genoemd worden.
Japikse

[Witt, Andries de]
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WITT (Andries d e ), geb. te Dordrecht 16 Juni
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1573; gest. te 's Gravenhage (?) 26 November 1637; oudste zoon van Cornelis (2)
de Witt en Johanna Heymans. Studeerde in de rechten te Leiden, waar hij 2 Mei
1601 ingeschreven werd (Album i.d.); reisde 4 jaar door Duitschland, Zwitserland,
Frankrijk en Engeland en vestigde zich daarna te Dordrecht, waar hij in 1603 lid van
het college der veertigen en in 1606 secretaris van de weeskamer werd. In 1618
kreeg hij er het ambt van secretaris en pensionaris en werd nog in ditzelfde jaar, na
de gevangenneming van Oldenbarnevelt, belast met de waarneming van het
advocaatschap van den lande, wat tot 1621 geduurd heeft; dit bewijst afdoende,
aan welke zijde hij - evenals zijn vader - in den strijd tusschen Maurits en
Oldenbarnevelt stond (cf. F r u i n , Verspreide Geschriften, VII, 511). Ondertusschen
was hij 20 Decemher 1620 benoemd tot lid van het Hof van Holland, wat hij tot zijn
dood bleef. In 1621, 1631, 1632, 1633, 1634 en 1637 werd hij gedeputeerd op de
provinciale synoden van Zuid-Holland als commissarispolitiek (K n u t t e , Acta der
Part. Synoden van Zuid-Holland, I en II, reg. i.v.). Hij huwde 23 Mei 1604 met
E l i s a b e t h v a n d e n H o n e r t . Hij had bij haar twee kinderen, van wie één
zoon, T h o m a s (geb. 7 Maart 1613, gest. 10 Mei 1642), in den militairen dienst
trad en het bracht tot kapitein; diens zoon C o r n e l i s (geb. 1641, gest. 16 Maart
1671) kwam in 1664 als vaandrig voor (Brieven van J o h a n d e W i t t , II, uitg.
F r u i n - J a p i k s e , 554) en werd kapitein van een compagnie mariniers. Verder
behoeft over dezen tak van het geslacht de Witt niets gezegd te worden.
Rechtstreeksche afstammelingen er van schijnen nog te Breslau te wonen (schrijven
van eenen Johan de Witt te Breslau in mijn bezit). Verdere bizonderheden bij B a l e n ,
alsvoren, 1320-1323.
Japikse

[Witt, Cornelis de (1)]
WITT (Cornelis d e ) (1), geb. te Dordrecht 1485, gest. ald. 1 Aug. 1537; vierde zoon
van Witte de Witt en Maria Boem (kol. 1448). Hij komt in 1526 en 1527 voor als raad
en in 1531, 1532, 1535 en 1536 als schepen in zijne geboortestad. Hij huwde
B e a t r i x v a n S l i n g e l a n d t , bij wie hij had 5 kinderen, van wie wij noemen:
Frans (kol. 1453).
Een geschilderd portret in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
Zie verder B a l e n , alsvoren, 1314.
Japikse

[Witt, Cornelis de (2)]
WITT (Cornelis d e ) (2), geb. te Dordrecht 30 April 1545, gest. ald. 3 April 1622;
zoon van Frans de Witt en Liduwi van Beveren (kol. 1453). Hij reisde in Frankrijk
en Italië. Zijn politieke rol begint in 1575, wat bewijst, welke zijde hij in den strijd
tegen Spanje gekozen had; ongetwijfeld zal hij in dien tijd Calvinist geweest zijn. In
1575 en daarna meerdere malen was hij schepen in zijne geboortestad; in 1581 lid
van de veertigen; van 1586-1592, in 1597, van 1600-1602, 1606-1608, in 1612 en
1613, van 1618-1620 burgemeester. In den strijd tusschen Oldenbarnevelt en Maurits
hield hij de zijde van den laatste, zooals de dordtsche regenten algemeen deden;
Maurits achtte bij zijne rondreis door de hollandsche steden in 1618 het verzetten
van de wet te Dordrecht, waar Cornelis toen burgemeester was, dan ook onnoodig.
De stad committeerde hem meerdere malen ter Staten van Holland en in de
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier. Van 1596-1599 was hij namens
Holland gedeputeerd in de zeeuwsche admiraliteit en tegelijkertijd was hij lid van
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den Raad van Vlaanderen; toen woonde hij dus te Middelburg. In 1602 was hij
gedeputeerde te velde namens de Staten-Generaal
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bij het beleg van Grave. Een krijgsavontuur beleefde hij in 1576, toen hij, op weg
naar Geertruidenberg, op den Biesbosch door spaansche vrijbuiters gevangen
genomen werd; aan drie Dordtenaars onder dezen, die hij door een belooning en
door belofte van pardon voor zich wist te winnen, had hij zijne invrijheidsstelling te
danken. Nog komt hij voor als dijkgraaf van Mijnsheerenland. Hij huwde 2 maal: 1e.
28 Sept. 1568 met J o h a n n a H e y m a n s , bij wie hij elf kinderen had; 2e. 2 Sept.
1603 met K o r n e l i a v a n B e v e r w i j c k . Onder zijne elf kinderen, van wie 5
jong gestorven, waren drie zoons: Andries (kol. 1448), F r a n s (geb. 14 Nov. 1586
en gest. 29 Maart 1615, die vele jaren in Frankrijk en Italië reisde, ‘uyt enkele lust’
in de medicijnen studeerde en ongehuwd bleef) en Jacob (2) (kol. 1455).
Een portret door J. van Ravesteijn bij de douairière Hoeufft van Velsen te 's
Gravenhage, een ander portret in het Gemeente-museum aldaar.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1318.
Japikse

[Witt, Cornelis de (3)]
WITT (Cornelis d e ) (3), geb. te Dordrecht 25 Juni 1623, vermoord 20 Aug. 1672 te
den Haag, zoon van Jacob (2) de Witt en Anna van den Corput. Van zijn jeugd en
studietijd valt hetzelfde te zeggen als van die van zijn twee jaar jongeren broeder
Johan (5), met wien hij geheel opging (kol. 1459). Eerst ná den terugkeer van de
studiereis scheidden zich de wegen der beide gebroeders. Cornelis, die op 8 Oct.
1647 den eed voor het Hof van Holland aflegde, vestigde zich metterwoon te
Dordrecht, waar hij in de Grootekerksbuurt naast zijn vader woonde. Reeds in 1648
werd hij hier gekozen tot schepen en had dus sedert eenig aandeel aan de regeering
zijner vaderstad. Na den ommekeer in de staatkundige verhoudingen in 1650 was
voor hem de weg tot meer macht geopend. Na van 1652-1654 lid van de
rotterdamsche admiraliteit geweest te zijn, werd hij in het laatstgenoemde jaar na
veel gekuip door de Staten van Holland benoemd tot ruwaard van Putten, wat hem
verplichtte zich te Geervliet te vestigen. Hij bleef echter lid van den Oud-Raad te
Dordrecht, waar hij in 1655 ook lid van het college der veertigen werd, terwijl hij in
1657 tevens benoemd werd tot dijkgraaf van Mijnsheerenland (ook nog baljuw van
de Beyerlanden 1660). Hij trachtte spoedig in de regeering tot meerderen invloed
te geraken. Te gen den zin der machtige van Beverens (kol. 106-114) wist hij met
behulp van een door hem tot stand gebrachte kabaal onder een deel der
regeeringsleden te bewerken, dat hij in 1658 opnieuw tot schepen benoemd en nog
in ditzelfde jaar (December) gedeputeerd werd ter dagvaart. Sedert klom zijn aanzien
gestadig en op den duur, bep. na den dood der beide machtige van Beverens, werd
hij de voornaamste in de regeering te Dordrecht, waar hij toen gewoonlijk woonde.
Hij was er burgemeester in 1666 en 1667, werd namens zijne stad meermalen
gedeputeerd ter Staten van Holland en van 1663-1665 benevens van 1669-1671
in de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier. In 1667 werd hij door de Staten
van Holland benoemd tot curator van de leidsche Universiteit. De Staten-Generaal
benoemden hem in 1665 tot gedeputeerde te velde in den oorlog met den bisschop
van Munster; in dezelfde hoedanigheid trad hij in 1668 op, toen troepen op de been
gebracht werden met het oog op den oorlog tusschen Spanje en Frankrijk. De
meeste bekendheid verwierf hij als gedeputeerde op de vloot in 1667, toen hij der
tocht op de Medway medemaakte, en in 1672, toen hij in den slag van Solebay
aanwezig was; bij beide gelegenheden
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onderscheidde hij zich door persoonlijken moed. Nog fungeerde hij van Februari April 1672 met Cornelis van Vrijbergen als gezant van de Staten-Generaal te Brussel,
om met den spaanschen landvoogd de onderlinge hulpverleening in geval van oorlog
met Frankrijk te regelen. Cornelis de Witt is dus wel een zeer aanzienlijk regent
geweest, wien zeer belangrijke posten opgedragen werden. Bezwaarlijk zou hij het
zóó ver gebracht hebben, indien zijn broeder Johan, de raadpensionaris, hem niet
tot steun gestrekt had. De ruwaard was veel minder begaafd dan dezen; hij miste
Johan's bezadigdheid en kon zelfs zeer heftig zijn; hij was bovendien hooghartig in
zeer erge mate; zeer zeker geen beminnelijk en evenmin een bizonder hoogstaand
man. Op staatkundig gebied volgde hij in het algemeen 's broeders leiding. Men
mag gerust zeggen, dat hij in de belangrijke, hem toevertrouwde opdrachten, bep.
ook in de deputatiën ter zee, niets was dan de uitvoerder van de door den
raadpensionaris ontworpen plannen. In de correspondentie van beiden vindt men
curieuse voorbeelden, hoe de laatste aanleiding vond den ouderen broeder de les
te lezen, als deze in een of ander opzicht te kort schoot. Zijn gebrek aan
bezadigdheid werd door den raadpensionaris meermalen afgekeurd, zonder dat dit
veel geholpen schijnt te hebben. Het gebrek bleek in de wijze, waarop hij te Dordrecht
zich een weg baande. Het kwam het duidelijkst aan het licht, wanneer de ruwaard
persoonlijk voordeel zocht, van welke neiging hij lang niet vrij was. Niet tevreden
met de eerbewijzen (o.a. de beroemde gouden kop, die later door de familie Hoog,
zie kol. 1454, verkocht is), hem zoo door de dordtsche regeering als door de Staten
van Holland verleend ná den tocht op de Medway, trachtte hij zich nog te doen
beloonen met een of andere heerlijkheid (bep. Spijkenis); dit mislukte wegens grooten
tegenstand van enkele leden der Staten van Holland, v.n. Alkmaar, maar toch kwam
het zóó ver, dat hij, niet zonder hulp van zijn broeder, vereerd werd met een geschenk
van ƒ 30.000. In 1672 eischte hij, alvorens de deputatie ter zee op zich te nemen,
dat zijn oudste zoon de opvolging zou krijgen in het ruwaardschap van Putten, indien
hij ter zee mocht omkomen, wat de Staten inwilligden niettegenstaande een in 1663
aangenomen besluit tegen alle survivances. Deze hebzucht van Cornelis heeft hem
zelf en tevens zijn broeder veel kwaad gedaan. Eigenlijk was hij meer gehaat dan
Johan, wat in 1672 duidelijk te constateeren valt. Voor den raadpensionaris merkt
men dan hier en daar een gevoel van bewondering, gemengd met medelijden; voor
den ruwaard heeft niemand een goed woord over. Toch viel hem niet minder gruwelijk
lot te beurt. Na zijn terugkeer van de vloot wegens ziekte op 23 Juni werd hij 6 dagen
later in zijne woning te Dordrecht, onder den indruk van de dreigende volksbeweging
buiten, gedwongen zijne handteekening te zetten onder de acte van de dordtsche
stadsregeering tot herroeping van het Eeuwig Edict; hij gaf eerst na krachtigen
tegenstand toe op aandrang van zijne vrouw, die ook het v(i) c(oactus), dat hij achter
zijn naam zette, onzichtbaar maakte. Een maand later, op Zondag 24 Juli, werd hij
op last van het Hof van Holland, feitelijk met schending der stadsprivilegiën, naar
den Haag overgebracht en voorloopig in de Kasteleinije in bewaring gesteld: Willem
Tichelaer (kol. 1239), die hem op 8 Juli 's morgens in zijn huis te Dordrecht bezocht
had, had een beschuldiging tegen hem ingediend, dat de ruwaard hem had trachten
over te halen een
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aanslag op het leven van den prins van Oranje te doen. Het tegen hem gevoerde
proces had plaats onder dep indruk van de hem zeer ongunstige stemming van het
volk in den Haag, dat - als vele anderen - vrij algemeen aan de waarheid der
beschuldiging geloofde. Dit alleen maakt het begrijpelijk, al rechtvaardigt het het
niet, dat het Hof den ruwaard niet vrij sprak. De familie - vooral broeder Johan
weerde zich hierin - leverde overtuigende bewijzen in van de onwaarheid der
beschuldiging zoowel als van de ongeloofwaardigheid van den beschuldiger; zij
kreeg van het Hof alleen gedaan, dat Tichelaer in Augustus gevankelijk op de
Voorpoort werd gebracht, waarheen toen ook de ruwaard overging. Deze laatste
hield voortdurend, ook tijdens een ‘scherper examen’ (i.e. pijniging), zijn onschuld
staande; het gaf niets. Het vcnnis, 20 Aug. 's morgens uitgesproken, veroordeelde,
zonder opgave van redenen, den beschuldigde tot verlies van al zijne waardigheden
en levenslange ballingschap uit Holland.
Het vonnis voldeed de haagsche bevolking niet, die reeds dagen lang toezicht
liet houden, opdat de ruwaard niet ontsnapte. Tichelaer, nu vrijgelaten, en ook
anderen zorgden er voor, dat er een volksbeweging op gang kwam. Hiermede
hielpen zij de vreeselijkste tragedie uit onze geschiedenis voorbereiden. De v.n.
feiten waren de volgende: omstr. half tien ging Johan de Witt, hetzij met of zonder
medeweten van zijn broeder verzocht, om op de Gevangenpoort te komen, hierheen;
omstr. half elf trachtte hij zonder zijn broeder, die waarschijnlijk tegen het vonnis in
verzet wilde komen, deze te verlaten, wat hem door een voor de gevangenis reeds
verzamelde volksmenigte werd belet; omstr. 11. uur namen de Staten van Holland
(die daarna uiteengingen) eenige maatregelen, om de Voorpoort te beveiligen: o a.
werden twee en een halve compagnie ruiters (meer waren er toen niet in den Haag
van wege den oorlogstoestand) onder de wapenen gebracht; toen deze op de Plaats
kwam, had de haagsche schutterij - grootendeels eigener beweging samengekomen,
naar het schijnt - de wacht voor de poort reeds bezet er de eigenlijke menigte
achteruit gedrongen; omstr. 3 uur werd de ruiterij onder den ritmeester Tilly op bevel
van den heer van Asperen, president van Gecommitteerde Raden, van de Plaats
afgecommandeerd, om de toegangen tot den Haag te bezetten, wijl men bevreesd
was voor plundering door westlandsche boeren; daarna drong het blauwe vendel
der schutterij, waarbij zich heftige vijanden van de de Witten bevonden, naar de
Voorpoort op, die tusschen 4 en 5 uur geforceerd werd, v.n. door toedoen van den
zilversmid Verhoeff; de binnendringende haagsche schutters, burgers dus, sleepten
de gebroeders, die hun lot gelaten afgewacht hadden, naar buiten, waar een
gruwelijke moordpartij plaats had; later werden de lijken aan de galg op het Groene
Zoodje (Plaats) opgehangen en ijselijk verminkt. Ongeveer 12 uur 's avonds werden
de lijken vandaar gehaald door 2 vrienden en 5 dienaars der familie en overgebracht
naar Johan's woning op den Kneuterdijk. In den nacht van 21 op 22 Aug. zijn beiden
in de Nieuwe Kerk te den Haag bijgezet. Het is nooit met alle zekerheid uitgemaakt,
of deze moord een gevolg is van een vooruit beraamd komplot. Wel mag men zonder
twijfel aannemen, dat de Prins van Oranje, dikwijls van indirecte medeplichtigheid
aan den moord beschuldigd, aan een eventueel bestaan hebbend komplot geen
deel gehad heeft; zijn houding is alleen in zóó verre betreurens-
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waardig, dat hij, bevorderend, dat tegen de schuldigen niet opgetreden werd, later
enkelen hunner zelfs heeft begunstigd.
Cornelis de Witt huwde 21 Sept. 1650 M a r i a v a n B e r c k e l (II, kol. 128),
(geb. 31 Mei 1632, gest. 5 Aug. 1706), een flinke vrouw, die zelfs het vreeselijke lot
van haren man met berusting wist te dragen. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen
geboren, van wie 2 zoons: J a c o b (geb. 29 Nov. 1653), die 6 dagen na de
vermoording van zijn vader op reis ging naar Duitschland, Genève, Italië (waar hij
promoveerde te Padua in 1675) en Oostenrijk; te Weenen overleed hij, ongehuwd,
22 Juni 1675; J o h a n (geb. 27 Dec. 1660), die ongehuwd overleed te Dordrecht
in 1681 (begr. 7 Juni); waarschijnlijk is hij bedoeld met één der beide personen van
dezen naam, die resp. op 15 Maart en 10 Oct. 1679 als student te Leiden
ingeschreven werden (Album i.d.); zijn gelijknamige neef (zie Johan (6)) was dan
de andere. Van de drie dochters noemen we alleen de jongste, Wilhelmina, die
huwde met haren neef Johan (6) de Witt (kol. 1468).
Voor portretten zie M o e s , Iconogr. Bat.
Literatuur: als bij Johan (5) de Witt; B a l e n , alsvoren, 1326. Voor het proces:
Berigten van het Hist. Gen. II, 1e stuk, 15 vlg.; A.W. K r o o n , Jan de Witt contra
Oranje 1650-1672 (Amst. 1868), 172 vlg.; voor den moord: F r u i n , Verspr. Geschr.,
IV, 357 vlg. (waar in de noten de v.n. bronnen genoemd worden); verder de talrijke
artikelen, genoemd in P e t i t 's Repertorium, I en II, op het jaar 1672; nog is te
verwijzen naar Briefwisseling van der Goes (uitg. G o n n e t ), II, 402 vlg., en
K e r n k a m p , Baltische Archivalia, 128 vlg.
Japikse

[Witt, Cornelis de (4)]
WITT (Cornelis d e ) (4), heer van Jaarsveld, geb. te Dordrecht 14 Mei 1696, gest.
ald. 12 Oct. 1769, zoon van Johan (6) de Witt en Wilhelmina de Witt. Hij studeerde
in de rechten te Leiden, waar hij 27 Febr. 1712 ingeschreven werd (Album i.d.).
Sedert 1724 had hij, toen hij tot schepen benoemd werd (nogmaals in 1725), eenig
aandeel aan de regeering zijner geboortestad. Hij was hier in 1725 tevens
waterschepen, sedert 1725 lid van het college der veertigen, burgemeester in 1745
en 1746, 1758 en 1759. Verder was hij meermalen gedeputeerde ter Staten van
Holland en van 1760-1762 lid van de admiraliteit op de Maas. Sedert 1745 bovendien
curator van de leidsche academie. In de politiek was hij volstrekt geen op den
voorgrond tredende persoon, al heeft hij waarschijnlijk in 1747-1748 een zekere rol
trachten te spelen (cf. Archives de la Maison d'Orange-Nassau, S. IV, t. I, 224). Hij
huwde 25 Sept. 1718 met zijne nicht C a t h a r i n a W i l h e l m i n a v a n d e n
H o n e r t , bij wie hij had 7 kinderen, van wie 4 jong gestorven; wij noemen de beide
langer levende zoons: Johan (8) (kol. 1469) en Herman Cornelis (kol. 1454).
Een door A. van der Burg geschilderd portret in het Gemeente-museum te 's
Gravenhage.
Zie: Genealogie van het geslagte de Witte (z.j. en pl.; herdruk en voortzetting van
Balen's genealogie tot in het einde der 18e eeuw).
Japikse

[Witt, Frans de]
WITT (Frans d e ), geb. te Dordrecht 1516, gest. ald. 25 Jan. 1565; zoon van Cornelis
(1) de Witt en Beatrix van Slingelandt. Van 1532-1538 reisde hij in Frankrijk, Spanje
en Portugal. In 1564 komt hij voor als lid van de achten te Dordrecht. Hij huwde:
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Aleyd Muys van Holy (kol. 111), bij wie hij 10 kinderen had; 2e. 29 Juni
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1563 K a t h a r i n a v a n B e v e r w i j c k Onder zijn 10 kinderen, van wie 3 jong
stierven, waren 2 zoons: Cornelis (2) (kol. 1449) en Jacob (1) (kol. 1454).
Een portret is in het Gemeente-museum te 's Gravenhage.
Zie: B a l e n , alsboven, 1316.
Japikse

[Witt, Gijsbert de]
WITT (Gijsbert d e ), geb. te Dordrecht 19 Juli 1611; sterfjaar onbekend; zoon van
C o r n e l i s d e W i t t en E l i s a b e t h v a n H a a r l e m . Hij studeerde te Leiden,
waar hij 22 April 1630 (Album i.d.) ingeschreven werd, en promoveerde tot doctor
in de beide rechten; daarna trad hij in dienst van de West-Indische Compagnie. Hij
werd lid van den Hoogen Raad in Brazilië en president van den Raad van justitie;
directeur over de districten van Rio de St. Francisco en de Lagoas en later van
Parahiba en Rio Grande. Bij de belegering van het Recief en Mauritsstad fungeerde
hij als kolonel over negen burger-compagnieën. Na zijn terugkeer uit Brazilië (1653?)
vinden we hem in 1657 met anderen afgevaardigd als gezant naar Portugal, om de
vredesonderhandelingen met dit land te voeren; toen deze mislukten, verklaarde
het gezantschap, hiertoe gemachtigd, den oorlog aan Portugal (W a g e n a a r ,
Vaderlandsche Historie, XIII, 455 vlg.). Nogmaals ging hij in 1661 als ‘commissaris’
naar Portugal ná het sluiten van den vrede met dit land, tot uitwerking van enkele
overblijvende punten, waarin hij niet slaagde (A i t z e m a , Saecken van Staet en
Oorlog, IV, 233; vlg. J a p i k s e , de Verw. tusschen de Republiek en Engeland,
1660-1665, 233). Hij was 14 Mei 1645 in Brazilië gehuwd met donna A n n a P a ï s
d ' A l t r o , bij wie hij 2 kinderen had, die verder zonder belang zijn. Zijn naam wordt
ook W i t h in plaats van Witt geschreven.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1303.
Japikse

[Witt, Herman Cornelis de]
WITT (Herman Cornelis d e ), geb. te Dordrecht 12 Sept. 1728, gest. ald. 23 Jan.
1778; zoon van Cornelis (4) de Witt (kol. 1453) en Catharina Wilhelmina van den
Honert. Hij studeerde te Leiden in de rechter, waar hij 12 Juli 1746 ingeschreven
werd (Album i.d.). In 1758 was hij lid van het college van de achten te Dordrecht en
sedert 1761 baljuw en dijkgraaf van de Merwede. Hij huwde 7 April 1761 met
M a g d a l e n a C o r n e l i a B u c k (die na zijn dood hertrouwde met J.H. v a n
d e n D o o r s l a g , predikant te Dordrecht). Uit dit huwelijk werd een zoon C o r n e l i s
geboren, die heel jong (12 Febr. 1773) stierf, en een dochter M a r i a . Deze laatste
(geb. 19 April 1777, gest. 1 April 1861) was na het overlijden van haren neef Cornelis
(zie op Johan (8) de Witt) de laatste afstammelinge van den raadpensionaris Johan
(5) de Witt in de rechte lijn. Zij huwde 3 Sept. 1798 Mr. H.P. H o o g . Het archief der
familie de Witt - of liever: de rest hiervan (zie ook op Johan (7) de Witt) - kwam dus
in het bezit van de familie Hoog en is ná den dood van mevrouw
B e y e r m a n - H o o g te Utrecht (gest. 1911) volgens hare testamentaire beschikking
eigendom van den Staat der Nederlanden geworden en nu geplaatst in het Algemeen
Rijksarchief (zie Verslagen van 's Rijks Oude Archieven XXXVI (1913) 77 en 105).
Een door G. Spinny in 1765 geschilderd portret in het Gemeentemuseum te 's
Gravenhage.
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Zie: Genealogie als bij Cornelis (4) de Witt; C.A. v a n S y p e s t e y n , De
Geslachten De Witt te Dordrecht en te Amsterdam in de Nederlandsche Heraut, III,
177 vlg.
Japikse

[Witt, Jacob de (1)]
WITT (Jacob d e ) (1), geb. 3 Jan. 1548 te Dordrecht, gest. ald. 14 Dec. 1621; zoon
van
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Frans de Witt (kol. 1453) en Liduwi van Beveren. Ofschoon minder op den voorgrond
tredend dan zijn oudere broeder Cornelis (2) (kol. 1449), is hij ook een invloedrijk
dordtsch regent geweest. Sedert 1590 komt hij herhaalde malen als schepen voor;
van 1599-1602 was hij tresorier; in 1601 en 1602, 1615 en 1616, 1619 en 1629
burgemeester van 's heeren wegen; in 1604 en 1607 gecommitteerde ten beleide
der stadszaken (i e. wethouder). De stad committeerde hem onderscheiden malen
in de Staten van Holland en van 1607-1613 in de Gecommitteerde Raden. Hij huwde
E l i s a b e t h H e y m a n s , eene zuster van de vrouw van zijn broeder Cornelis, en
bewoonde het huis Cruyssenborg. Van zijne 8 kinderen noemen wij slechts één
zoon: F r a n s , van wien alleen bekend is, dat hij gehuwd was met M a r g a r e t a
R u t g e r s en gestorven is 8 Nov. 1610. Eén hunner 5 kinderen, J a c o b d e W i t t
(gest. 1653), komt voor als gouverneur op de kust van Coromandel; hij was gehuwd
met S u s a n n a W a t e r i n g e van Schiedam. Deze tak is in de mannelijke lijn
verder zonder belang.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1330 vlg.
Japikse

[Witt, Jacob de (2)]
WITT (Jacob d e ) (2), heer van Manizee, Melissant, Cromstrijen enz., geb. te
Dordrecht 7 Febr. 1589, gest. ald. 10 Jan. 1674; jongste zoon van Cornelis (2) de
Witt (kol. 1449) en Johanna Heymans. Hij studeerde en promoveerde in de rechten;
reisde ‘vele jaren’ in Duitschland, Frankrijk, Engeland, Italië en vestigde zich daarna
te Dordrecht. Evenals reeds zijn grootvader en vader gedaan hadden, dreef hij hier,
waarschijnlijk niet langer dan tot 1633, een houthandel, die gevestigd was in een
erf tusschen de Grootekerksbuurt en de Houttuinen, waar de familie ook woonde.
Het woonhuis, in tweeën verdeeld, lag aan de Grootekerksbuurt, nu nr. 21 en 23;
dit bleef aan de familie, nadat het erf, waar het bedrijf uitgeoefend was, in 1633 en
1651 bij gedeelten verkocht was (Verslag Gemeentearchief Dordrecht 1886 en vgl.
vooral J a n v a n d e M a a s , pseud. voor J.L. v a n D a l e n , De woonhuizen der
De Witten; niet in den handel). Sedert 1618 had hij eenig aandeel aan de regeering
als lid van het college van de achten. In hetzelfde jaar werd hij, onder verzet van
den ontvanger-generaal Doubleth, thesaurier van de nationale synode. Hij fungeerde
als ouderling van de Nederl. Hervormde Kerk te Dordrecht, als hoedanig hij in 1634
gedeputeerd was op de synode van Zuid-Holland te 's Gravenhage (K n u t t e l , Acta
der Part. Synoden van Zuid-Holland, II, 1). Ook was hij curator van de groote of
illustre school en van de bibliotheek der stad. In 1620 komt hij voor als lid van het
college der veertigen te Dordrecht en als dijkgraaf van Mijnsheerenland. In hetzelfde
jaar en daarna nog verscheidene malen als schepen. Van 1625-1637 was hij
ontvanger van 's gemeene lands middelen in de stad zijner inwoning. In 1639 en
1640, 1646 en 1647, 1654 en 1655 was hij hier burgemeester der gemeente. Verder
was hij meerdere malen gedeputeerde ter Staten van Holland en in 1648 ter
Staten-Generaal; lid van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier in
1637-1639 en 1649-1650 en lid van de rekenkamer van Holland in 1643-1645. Als
gecommitteerde van de Staten van Holland woonde hij in 1633 de begrafenis van
Ernst Casimir bij. Hij fungeerde in 1644-1645 als extraordinaris ambassadeur naar
Zweden en Denemarken, deel uitmakende van het gezantschap tot bemiddeling in
den oorlog tusschen deze beide landen (hierover K e r n k a m p , de Sleutels van de
Sont, passim); nogmaals ging hij als gezant
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uit in 1653 naar Lübeck met een gezantschap, dat was afgevaardigd ter bemiddeling
tusschen Zweden en Polen. Zijn lidmaatschap van de chambre-mi-partie, waartoe
hij kort te voren benoemd was, legde hij toen neer (Resolutiën Holland 7 December
1652). Uit deze opsomming blijkt, welk een aanzienlijk en invloedrijk regent hij is
geweest. De meeste bekendheid heeft hij gekregen door zijne houding bij
gelegenheid van de twisten tusschen Willem II en Holland in 1650. Hij stond scherp
tegenover de politiek van den stadhouder. Zijne politieke geloofsbelijdenis was dus
toen ter tijd anders geworden dan die door zijn vader en oorspronkelijk waarschijnlijk
ook wel door hem zelf beleden werd. Bij de rondreis van Willem II door de
hollandsche steden in den zomer van 1650 nam hij bij het bezoek van den
stadhouder aan Dordrecht een zeer onverzoenlijke houding aan; hij betoonde zich
zóó hard, zegt een pamfletschrijver (K n u t t e l , Cat. van pamfletten, 10343), als de
eiken planken, waarin hij handel dreef. Dit had ten gevolge, dat hij behoorde tot de
zes hollandsche regenten, op bevel van Willem II 30 Juli 1650 gevangen genomen
en na een kort verblijf op het Binnenhof naar Loevestein gevoerd. Hij gedroeg zich
bij deze gebeurtenis op kalme, waardige wijze. De gevangenschap duurde tot 17
Aug.: toen werd hij losgelaten op voorwaarde, dat hij zich uit de regeering geheel
zou terugtrekken; de officieele onderhandelingen hierover met den stadhouder
waren door de familie geheel aan de stadsregeering overgelaten; zoo werd alle
schijn vermeden, alsof gratie gevraagd en dus schuld bekend ware. Zijne
ambteloosheid hield zeer kort na den dood van Willem Il op; twee dagen daarna
reeds werd hij te Dordrecht in de regeering hersteld, omdat - zoo redeneerde men
- de omstandigheden, waarvoor hij had moeten wijken, toen hadden opgehouden
te bestaan. Alleen het door hem in 1650 bekleede lidmaatschap van Gecommitteerde
Raden was onderwijl aan Barendrecht (kol. 106) vergeven, wat den ouden heer de
Witt zeer ontstemde en aan de verhoudingen onder de dordtsche regenten veel
kwaad deed. Na den dood van Willem II en den ommekeer in de regeering, die
hiervan een gevolg was, heeft Jacob de Witt niet meer zulk een rol gespeeld als
men wel zou verwachten. Hij werd, in den beginne zeker terecht, beschouwd als
één der hoofden van de loevesteinsche factie en genoot in ruime mate aandeel in
den haat, waarmede deze partij door een groot deel van het volk bejegend werd.
Toen in 1653, in de moeilijke omstandigheden van den eersten Engelschen oorlog,
op verscheiden plaatsen een groote spanning heerschte, werd zijn leven in den
Haag een oogenblik bedreigd. Maar ondertusschen zocht hij zich spoedig aan het
staatkundig leven te onttrekken. Reeds in 1654 deed hij moeite den post van raad
en rekenmeester van de domeinen van Holland te krijgen, wat hem toen nog niet,
maar bij een volgenden keer, in 1657, wel gelukte. Dit stelde hem in staat een zeer
rustig leven te leiden. Hij nam zijn intrek bij zijn zoon Johan, toen raadpensionaris.
Het blijkt uit niets, dat ‘onse eerwaerde vaeder’, zooals zijne zoons hem in hunne
correspondentie gewoonlijk noemden, op de politiek nog invloed had; behalve een
enkelen keer, waar het speciaal dordtsche zaken betrof, werd hij niet geraadpleegd.
Meer dan één berichtgever vertelt, dat hij op den duur een teruggetrokken leven
leidde; hij was, naar het schijnt, een beetje misanthroop. De beide van hem
bestaande portretten van Jan de Baen en Nicolaas Maes
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geven den indruk van een zeer ernstig en stroef, ook van een weinig gepolijst man.
Hij kon in zijn optreden zeer hard wezen: zoo in 1650 (zie boven); zoo ook, toen hij
in 1647 als burgemeester met vrij ernstige bewegingen onder de gilden te maken
kreeg. ‘De burgers zijn klein en moeten dus klein blijven’, liet hij zich toen uit
(K n u t t e l , Cat. van pamfletten, nr. 5596). Toch moet men zich dit niet te overdreven
voorstellen. Hij kon ook verzoeningsgezind zijn, indien dit pas gaf. In de Groote
vergadering van 1651 was hij één der bewerkers van de amnestie voor de schuldigen
aan den staatsgreep van 1650. Den predikant Borstius te Dordrecht, eerst zijn vriend,
maar later als vurig Oranje-gezinde hem vijandig gezind en dit niet verbergend,
behandelde hij met toegeeflijkheid. Zeker, hij was niet zulk een onbeminnelijk man,
als men het dikwijls heeft voorgesteld. Het verhaal, dat hij zijn zoon Johan elken
dag herinnerd zou hebben aan de gebeurtenissen van 1650 met de woorden:
‘Gedenk aan Loevestein’, is niet meer dan een anecdote, die desnoods gebruikt
mag worden om 's mans staatkundige gevoelens te illustreeren, niet echter, zooals
dikwijls geschied is, om hem voor te stellen als iemand, van haat tegen het
Oranje-huis vervuld. Of hij in April 1660 wezenlijk op een gastmaal ten huize van
den raadpensionaris, waar verschillende Oranje-gezinden aanwezig waren, de
gezondheid van den jongen Prins gedronken heeft, zooals de fransche gezant
schrijft (Archives de la Maison d'Orange-Nassau, S. II, t. V, 195)? Het is niet
onmogelijk, maar wel bevreemdend. Op godsdienstig gebied bleef Jacob de Witt
tot zijn dood een geloovig aanhanger der heerschende kerk; geen contra-remonstrant
echter in dezen zin, dat hij den predikanten invloed in het staatkundige zou hebben
willen toekennen. Van zijne godsdienstige gezindheid leggen twee bundeltjes
gedichten van hem getuigenis af. Geen van beide (Vier hondert zedige tweelingen,
anno 1668 gegroeyt in 't Haagsche Bosch en Eenvoudige uytdrucksels van
godvruchtige gedachten, het laatste na zijn dood door de familie uitgegeven) hebben
eenige dichterlijke waarde. Tot 's mans vrienden behoorden Cats, die als pensionaris
van Dordrecht veel bij hem aan huis verkeerde. In 1672 kreeg hij zijn aandeel in
den hoon en laster, waarmede zijn zoons toen overladen werden. Hij werd onder
meer uitgescholden als ‘ouden Nero, aartsverrader en tiran van Loevestein’ en
beschuldigd van ongeoorloofde minnarijen in het Haagsche Bosch (K n u t t e l , Cat.
van pamfl., nr. 10343). Op den dag van den moord zijner zoons werd hij, in den loop
van den middag, uit het huis op den Kneuterdijk, waar zijn zoon Johan toen woonde,
in veiligheid naar elders overgebracht. Kort na de vermoording zijner zoons vroeg
hij ontslag als rekenmeester (Resolutiën Holland 27 Sept. 1672) en ging naar
Dordrecht, waar hij tot zijn dood bij zijn dochter J o h a n n a , de vrouwe van
Zwijndrecht, woonde. Hij huwde 9 Oct. 1616 met A n n a v a n d e n C o r p u t uit
een bredasche familie (geb. 24 April 1599, gest. Jan. 1645). Zij was blijkens haar
portret (van Jan de Baen; schilderijen-museum te Dordrecht) een vrouw van een
aangenaam, frisch uiterlijk, die zeer voor zich moet hebben ingenomen. Uit het
huwelijk sproten 7 kinderen, waarvan 3 jong gestorven. De oudste waren twee
dochters: J o h a n n a , die huwde met Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht
(kol. 110), en M a r i a , die huwde met Diederik Hoeufft; heer van Fontaine-Peureuse
(kol. 594); de jongste waren de bekende zoons: Cornelis (3) (kol. 1450) en Johan
(5)
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(kol. 1459). Hij is, evenals zijne vrouw, begraven ir de Catharina-kapel in de Groote
kerk te Dordrecht. Jacob de Witt liet een vermogen van omstr. anderhalve ton na.
Het Schilderijen-Museum te Dordrecht bezit 2 portretten door J. de Baen en N.
Maes.
Literatuur: behalve de algemeene werken, waarover zie bij Johan (5) de Witt, de
studies van J.D. V e e g e n s , Geddes en Jacob de Witt, in Hist. Studiën, II, 1 vlg.,
en C.A. v a n S y p e s t e y n , Jacob de Witt, in Holland in vroegere tijden, 92 vlg.;
B a l e n , alsvoren, 226 en 1323.
Japikse

[Witt, Jan de (1)]
WITT (Jan d e ) (1), gest. te Dordrecht 17 Jan. 1565, zoon van Witte de Witt (kol.
1448) en Maria Boem. Hij komt als waterschepen te Dordrecht voor. Hij huwde 14
Jan. 1508 met K l a r a v a n B e v e r e n , dochter van Willem (2) van Beveren en
Maria van Bakel (kol. 112), bij wie hij 14 kinderen had, die meest allen jong overleden.
Twee zoons huwden: Willem (I) (zie kol. 1470) en W i t t e (geb. 21 Oct. 1523), die
te Dordrecht als lid van de achten voorkomt en later ontvanger van den
grafelijkheidstolte Gorkum was (zie verder B a l e n , alsvoren, 1313).
Zie: B a l e n , alsvoren, 1297.
Japikse

[Witt, Jan de (2)]
WITT (Jan d e ) (2), geb. te Dordrecht 1567, gest. 15 Sept. 1625; zesde zoon van
Willem (1) de Witt en Maria van Wezel. Hij had eenig aandeel aan de regeering te
Dordrecht: lid van het college van de achten van 1604-1611; lid van de veertiger
sedert 1611; schepen in 1611 en daarna nog eenige malen; gecommitteerde ten
beleide in 1617, 1619 en 1625. Verder was hij tresorier van 1611-1619 en
ontvanger-generaal van den tol van Geervliet van 1613-1625. Hij huwde 18 Febr.
1590 J a c o m i n a v a n B a r e s t e y n , bij wie hij verscheidene kinderen had, van
wie wij alleen noemen: Johan (3) (volgend artikel); T h o m a s (geb. 1 Mei 1605),
die als kapitein van een compagnie burgers van het 10e vendel te Dordrecht
voorkomt en huwde met G e e r t r u y d d e K o n i n g ; A d r i a a n (geb. 15 Febr.
1607), die lid en burgemeester van het college van de achten in 1659, 1660 en lid
hiervan van 1664-1672 was en niet huwde.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1307.
Japikse

[Witt, Johan de (3)]
WITT (Johan d e ) (3), geb. te Dordrecht 15 Dec. 1590, gest. ald. 18 Juni 1655; zoon
van Jan de Witt (2) en Jacomina van Baresteyn. Hij had een klein aandeel aan de
regeering zijner geboortestad: lid van het college van de achten in 1630; raad in
1640; schepen in 1644 en 1645. Verder volgde hij zijn vader als ontvanger-generaal
van den tol van Geervliet in 1625 op. Hij huwde 17 Oct. 1617 met B e l i a
S t o c k m a n s , bij wie hij verscheidene kinderen had. Wij noemen: Johan (volgend
artikel) en Willem (2) (kol. 1471).
Zie: B a l e n , alsvoren, 1308.
Japikse
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[Witt, Johan de (4)]
WITT (Johan d e ) (4), geb. te Dordrecht 15 Oct. 1618, gest. ald. 27 Oct. 1676, zoon
van den vorige. Hij studeerde te Leiden, waar hij 12 Dec. 1637 ingeschreven werd
(Album i.d.), en maakte daarna een studiereis, gedurende welke hij op 13 Juni 1641
te Orleans in de rechten promoveerde (een afschrift van de promotie-bul onder de
hss. van wijlen Fruin in het bezit van de Mij. van Ned. Letterk., nr. 1558/1636). Na
zijn terugkeer van deze reis ging hij als secretaris mede met het gezantschap, dat
in 1644-1645 tusschen Denemarken en Zweden vrede bemiddelde. Hij had een vrij
belangrijk aandeel aan de regeering zijner stad: raad in 1647, 1648; schepen in
1649, 1650, 1656 en 1657; lid van het college der veertigen sedert 1662;
gecommitteerde ten beleide 1672. Namens de regeering van Dordrecht was hij
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meerdere malen gedeputeerde ter Staten van Holland (sedert 1655) en van
1660-1662 lid van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier. Bovendien
was hij van 1664-1666 gedeputeerde ter Staten-Generaal. In Sept. 1664 ging hij
als gecommitteerde van dezen in bezending naar Zeeland (Brieven van Johan de
Witt, III, uitg. F r u i n - J a p i k s e , 558) en in Nov. 1664 als zoodanig naar Gelderland
en Overijsel (A i t z e m a , V, 200 vlg.) Meermalen ambieerde hij een ambt van eenige
beteekenis, maar hij had hierbij weinig geluk. (Brieven van Johan de Witt, I, uitg.
F r u i n - K e r n k a m p , I, 283, noot 1). Toch stond hij in vriendschappelijke verhouding
tot zijn neef en naamgenoot, den raadpensionaris, zooals uit hunne correspondentie
duidelijk blijkt (v.n. Brieven, alsvoren, IV, 54); hij was eigenlijk de eenige van de vele
dordtsche neven de Witt, met wien de raadpensionaris vrij geregelde betrekkingen
onderhield. In het einde van 1665 werd hem en twee anderen een zending
opgedragen naar den keurvorst van Brandenburg (d e r K i n d e r e n , De Nederl.
Rep. en Munster 1650-1666, 334 vlg.), en in 1670 ging hij als gezant naar
Denemarken en Polen (W i c q u e f o r t , Hist. des Provinces Unies, IV, 80 en 204).
Zijn gedrag bij deze zending was buitensporig en verwekte hier te lande veel
ontevredenheid (K e r n k a m p , Baltische Archivalia, 249-250). In 1672, bij de
regeeringsverandering van dit jaar, werd hij door Willem III als lid van de regeering
ontslagen. Met zijn gelijknamigen neef, in onderscheiding van wien hij zijn naam
dikwijls met één t schreef, is hij in de literatuur meermalen verward. Tot heden is
de vraag nooit afdoende beslist, of hij dan wel zijn neef de vertaler is van
C o r n e i l l e 's Horace (zie verder op Johan (5) de Witt). In elk geval schijnt hij ook
als dichter te zijn opgetreden (V e e g e n s , Hist. Stud. II, 79). Evenals de
raadpensionaris wijdde hij zich ook aan wiskundige studiën (blijkende uit een brief
van hem aan Golius, dd. 14 Sept. 1659, in het bezit van het Zeeuwsch Genootschap
te Middelburg). Als schrijver trad hij op in 1663-1664, toen hij onder het pseudoniem
D.H. een ten deele reeds in 1655 ontworpen werk in drie deelen uitgaf: het Public
Gebedt (herdruk van deel I en II in 1707). Het betrof een toen zeer actueel
onderwerp. want de Staten van Holland hadden 21 Maart 1663 vastgesteld, hoe bij
het nagebed in de kerk voor de overheid gebeden moest worden. De Witt's werk
behelsde een verdediging van hunne houding; het lokte vrij veel bestrijding uit,
everals de regeling van het gebed zelf dit deed. Hij huwde 5 Dec. 1660 P e t r o n e l l a
G i j s b e r t a v a n W o u w , die 13 dagen later stierf, en 9 Oct. 1667 K a t h a r i n a
v a n B e a u m o n t . Hij had één zoon en ééne dochter, die verder zonder belang
zijn.
Een in 1656 door N. Maes geschilderd portret bij Mevr. de Ritter Zahony te Milaan
(in 1881 op de Tentoonst. te 's Gravenhage).
Zie: B a l e n , alsvoren, 1310; V e e g e n s , Het Publiek Gebed, in Historische
Studiën, II, 68; K n u t t e l , Acta van de Particuliere Synoden van Zuid- Holland, IV,
Inleiding; Brieven van Johan de Witt (bew. F r u i n ), naam-register in deel IV.
Japikse

[Witt, Johan de (5)]
WITT (Johan d e ) (5), geb. 24 Sept. 1625 te Dordrecht, vermoord 20 Aug. 1672 te
's Gravenhage, de beroemde raadpensionaris van Holland; zoon van Jacob (2) de
Witt (kol. 1455) en Anna van den Corput. Hij bezocht (van 1635-1641) in zijne
geboortestad de groote of illustre school en van 1641 (24 Oct.) - 1645 (Oct.) de
leidsche univer-
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siteit. Daarna ondernam hij met zijn broeder Cornelis (3) (kol. 1450) een reis door
het grootste deel van Frankrijk en een klein deel van Enge land; tijdens deze reis
(waarvan een ms. journaal van Johan bestaat in collectie-Beyerman; zie kol. 1454)
promoveerden beide broeders in de rechten te Angers op 22 Dec. 1645. Na zijn
terugkeer legde Johan op 11 Nov. 1647 den eed als advocaat voor het Hof van
Holland af en vestigde zich als advocaat in den Haag; als zoodanig is hij tot in
December 1650 werkzaam gebleven. Hij was toen iemand van ruime,
humanistischklassieke ontwikkeling, wiens groote kennis en begaafdheid reeds
erkend werden. Behalve met zijne praktijk, waarin de advocaat van den Andel, bij
wien hij thuis lag, hem vormde, hield hij zich in het bizonder bezig met wiskundige
studiën. Hiermede was hij reeds te Leiden begonnen. Waarschijnlijk is in deze jaren
het eerst in 1659 door prof. Frans van Schooten, een vriend van De Witt, onder den
titel: elementa curvarum linearum uitgegeven werk (opgenomen in de tweede uitgave
van zijne Geometria a Ren. des Cartes - Amst. 1659) grootendeels ontstaan. Dit
werk, van wiskundige zijde hoog geroemd, is verdeeld in twee boeken, waarvan het
eerste de kegelsneden langs kinematischen weg doet ontstaan, terwijl het tweede
eene elementaire analytische vlakke meetkunde bevat (zie nader M o n t u c l a , Hist.
des math. II - Paris, an VII - 149; S i m o n s , Johan de Witt en zijn tijd, I, 42, en vooral
v a n G e e r in Nieuw Archief voor Wiskunde, IIe R, XI, 98-126). De Witt gaf hier
niet meer dan wat op het oogenbl k der uitgave door hem gerangschikt was, jammer
genoeg, daar men uit de vergelijking van den inhoud met den omvang van het
gebied, waarover zich zijne onderzoekingen hebben uitgestrekt blijkens den brief
aan van Schooten, dd. 8 Oct. 1658, en een schrijven van Huygens; dd. 22 Mei 1659
(Oeuvres, II - La Haye 1889-411) tot de meening komt dat bij publicatie van zijn niet
geordende studiën de Witt een deel van den roem zou ingeoogst hebben, die later
Newton met zijne onderzoekingen over hoogere graadskrommen ten deel viel. Dat
de Witt zich ook in lateren tijd met wiskundige studiën bezighield, blijkt o. a uit de
14 of 15 tegenwerpingen, die hij in 1662 maakte naar aanleiding van de Natura lucis
van Isaac Vossius, terwijl hij in 1663 met Christiaan Huygens besprekingen hield
over het aanbrengen van raaklijnen aan algebraïsche krommen en dezen in 1665
verloren gegane oplossingen zond van vraagstukken over waarschijnlijkheidsrekening
(zie H u y g e n s , Oeuvres, IV, 159, 163, 311; V. 305). De invloed van Descartes is
op de wiskundige vorming van de Witt niet te miskennen, ofschoon deze ook
gedeeltelijk zijn eigen weg zocht. Overschat wordt deze invloed gewoonlijk met
betrekking tot zijne wijsgeerige opvattingen. Een eigenlijk Cartesiaan is de Witt nooit
geworden, al heeft hij, waarschijnlijk onder invloed van zijne leidsche studiën, het
recht van de philosophie als wetenschap, mits geen aanstoot gevend, altijd erkend.
De Witt was van huis uit een aanhanger der in de toenmalige gereformeerde kerk
vastgestelde leer en hij is dit tot zijn dood gebleven; geen contra-remonstrant echter,
evenmin als de meeste regenten, in dezen zin, dat hij de kerk een beïnvloeding op
den staat zou hebben gegund. Behalve met wiskundige studiën deed de Witt in zijn
advocatentijd - en misschien reeds daarvóór - aan beoefening van de dicht-
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kunst. Er zijn echter geen proeven over, waaruit men met alle zekerheid zijne waarde
te dezen zou kunnen schatten. Een prestatie van beteekenis, indien zij van hem
afkomstig ware, zou zijn de vertaling van C o r n e i l l e 's Horace; minder om de
vertaling, die over het algemeen middelmatig is, dan om zijn streven, dat hieruit zou
volgen, om de groote fransche tragedie, waarmede hij tijdens zijne reis ongetwijfeld
kennis gemaakt had, hier meer bekend te maken dan nog het geval was; eveneens,
omdat hieruit zou blijken zijne belangstelling in het nederlandsche tooneel van die
dagen. Echter is het afdoend bewijs, dat de vertaling van de Witt is, nooit geleverd;
de neef Johan (4) de Witt kan ook aanspraken doen gelden (zie verder V e e g e n s
in Historische Studiën, II, 94 vlg.). Groote belangstelling voor latijnsche dichtkunst
is de Witt zeker na zijn gymnasialen tijd steeds bijgebleven.
Als staatsman fungeert de Witt sedert zijne benoeming tot pensionaris van
Dordrecht op 21 December 1650. In staatkundige zaken had hij in dit jaar reeds
een zekere rol gespeeld, hoewel officieus, tijdens de gevangenneming van zijn
vader (kol. 1456); hij vooral heeft toen de gedragslijn der familie aangegeven en hij
is onafgebroken ten bate van zijn vader werkzaam geweest. In hoe verre deze
gebeurtenis op zijn politieke belijdenis invloed heeft gehad, is niet te zeggen;
waarschijnlijk was hij reeds vroeger een aanhanger van de zgn. staatsgezinde partij,
zoodat hij in zijne opvattingen ten gevolge van het gebeurde in 1650 slechts
bevestigd werd. Van deze partij, ook de Loevesteinsche factie genoemd en zich
zelf liefst de partij van de ‘vrijheid’ noemende, die na den dood van Willem II aan
het roer van staat kwam en wier hoofddoel was het opdragen van een groot gezag,
zooals dat der Prinsen van Oranje, aan één persoon tegen te gaan, werd hij na zijne
benoeming tot pensionaris spoedig één der leiders. Zijne voornaamste werkzaamheid
in die jaren lag in het waarnemen der dagvaart, dus in den Haag. Hij onderscheidde
zich, reeds als pensionaris, verre boven het gros der pensionarissen en werd door
den raadpensionaris Adriaan Pauw meermalen te hulp geroepen. Bij afwezigheid
van dezen, enkele malen in 1652, verving hij hem, waarop hij als pensionaris der
oudste stad recht had. Zoo kreeg hij ervaring, die hem te meer aanspraak gaf op
de opvolging, toen Pauw in Februari 1653 stierf. Zijne benoeming, die eerst op
tegenstand stuitte van de zijde der minder overtuigde aanhangers van de ‘vrijheid’,
had ten slotte met eenparige stemmen plaats op 23 Juli 1653 te midden van de
groote moeilijkheden, waarmede het ongelukkig beloop van den eersten engelschen
oorlog de regeering overstelpte.
De Witt had alle eigenschappen, die hem voor den moeilijken en omvangrijken
post, dien hij haast tot zijn dood bekleed heeft (herbenoemd in 1658, 1663, 1668;
bovendien in 1660 als opvolger van Cats benoemd tot stadhouder van de leenen
en groot-zegelbewaarder), geschikt maakten. Hij was arbeidzaam, werkte vlug en
methodisch, was een man van sterk gestel. Hij was, als het moest, zeer voortvarend
en had het vermogen zich vlug en gemakkelijk van de meest ingewikkelde zaken
op de hoogte te stellen en ook deze voor anderen uiteen te zetten. Hij behoorde tot
een partij, maar was geen fel partijman; ‘l'homme, fertile en expédients’, zooals
d'Estrades hem noemde, is een voortreffelijke benaming voor hem in zijn staatkundig
bedrijf. Hij zocht door zijne positie geen persoonlijk voordeel, al heeft hij door zijn
eigen geldhandel (kol. 1467) aan den hoogen roep
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van eerlijkheid, die, overigens terecht, van hem uitging, eenige afbreuk gedaan.
Men moet hem zich vooral ook niet denken als een persoonlijk vijand van het
Oranjehuis, al bracht zijne staatkundige opvatting mede, dat hij elke bevordering
van den jongen prins van Oranje naar vermogen tegenhield. Evenmin wane men,
waartoe vooral buitenlandsche schrijvers neiging hebben, dat hij de Republiek
feitelijk beheerschte; zijn invloed, van den beginne af groot, is tot omstr. 1668 à
1669 eer stijgend dan dalend, maar hij heeft volstrekt niet altijd gedaan kunnen
krijgen, wat hij wilde. Hij had een positie als Oldenbarnevelt in diens tijd, hoewel hij
rooit zóó machtig geweest is als deze; hij had als eerste minister van Holland o.a.
de directie der Staten-vergadering; hij had tevens een groot aandeel aan het beleid
van de buitenlandsche zaken van de Republiek.
Zijn algemeen streven was den na 1650 op politiek gebied bestaanden toestand
te consolideeren naar binnen en naar buiten. Zijne politiek wordt niet gekenmerkt
door eer streven naar het verwezenlijken van nieuwe idealen; zij is in aard geheel
conservatief. De buitenlandsche politiek was eerst in hoofdzaak een voortzetting
van die uit den 80-jarigen oorlog: aansluiting zoeken bij Frankrijk en Engeland. Van
dit standpunt leidde de Witt van 1658-1660 de politiek ten opzichte van den
Noordschen oorlog, wat leidde tot het Haagsche concert van Mei 1659. Slechts
nadat de samenwerking met Engeland èn tijdens Cromwell èn na de restauratie
van Karel II wegens den handelsnaijver tusschen de beide volkeren onmogelijk,
althans uiterst moeilijk, gebleken was, is zij geworden tot een politiek van aansluiting
bij Frankrijk alleen, die in de alliantie van 1662 hare uitdrukking vond. Ten gevolge
van de machtspolitiek van Lodewijk XIV, zooals deze in 1667 duidelijk aan het licht
kwam, werd samengaan met Engeland noodig, wat de Witt, die dit land in het geheel
niet vertrouwde, tegen zijn zin deed: de alliantie met Engeland van Jan. 1668 en
de hiermede in nauw verband staande, zeer bekende triple-alliantie met Engeland
en Zweden zijn veel meer het werk van William Temple dan van de Witt. Deze heeft
er ook na dien naar gestreefd de Republiek niet geheel van Frankrijk te vervreemden
en is er op uit geweest Lodewijk XIV tot op zekere hoogte ter wille te zijn. Dit heeft
ten deele ten gevolge gehad, dat de triple-alliantie niet zóó hecht werd, als anders
misschien het geval had kunnen zijn, terwijl Lodewijk XIV zich niet meer liet winnen.
Eerst in 1670, toen hij dit bemerkte, is de Witt ijveriger de goede verstandhouding
met Engeland gaan bevorderen; maar dit had toen feitelijk reeds de triple-alliantie
verlaten. Met de buitenlandsche politiek in vrij nauw verband staat de Witt's houding
tegenover den Prins van Oranje, die dientengevolge, hoewel in den grond altijd
weinig welwillend, een nog al opportunistischen indruk maakt. De acte van seclusie,
door Cromwell bij den vrede van Westminster (1654) aan Holland opgedrongen en
door de hollandsche staatslieden, ook door de Witt, ongelukkigerwijze aangenomen,
is hiervan een eerste bewijs; zij deed de Witt en den zijnen zeer veel kwaad en kon
door de uitvoerige, op zich zelf meesterlijk samengestelde verdedigingsdeductie
van den raadpensionaris van 1654 niet geheel goed gepraat worden; dat de acte
door de Witt en de zijnen eigenlijk aan Cromwell zou zijn voorgesteld, is een ook in
de Witt's tijd meermalen gedebiteerde onwaarheid. Hare intrekking in 1660 ná de
restauratie van Karel II kon den slechten indruk, die hare aanneming
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had gewekt, niet uitwisschen. Deze restauratie zelf had Oranje-bewegingen in de
Republiek ten gevolge, die de Witt dwongen een door Cornelis de Graeff van
Zuidpolsbroek ontworpen plan tot het instellen eener commissie van educatie van
den prins te aanvaarden. Van deze commissie was hij zelf lid. Als zoodanig was
zijn streven de prins in de ‘hollandsche maximes’ op te voeden en te vrijwaren voor
allen vreemden, bep. engelschen invloed. Dit streven deed het werk der commissie
eerst geheel mislukken (1661). In 1666 werd het opnieuw ter hand genomen, op
verzoek van de prinses-douairière van Oranje en aandrang van de Witt, onder den
indruk van de Oranje-bewegingen tijdens den tweeden engelschen oorlog. De Witt
zelf heeft daarna den prins eenige opleiding in staatszaken gegeven. Overigens is
van den invloed der educatie-commissie op 's prinsen vorming weinig te bemerken.
Na den vrede van Breda werd door middel van het Eeuwig Edict een poging gedaan,
om de toekomstige positie van den prins te regelen; dit edict is meer het werk van
Gillis Valckenier en Gaspar Fagel dan dat van de Witt; onder hun invloed heeft hij
er zich voor gespannen, om het te doen aannemen en er evenzeer voor geijverd,
om de acte van harmonie (1670) met de andere provinciën tot stand te brengen.
Tegen zijn zin werd den prins daarbij een beslissende stem in den Raad van State
verleend. Met groote moeite hield hij in het begin van 1672 tegen, dat de prins voor
langer dan één veldtocht tot kapitein-generaal der Unie benoemd werd.
Op hooger peil staat de Witt's financieel beleid. Zoo groot mogelijke bezuiniging
was hierbij de leuze. Een der belangrijkste maatregelen, v.n. door invloed van hem
en Koenraad van Beuningen tot stand gekomen, was de reductie van den rentevoet
voor de schuld van Holland (en later tevens voor die van de Generaliteit) van 5 op
4 percent (1655). Het overschot, jaarlijks hierdoor gewonnen, werd geregeld tot
delging van de zware schuld, waarmede Holland in den 80-jarigen oorlog belast
was, gebruikt. Hierdoor en door verscheidene andere bezuinigingen werd de
financieele toestand van het gewest in de Witt's tijd veel verbeterd. Hierin lag - het
is ook reeds in dien tijd zelf meermalen gezegd - een groot voordeel van de regeering
der loevesteinsche factie. De Witt had in 1668 den rentevoet op 3½ percent willen
verminderen; maar de tegenstand van de meerderheid der regenten heeft dit
verhinderd. De bezuiniging verhinderde niet, dat de vloot goed verzorgd werd. Hier
ligt de tweede sterke zijde van de Witt's beleid, dat vooral in den tweeden engelschen
oorlog schitterend geweest is. Men mag gerust zeggen, dat toen de aanbouw van
een groot aantal nieuwe schepen van groot kaliber en de beschikbaarstelling van
het noodige geld hiertoe in hoofdzaak zijn werk geweest zijn. Hij heeft bovendien,
na de nederlaag van Lowestoff, zelf in de leiding van de vloot ingegrepen; tot
tweemaal toe is hij als gedeputeerde van de Staten-Generaal mee in zee geweest,
eerst op den tweeden tocht, die Aug. 1665 begon en naar Bergen leidde; daarna
in September 1666, toen de Ruyter ziek werd. Ongetwijfeld heeft hij bij die
gelegenheden veel invloed gehad op het aanbrengen van de zeer noodige, meerdere
eenheid en samenwerking in de vloot; daarom moet hem ook gewis een belangrijk
deel van het grootere succes, dat de vloot in 1666, 1667 (en later in 1672, 1673!)
heeft gehad, worden toegekend. De tocht naar de Medway in 1667, waarbij hij
wegens overdrukke bezigheden niet tegenwoordig kon zijn, is on-
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tegenzeggelijk op zijn initiatief ten uitvoer gelegd.
De kerkelijke politiek van de Witt's tijd ademt denzelfden geest van
verdraagzaamheid, als die van Frederik Hendrik. Zij geeft ongetwijfeld de Witt's
opvatting te dezen weer. De zich sterker ontwikkelende philosophie, vooral aan de
leidsche universiteit, ondervond hiervan den goeden invloed, evenals ook de
publicatie van wijsgeerige of andere, den rechtzinnigen predikanten aanstoot gevende
werken. Deze laatste mochten den raadpensionaris al overhalen tot medewerking,
om de plakkaten tegen de katholieken te hernieuwen; verder brachten ze het niet.
De betrekkelijk zeer groote vrijheid van drukpers wordt terecht als een groote roem
van Holland in dezen tijd - en dus ook van de Witt - beschouwd. Zij maakte o.a., dat
Spinoza vrijelijk kon werken en publiceeren. Van bepaalde relatiën tusschen den
grooten wijsgeer en den raadpensionaris is echter met zekerheid niet veel te zeggen.
Men mag gerust aannemen, dat de Witt het Tractatus theologico-politicus ten deele
met instemming zal hebben gelezen, indien hij er althans kennis van genomen heeft;
maar dat hij Spinoza tot het schrijven er van zou hebben aangespoord en nog meer
dat deze (zooals op de geringe autoriteit te dezen van Lucas, een van Spinoza's
biografen, veelal wordt aangenomen) hem een jaargeld zou hebben toegekend,
mag in ernstige mate betwijfeld worden.
In de andere gewesten, die in de Witt's tijd theoretisch alleen als bondgenooten
van Holland beschouwd werden, zocht de Witt zooveel mogelijk steun voor zijne
partij. Het beste gelukte dit in Gelderland, Utrecht en Overijsel, waar hij vele
aanhangers had. De beide noordelijke gewesten stonden verder van hem, al werd
hij in twisten tusschen stad Groningen en Ommelanden tot 2 maal toe (1655 en
1670) als scheidsrechter ingeroepen en al zocht Willem Frederik, tot wien de
verhouding eerst zeer slecht geweest was, v.n. omstreeks 1655, zijn steun om
veldmaarschalk te worden. Met dezen bemiddelde hij in 1656 in overijselsche
geschillen, waarin hij in 1657 met Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek een schikking
trof. Tot Zeeland was de verhouding wisselend. De Witt deed in 1661-1663 ernstige
pogingen, om in de nieuwe omstandigheden een modus vivendi met Zeeland te
vinden; hij en de zeeuwsche raadpensionaris Adriaan Veth brachten een
ontwerp-accoord op het papier, dat na langen tegenstand van Veere en Vlissingen
eindelijk werd aangenomen, maar geen blijvenden invloed ten goede had. Behalve
andere zaken oefende de regeling van het publiek gebed in 1663 (vlg. op Johan (4)
de Witt), waaraan de Witt een belangrijk aandeel nam, in Zeeland een slechten
invloed uit. In Holland zelf was de Witt's politiek altijd gericht op het bereiken van
de grootst mogelijke eenparigheid in belangrijke zaken; was Holland eensgezind,
dan kon het in de Republiek vrij wel doen, wat het wilde. Het systeem bracht mede,
dat in verschillende ambten en regeeringsposten zooveel mogelijk vrijheidsvrienden
gebracht werden; de Witt heeft hieraan, eigenlijk tegen de letter zijner instructie,
druk medegeholper en ook meermalen familieleden gerecommandeerd, al hield hij
in dit laatste gewoonlijk een zekere maat. De meeste moeite bezorgde hem de
verhouding tot Amsterdam, dat den maximes der partij beter gezind was dan enkele
andere steden als Haarlem en Leiden, maar zijne inzichten en belangen gewoonlijk
zeer naar voren trachtte te schuiven. Kwamen in de eerste jaren van de Witt's
ambtsvervulling al botsingen voor, toen Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek er
den grootsten
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invloed had, later werd het veel erger. Een bepaalde verwijdering tusschen de Witt
en een groot deel der amsterdamsche regenten onder de leiding van Gillis Valckenier
ontstond omstreeks 1668, al werd de Witt in Dec. 1668 er nog schitterend ontvangen
en al werkte Amsterdam er toe mede, om zijne derde herbenoeming in dit jaar op
de meest eervolle wijze en onder toekenning van een geschenk van ƒ 60.000 (met
verdubbeling van traktement, dat eerst ƒ 3000 bedroeg) te doen plaats hebben.
Allerlei omstandigheden hebben hierop invloed gehad, ongetwijfeld het meest de
te Amsterdam gevestigde overtuiging, dat de Witt's invloed te groot geworden was.
Deze verhouding heeft de Witt's positie in het algemeen schade gedaan in de jaren,
die aan 1672 voorafgingen. Zij heeft mede tegengehouden, dat toen de noodige
zorg aan de weerbaarheid te land besteed werd. Aan verwaarloozing hiervan in het
algemeen lijdt de Witt's tijd ongetwijfeld. Eerst sedert 1666, toen de slechte toestand
van het leger in den munsterschen oorlog gebleken was, heeft de Witt er voor
geijverd, dat hier ingegrepen zou worden; maar veel verbeterd werd ook daarna
niet. Ernstiger pogingen tot versterking van het leger heeft hij pas aangewend tegen
en in 1672.
Dit jaar bracht ten gevolge van den franschen inval den val van het stelsel zijner
partij en van hem zelf. Begrijpelijk is dit, omdat het stelsel zóó ver stond van wat
het volk in groote meerderheid verlangde. Het kwam nu aan het licht, hoe gehaat
de Witt, niettegenstaande het buitengewoon vele, wat hij voor zijn land had gedaan,
zich gemaakt had. De volksverbeelding, opgehitst door tal van scherpe pamfletten
(ten deele wel afkomstig van handlangers van Buat (I, kol. 508), wiens terechtstelling
meermalen als het persoonlijk werk van den raadpensionaris werd voorgesteld,
weet hem alle rampen; hij werd openlijk beschuldigd van het schandelijkste
landverraad. In werkelijkheid was hij de man, die ook in dezen oorlog al het mogelijke
ter verdediging gedaan heeft. Op het in zee brengen en de actie van de vloot had
hij directen, grooten invloed; evenzoo op het werven van nieuwe troepen en - toen
de Franschen over den Rijn kwamen - op het besluit van Holland tot doorsteken
van de dijken en het uitvoeren hiervan. Het befaamde besluit van Juni, om met
Frankrijk en Engeland over vrede te onderhandelen, heeft niet zijn instemming
gehad. Hij wilde den strijd, van Amsterdam uit, tot het laatst volhouden. Midden in
deze volle en overstelpend drukke werkzaamheid, in den avond van 21 Juni, werd
een aanslag op zijn leven gedaan door Jacob van der Graeff en 3 anderen. De
verwonding was vrij ernstig en hield hem tot einde Juli in huis. Ordertusschen had
de verheffing van den prins plaats. De Witt begreep, - ook onder invloed van de
voortdurend geuite beschuldigingen aan zijn adres - dat het nu voor hem tijd was
om heen te gaan. Een viertal dagen na zijn eersten uitgang, nl. op 4 Augustus, begaf
hij zich naar de Staten van Holland, waar hij in een merkwaardige rede ontslag
vroeg. Dit werd hem met goedkeuring van den prins verleend, terwijl hem
overeenkomstig een in 1658 gedane toezegging zitting verleend werd in den Hoogen
Raad. Hiertoe is het nooit gekomen. Op Zaterdag 20 Augustus werd hij met zijn
broeder Cornelis vermoord (zie nader kol. 1452).
De Witt heeft zeer veel geschreven en dit is wegens de voortreffelijke orde, die
hij bij zijn werk onderhield, haast alles bewaard: 1e. de resolutiën, plakkaten,
ordonnantiën van de Staten
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van Holland, door hem geëxtendeerd, en de onderscheidene deductiën, op hun last
door hem samengesteld; 2e. zijne brieven, zoo aan gezanten en andere staatslieden
als aan particulieren. Hij stelde zeer gemakkelijk en verstond ook de kunst zich
sierlijk en puntig uit te drukken; maar gewoonlijk bekommerde hij zich niet veel om
den vorm van zijn stijl, wat bij het veelvuldige van zijn schrijfwerk geen wonder is;
wel was hij bijna altijd zeer duidelijk. Of hij als raadpensionaris ook voor het publiek
geschreven heeft, nl. door in d e l a C o u r t 's Interest van Holland, dat hij stellig
vóór den druk gekend heeft en waarin op zijne instigatie ook stellig enkele wijzigingen
aangebracht zijn, twee hoofdstukken te schrijven, waarin bepaaldelijk het nieuwe
stelsel van nà 1650 verdedigd wordt (hfst. 29 en 30 van het Interest van 1662; hfst.
5, 6 en een deel van 7 in het 3e gedeelte van de Aanwijsing van 1669), is nog niet
geheel uitgemaakt. Het schrift der beide hoofdstukken in het hs. van het Interest is
stellig niet van de Witt. De wijze, waarop de Witt zich over de la Court uitliet nà de
verschijning van het Interest, maakt zijne medewerking aan een werk van dezen a
priori niet zeer waarschijnlijk. Met den inhoud der beide hoofdstukken heeft hij zeker
ingestemd; maar dit neemt niet weg, dat een partijgenoot ze met of zonder zijne
hulp kan geschreven hebben. Er worde hier herinnerd, dat de Mémoires de Jean
de Witt een vertaling van de Aanwysing van de la Court is, bewerkt door mevrouw
de Zoutelande (Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh. Reeks IV, deel IV, 124); in de
engelsche vertaling van de Aanwysing (London, J. Nourse 1746), die ook op naam
van de Witt staat, komen voor Memoirs of C. and J. de Witt by J o h n C a m p b e l l ;
deze ontbreken in de engelsche vertaling van 1702 (London, zonder naam van
uitgever), die echter ook gezegd wordt geschreven te zijn door ‘J o h n d e W i t t
a n d o t h e r g r e a t m e n i n H o l l a n d ’. Bizondere vermelding verdient een
memorie, die de Witt schreef voor de Staten van Holland, om de ‘waerdye van
lijfrenten naer proportie van losrenten’ te berekenen. Hij had de bepaalde bedoeling
het voordeel aan te toonen, in het uitgeven van lijfrenten voor de Staten gelegen;
hiermede is in 1671 in Holland ook een proef genomen, die echter bij het publiek
een weinig gunstig onthaal vond. In lateren tijd heeft de memorie (opgenomen in
Resolutiën Holland 30 Juli 1671; niet lang daarna vertaald in het fransch), in het
Engelsch in het Assurance Magazine II (London 1851) en R.G. B a r n w e l l , Life
and times of John de Witt (New-York 1856) en in 1879 herdrukt door het wiskundig
genootschap te Amsterdam) meer de aandacht getrokken om de Witt's er uit blijkende
verdiensten op het gebied der levensverzekering. Deze komen hierop neer, dat hij
het eerst de waarschijnlijkheidsrekening, waarvan de beginselen door Christiaen
Huygens in diens De ratiociniis in ludo aleae (1657) waren ontwikkeld, toepaste bij
de berekening der koopsom eener dadelijk ingaande lijfrente, op een jong leven
gesloten. In zijne memorie kwam hij tot het resultaat, dat de Staat voor elken gulden
jaarlijksche lijfrente de storting kon eischen van meer dan 16 gulden, terwijl tot toen
de koopsom, buiten alle wetenschappelijke berekening om, meestal op ruim de helft
van dat bedrag was geschat. Voor de wijze van de Witt's berekeningen te dezen
zijn zijne brieven aan den bekenden wiskundige Joannes Hudde van belang (uitg.
in de corresp. van de Witt met wiskundigen in deel IV der Brieven, bew. F r u i n ;
vlg. verder F r e d . H e n d r i k s in Assurance Magazine II
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(London 1851), III, 119, 120; Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverz.
en lijfrenten (Amst. 1897) 1-28; E n e s t r ö m in Ofversigt af Kongl. VetenskapsAcademien Förh. 1896, of Archief voor de Verzekeringswetenschap III (1898) 62-68,
263-72, en Bibliotheca mathematica 5. III, T. I (1900) 512; C a n t o r , Gesch. der
Math. III (Lpz. 1900) 45-48 en R.H. v a n D o r s t e n , in Archief voor de
Verzekeringswetenschap X (1908) en XI (1910).
De Witt huwde 16 Febr. 1655 met W e n d e l a B i c k e r (geb. 30 Dec. 1635, gest.
1 Juli 1668), dochter van dr. Joan Bicker uit het bekende amsterdamsche
regentengeslacht en Agneta de Graeff. Het huwelijk had een staatkundigen kant
om de relatiën van Wendela: Zuidpolsbroek, boven reeds genoemd, was haar oom.
Toch was er ook wezenlijke genegenheid van beide zijden; Johan vond in de
zachtmoedige, meegaande Wendela de vrouw, die hij zocht. In zijn omgang met
familieleden en vrienden, v.n. met de amsterdamsche, kon de Witt bizonder opgewekt
zijn, al maakte hij, naar het schijnt, op zijne omgeving doorgaans een indruk van
weemoedigheid. Hij verstond uitstekend de kunst, om een gezelschap bezig te
houden; hij deed aan vioolspel, dansen en ook aan schermen. In de zaken van zijne
huishouding stelde hij tot in de kleinste aangelegenheden belang. Zooals voor de
financiën van den Staat droeg hij ook in het bizonder zorg voor zijn eigen financiën,
daarbij gebruik makende van de diensten van zijn zwager, den amsterdamschen
bankier Jean Deutz, met wien hij zeer bevriend was. Bij voorkeur belegde hij zijn
kapitaal, dat hem van vrouwszijde aankwam, in Hollandsche staatsobligatiën; in
1671 nam hij ook deel in de toen uitgeschreven lijfrenten van Holland. Op deze
obligatiën als onderpand nam hij vrij veel geld van particulieren in leer tegen 2½ à
3½ naar den wisselenden rentestandaard. Dit geld gebruikte hij voor nieuwe
belegging in obligatiën, wat mogelijk was, omdat de ontvangers hem eerder dan
anderen aan de zeer gezochte en steeds aflosbare obligatiën hielpen. Op deze
wijze trok de Witt een zeker voordeel uit hem door ambtenaren verleende
bevoorrechting, wat in 1672 als één der middelen gebruikt werd, om hem zwart te
maken. Hij heeft zich toen verdedigd in een brief aan zijn neef Vivien, maar dit
pleidooi mag niet in allen deele geslaagd heeten. Ongetwijfeld is de aard van de
Witt's geldhandel een der zwakke zijden van zijne wijze van optreden. Zijn vermogen
bedroeg bij zijn overlijden omstr. ƒ 450.000. Hij was heer van Heekendorp, Noorden Zuid-Linschoten, Snelrewaerd en Ysselvere, welke heerlijkheden hij in 1661 had
moeten koopen na zijne benoeming tot stadhouder van de leenen.
Hij is, in den nacht van 21 op 22 Aug. 1672, begraven in de Nieuwe Kerk te den
Haag. Zijne meest bekende woning in deze stad, waarin hij van Mei 1669 tot zijn
dood gewoond heeft, is die op den Kneuterdijk (V e e g e n s , Hist. Studiën, II, 164
vlg. en 143 vlg.).
Uit zijn huwelijk had de Witt 8 kinderen, van wie 6 dochters (3 jong gestorven);
de beide zoons waren Johan (volgend artikel) en J a c o b (geb. 10 Nov. 1667), die,
ongehuwd, overleed in 1685 (begr. 16 Maart). Van de dochters noemen we alleen
de oudste, A r n a (geb. 27 Dec. 1655, gest. 26 Nov. 1725), die in de uitgegeven
correspondentie van haren vader meermalen voorkomt; zij huwde 30 Juli 1675 mr.
Herman van den Honert.
Voor de kennis van de Witt's persoon en werk zijn van het meeste belang de
beide groote brieven-
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uitgaven: 1e. Brieven van en aan Johan de Witt, 6 dln. met reg. ('s Gravenhage,
Hendrick Scheurleer, 1723-1725); 2e. Brieven van Johan de Witt (4 dln., Werken
van het Hist. Genootschap, 1908-1913). De eerste uitgave, waarin de kleinzoon
(zie kol. 1469) van den raadpensionaris aandeel gehad heeft, bevat alleen
diplomatieke correspondentie en loopt tot 1668. De tweede bevat de omstreeks
1860 door F r u i n gemaakte uittreksels uit de onuitgegeven brieven, zoowel
staatkundige als andere, met verbindenden tekst en aanteekeningen; zij bevat
diplomatieke correspondentie als aanvulling op de 18e-eeuwsche uitgave en verder
de overige correspondentie (de hier en daar verspreid gedrukte brieven over
bepaalde onderwerpen zijn, voorzoover van belang, hier weer opgenomen); de
Brieven aan Johan de Witt, waarvan F r u i n ook een groot deel bewerkt heeft, zullen
eveneens in de Werken van het Hist. Gen. uitgegeven worden. Men raadplege
verder de bronnen en literatuur voor de algemeene geschiedenis van Nederland in
dezen tijd. Als biographieën van de Witt zijn te noemen: Historisch verhael en
politique bedenkingen wegens 't leven, bedrijf en doot van de heeren gebroederen
Cornelis en Johan de Witt (t' Amsterdam, by J.H.B., 1677); E m . v a n d e r
H o e v e n , Leeven en Dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis - en Johan
de Witt (t' Amsterdam, by Jan ten Hoorn, boekverkooper, 1705); P. S i m o n s , Johan
de Witt en zijn tijd (3 dln.; Amst. 1832), waarvan een duitsche vertaling door F.
N e u m a n n (Erfurt, 1835-1836); E. d e P a r i e u , Vingt années d'interrègne dans
le stadhoudérat (Paris, 1858); W.C. K n o t t e n b e l t , Gesch. der Staatkunde van
Johan de Witt (Amst., 1862); J.C. N a b e r , De staatkunde van Johan de Witt (Utrecht,
1882); J. G e d d e s , History of the Administration of John de Witt, I 1623-1654 (The
Hague, 1879), waarvan een ned. vertaling door J.C. v a n D e v e n t e r (Haarlem,
1879); A. L e f è v r e P o n t a l i s , Jean de Witt, 2 dln. (Paris, 1884), waarvan een
eng. vert. door S.E. and A. S t e p h e n s o n (London, 1885); H.S.M. v a n
W i c k e v o o r t C r o m m e l i n , Johan de Witt en zijn tijd (uitgave van de Algemeene
Maatschappij van Levensverzekering de ‘Conservatrix’ te Amsterdam, 1913). Voor
den zgn. Witten-oorlog in het midden der 18e eeuw, een pamflettenstrijd over het
karakter van de Witt's staatkunde, raadplege men den pamfletten-cat. van K n u t t e l ;
voor tijdschrift-artikelen het repertorium, I en II, van P e t i t .
Voor portretten zie M o e s , Iconographia.
Het wiskundig gedeelte van dit artikel is bewerkt door den Heer de Waard.
Japikse

[Witt, Johan de (6)]
WITT (Johan d e ) (6), heer van Zuid- en Noord-Linschoten, enz., geb. te 's
Gravenhage 27 Mei 1662, gest. te Dordrecht 24 Jan. 1701: zoon van den vorige.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 15 Maart 1679 (of 10 October 1679?) ingeschreven
werd (Album i.d.; cf. kol. 1453). Hij werd in 1688 benoemd tot secretaris van
Dordrecht. Het is begrijpelijk, dat het hem, gegeven zijne afkomst, niet vrij stond
een politieke rol van belang te spelen. Hij wordt geroemd als een geleerde van
grooten naam, die te Rome en in Frankrijk meer bekend was dan in zijn eigen land
(Mém. de Monsieur de B. in Bijdr. en Med. Hist. Gen. XIX, 120). Hij liet een
bibliotheek na van buitengemeene uitgebreidheid, die hij, zooals het in een voorrede
voor den verkoopcatalogus heet (de verkoop had na zijn dood van 20 Oct. - 5 Nov.
1701 bij de boekverkoopers Theodorus Goris
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en Joannes van Braam te Dordrecht plaats; de cat., waarvan een ex. op de kon.
bibl. te 's Grav., heeft een langen latijnschen titel) èn als student op een reis in
Frankrijk, Italië, Sicilië en Malta èn na zijn terugkeer verzameld had. Ten deele zal
zij toch ook wel van zijn vader afkomstig geweest zijn. Hij huwde 25 Maart 1692
zijne volle nicht W i l h e l m i n a d e W i t t , jongste dochter van Cornelis (3) de Witt
(geb. 3 Juli 1671, gest. 7 Februari 1701). Uit dit huwelijk werden drie kinderen
geboren, van wie 2 zoons: Johan (volgend art.) en Cornelis (4) (kol. 1453).
Geschilderde portretten in het Huis ten Bosch en het Gemeentemuseum te
's-Gravenhage.
Zie: B a l e n , Dordrecht, 1330; Genealogie van het geslagte De Witte (z.j. en pl.;
herdruk en voortzetting van Balen tot in het einde der 18e eeuw).
Japikse

[Witt, Johan de (7)]
WITT (Johan d e ) (7), heer van Zuid- en Noord-Linschoten enz., geb. te Dordrecht
11 Dec. 1694, gest. te Brussel 27 Mei 1751, zoon van den voorgaande. Hij studeerde
te Leiden, waar hij 22 Oct. 1714 in de rechten promoveerde (ingeschreven 26 Sept.
1712? zie Album i.d.) Van 1715-1726 was hij advocaat te Dordrecht en van
1718-1725 ontvanger van den tol te Geervliet, bovendien schepen van het
watergerecht te Dordrecht. In of na 1726 vertrok hij naar Brussel. Hij werd (of was
reeds geworden?) katholiek en trad later in oostenrijkschen dienst: hij fungeerde
als raadsheer en ten slotte als president van de rekenkamer in de Zuidelijke
Nederlanden. Zijn huwelijk (op 2 Sept. 1721) met M a r i a C a t h a r i n a T h e r e s i a
v a n H e y d e n r i j c k , dochter van mr. P i e t e r J a c o b v a n H e y d e n r i j c k ,
die o.a. als raadsheer in den Hoogen Raad van Mechelen voorkomt, en M a r i a
J o a n n a v a n d e r S t e e n , heeft waarschijnlijk op zijn vertrek uit Nederland
invloed gehad. Hij heeft eenig, niet precies te definieeren aandeel gehad in de
18e-eeuwsche uitgave der Brieven van en aan Johan de Witt (waarover zie op
Johan (5) de Witt). Hij had drie kinderen, van wie één zoon J o h a n , die geb. is 22
Sept. 1724 en gest. 30 Jan. 1783 zonder nakomelingschap. Zijne hss., voor het
grootste gedeelte uit de nalatenschap van Johan (5) de Witt en diens broeder
Cornelis, werden in 1791 bij de gebroeders Honkoop verkocht (een ex. van den cat.
op de kon. bibl. te den Haag).
Over hem: Genealogie alsvoren en Brieven van Johan de Witt, Il (uitg.
F r u i n - J a p i k s e ), X vlg.
Japikse

[Witt, Johan de (8)]
WITT (Johan d e ) (8), heer van Jaarsveld, geb. te Dordrecht 5 Dec. 1720, gest. te
Dordrecht 2 Nov. 1783, zoon van Cornelis (4) de Witt (kol. 1453) en Catharina
Wilhelmina van den Honert. Hij studeerde te Leiden, waar hij 16 April 1737 werd
ingeschreven (Album i.d.) Hij werd in 1740 secretaris van de hooge vierschaar van
(het toenmalige) Zuid-Holland. Hij hield een rede bij het bezoek van prins Willem
IV aan Dordrecht op diens reis naar Zeeland in 1747 (gedrukt in Mercure Hist. et
Pol., CXII, 718). In 1746 werd hij schepen van Dordrecht en dus lid van den oud-raad,
in 1747 directeur van den Levantschen handel in het college op de Maze. Hij huwde
22 Mei 1742 A b i g a ë l C o n s t a n t i a R o o s , bij wie hij had drie kinderen, van
wie twee zoons: de oudste, C o r n e l i s (geb. 20 Aug. 1745, begraven 8 Juni 1813),
ook heer van Jaarsveld, huwde 4 April 1784 E m e r e n t i a v a n R e n t e n , wed.
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B a c h , welk huwelijk kinderloos bleef; de jongste, P i e t e r C o n s t a n t i j n (geb.
20 Nov. 1750), stierf reeds in Jan. 1756.
Zie: Genealogie alsvoren.
Japikse
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[Witt, Nicolaas de]
WITT (Nicolaas d e ), geb. te Dordrecht 1553, gest. ald. na 1621; vijfde zoon van
Willem (1) de Witt (zie beneden) en Maria van Wezel. Hij maakte deel uit van de
stadsregeering van Dordrecht, hoewel zonder veel invloed. Van 1600-1603 was hij
lid van het college der achten; sedert 1605 van dat der veertigen. Als raad komt hij
voor in 1604, 1605, 1608 en 1609; als schepen het eerst in 1612 en daarna nog
eenige malen. Hij was dus ook lid van den oud-raad. Hij was gehuwd met
M i c h a ë l i a v a n L o o n en had 5 kinderen, van wie 3 zoons. De oudste, J o o s t
(gest. 1625), die onder den I aam J o s u é l e B l a n c q verzen maakte (J.L. v a n
D a l e n in Tijdspiegel, 1905, II), was in 1624 lid van de achten en verder ontvanger
van den 200en penning te Dordrecht; hij huwde M a r i a v a n M e e u w e n ; de
tweede was Thomas (2) (zie beneden); de derde, W i l l e m , in 1626 lid van de
achten, stierf ongehuwd.
Zie: B a l e n , Dordrecht, 1303.
Japikse

[Witt, Thomas de (1)]
WITT (Thomas d e ) (1), geb. 1548 te Dordrecht, gest. ald. 1 Dec. 1601; derde zoon
van Willem (1) de Witt (zie beneden) en Maria van Wezel. Hij was in 1587 en daarna
verscheidene malen schepen in zijne geboortestad; lid van de veertigen sedert
1586; burgemeester van 's heeren wegen in 1601; gedeputeerde in de
Gecommitteerde Raden van Holland 1598-1600. Hij huwde A d r i a n a v a n
S c h a r l a k e n , welk huwelijk kinderloos bleef.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1298.
Japikse

[Witt, Thomas de (2)]
WITT (Thomas d e ) (2), geboortejaar onbekend; gest. te Amsterdam (?) 18 Jan.
1645; tweede zoon van Nicolaas de Witt (zie boven) en Michaëlia van Loon. Hij had
eenig aandeel aan de regeering van Dordrecht. Sedert 1627 lid van de veertigen;
in 1629 lid van de achten; in 1630, 1631, 1637 en 1638 schepen; in 1638
burgemeester van 's heeren wegen; in 1642, 1643 gecommitteerde ten beleide.
Bovendien was hij van 1637-1645 bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie,
kamer van Amsterdam, namens de stad zijner inwoning. Hij was gehuwd met
J a c o m i n a T h i b a u t s , bij wie hij 4 kinderen kreeg, die verder zonder belang
zijn.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1304.
Japikse

[Witt, Willem de (1)]
WITT (Willem d e ) (1), geb. te Dordrecht 13 April 1516, gest. ald. 23 Aug. 1596;
zoon van Jan (1) de Witt (kol. 1458) en Klara van Beveren. Zijn politieke rol begint
pas na den opstand van 1572, wat genoeg bewijst, aan welke zijde in den strijd
tegen Spanje hij stond. Of hij reeds Calvinist was, is niet bewijsbaar, maar hoogst
waarschijnlijk. Hij was schepen in 1573 en daarna meerdere malen; lid van de
veertigen in 1586; burgemeester van 's heeren wegen 1582-1583 en van de
gemeente 1586, 1589, 1590. Bovendien wordt hij als raad van den prins van Oranje
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genoemd. Hij huwde M a r i a v a n W e z e l en had bij haar 9 kinderen. De drie van
hem afstammende takken der familie hebben in Dordrecht nooit zooveel invloed
gehad, als die van zijn neef Frans (kol. 1453). Wij behoeven verscheidene leden
hiervan niet onder een afzonderlijk hoofd te noemen. De beide oudste zoons stierven
jong. Zijn derde zoon Thomas (1) is van eenige beteekenis (zie boven). Willem's
vierde zoon was C o r n e l i s (geb. 22 Oct. 1550 en gest. 21 Sept. 1597; gehuwd
16 Dec. 1578 met J a c o m i n a v a n B e v e r e n ), die alleen als lid van het college
der achten in 1594 en 1595 voorkomt; diens oudste zoon J o h a n (gest. 22 Aug.
1666 en gehuwd met A d r i a n a v a n H e d i c k h u i z e n ) was burgemeester en
secretaris van Woudrichem en penningmeester
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van het land van Altena (zie over hem en zijne kinderen verder B a l e n , alsvoren,
1300) en diens tweede zoon K o r n e l i s (geb. 7 Jan. 1587; gest. 26 Aug. 1624;
gehuwd met E l i s a b e t h v a n H a a r l e m ) is alleen van belang om zijn tweeden
zoon Gijsbert de Witt (kol. 1454); zie overigens over hem en zijne andere kinderen
B a l e n , alsvoren, 1302). Willem's vijfde zoon Nicolaas is van eenig belang (kol.
1470) evenals zijn zesde zoon Jan (2) (kol. 1458).
Zie: B a l e n , alsvoren, 1298.
Japikse

[Witt, Willem de (2)]
WITT (Willem d e ) (2), geb. te Dordrecht 31 Oct. 1633; gest. ald. na 1676; derde
zoon van Johan (3) de Witt (kol. 1458) en Belia Stockmans. Hij had eenig aandeel
aan de regeering zijner stad; hij was hier schepen in 1666, 1667, 1671 en 1672.
Ook werd hij meerdere malen gedeputeerd ter Staten van Holland. In 1655 volgde
hij zijn vader op als ontvanger-generaal van den tol te Geervliet. In 1664 werd hij
hoogheemraad van Mijnsheerenland en in 1676 van Nieu-Bon-Avontura. Hij bleef
ongehuwd.
Zie: B a l e n , alsvoren, 1311.
Japikse

[Witte, Christian Gottlieb Friedrich]
WITTE (Christian Gottlieb Friedrich), geb. 12 Jan. 1802 te Rothenburg (Hannover),
overl. te Utrecht 5 Nov. 1873, kwam in 1817 in de leer bij den orgelmaker Bethmann
te Hannover, begon in 1824 een studiereis door Europa, kwam zoo doende in
aanraking met den orgelmaker Jonathan Bätz te Utrecht (II kol. 104), in wiens dienst
hij trad en door wien hem eerlang o.a. opgedragen werd de leiding van onder handen
zijnde nieuwe orgels (Nieuwe Luthersche kerk te Amsterdam, Dom te Utrecht en
Hervormde kerk te 's Hertogenbosch). In 1833 trad hij als deelgenoot op in de zaak
van zijn patroon en zette die na diens overlijden (18 Juli 1849) voort met behoud
van den firmanaam Bätz & Co. Zeer talrijk zijn de orgels door hem gesteld. Behalve
omvangrijke restauratie van bestaande orgels (St. Janskerk te Gouda, Nieuwe kerk
te 's Gravenhage, Groote kerk te Haarlem en Oude kerk te Amsterdam) heeft hij 69
geheel nieuwe instrumenten gemaakt, waaronder 8 met 3 klavieren en vrij pedaal.
Zijn bekendste instrumenten (na 1850) zijn de orgels in de Nieuwe kerk te Dordrecht
(1854), de Oude kerk te Delft (1856), de Hervormde kerk te Naarden (1862) en de
Kloosterkerk te 's Gravenhage (1864). Witte heeft zijn beteekenis gehad in de
internationale ontwikkeling van het orgelbouwvak (L i s s a j o u s , Rapport sur le
grand orgue de Saint-Sulpice, à Paris (1865) 5), o.a. door zijn aangeboren gave
van intoneeren aan zijn firma de deugdelijke bekendheid gegeven, die zij bezat. In
1839 was hij gehuwd met een dochter van ds. G.H. L a g e r s , die 18 Sept. 1830
had ingewijd het door hem gemonteerde Nieuwe Luthersche kerkorgel te Amsterdam.
In 1869 nam hij zijn oudsten zoon Johan Frederik (die volgt) in zijn bedrijf op, die
dit na zijn overlijden voortzette.
Zie: Caecilia 1873, 200.
Enschedé

[Witte, Johan Frederik]
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WITTE (Johan Frederik), geb. te Utrecht in 1840, overl. aldaar 3 Febr. 1902, zoon
van den voorg., zette na diens overlijden (5 Nov. 1873) de door dezen onder de
firma Bätz & Co. te Utrecht gedreven orgelmakerij onder dienzelfden naam voort,
waarin hij in 1869 als deelgenoot reeds was opgenomen. Zijn werkplaats had hij in
een gedeelte van den Dom (B r o e r s , Utrecht Hist. wand. (2e dr. 1875) 106. Onder
de personen in zijn dienst moet om den familienaam genoemd worden J.M.W. B ä t z ,
geb. te Utrecht in 1827, overl. te Rotterdam 10 Mei 1894 (Het orgel 15 Mei 1894).
Witte's hoofdwerk s het orgel in de Groote Kerk te 's Gravenhage (1882; beschreven

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1472

Caecilia 1882, 88; afgebeeld Die Haghe, 1900, 162), dat door de verwarming dezer
kerk voor het huwelijk van koningin Wilhelmina (25 Jan. 1901) belangrijk beschadigd
is geworden, wat Witte zich zeer aangetrokken en, naar men zegt, zijn dood verhaast
heeft. Met zijn overlijden eindigde de firma Bätz & Co.; overeenkomstig zijn begeerte
zijn de archivalia dezer zaak verbrand, waaronder naar verluid werd, nog bescheiden
van Christiaan Muller (zie ll kol. 956).
Zie: Weekblad v. muziek 1902, 61.
Enschedé

[Witte, Emanuël de]
WITTE (Emanuël d e ), geb. te Alkmaar, waar zijn vader schoolmeester was, in 1617,
overl. te Amsterdam in 't laatst van 1692. Hij oefende zich in de schilderkunst bij
Evert van Aelst, te Delft, en werd in 1636 lid van het schildersgild zijner
geboorteplaats, maar bleef daar niet lang, aangezien hij in 1639 te Rotterdam
woonde, sedert 23 Juni 1642 tot het gilde te Delft behoorde er sedert 1650 te
Amsterdam verbleef. Aanvankelijk zich bezig gehouden hebbende met portretteeren
en historieschilderen, legde hij zich later toe op de bouw- en doorzichtkunde en
wijdde hij zich met het gelukkigst gevolg aan het schilderen van het inwendige van
kerken en andere gebouwen. De amsterdamsche kerken boden hem hiertoe goede
onderwerpen; hij beeldde die nauwkeurig af, met treffende verlichting en aardige
stoffage. Zijne stukken, waarvan het Rijksmuseum te Amsterdam een drietal bezit,
worden zeer gezocht en hoog betaald. Bij zijn leven werd hij niet gewaardeerd,
waartoe zijne verwaandheid, zucht tot twisten en grilligheid, ten gevolge waarvan
hij steeds in onmin leefde met zijne kunstbroeders, vooral met Gerard de Lairesse,
veel bijdroegen. Campo Weyerman, die in zijne Levensbeschryvingen jacht maakte
op het verhalen van zonderlinge manieren, had aangaande de Witte slechts weer
te geven wat de ernstiger Houbraken daarvan had medegedeeld. Onze kunstenaar
werd arm, geraakte in schulden, en na een hevigen twist met zijn huiswaard, die
verklaarde hem niet langer onder zijn dak te willen houden, maakte hij een einde
aan zijn leven. Elf weken later, toen het ijs ontdooid was, werd zijn lijk in de gracht
gevonden. - Als weduwnaar van G e r r i t j e A d r i a e n s v a n d e V e l d e was
de W. in September 1655 te Amsterdam hertrouwd met eene 23-jarige wees.
Lijsbeth Lodewijksd. van der Plass.
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh, I, 282; I m m e r z e e l , De Levens en Werken;
d e V r i e s , Biografische Aanteekeningen, 101; Oud- Holland, VIII, 213; B r u i n v i s ,
Beeldende Kunstenaars te Alkmaar, 35.
Bruinvis

[Witte, Jacob Eduard de]
WITTE (Jacob Eduard d e ), gedoopt 2 April 1763 in de R.-K. St. Pieterskerk te 's
Hertogenbosch, overl. te 's Gravenhage 14 Juni 1853, zoon van den gelijknamigen
gewezen genie-officier, van 1772 tot 76 directeur-generaal der stadswerken te
Amsterdam, later in russischen krijgsdienst opgeklommen tot luitenantgeneraal. Als
afstammeling uit een militair geslacht (zijn grootvader was generaal-majoor bij de
infanterie geweest) werd hij 10 Aug. 1780 als vaandrig-supernumerair te Amersfoort
geplaatst. In Aug. en Sept. 1782 als vaandrig te Brouwershaven gedetacheerd en
onder schulden gebukt gaande, wist een boomkweeker van Boskoop, Pieter van
Brakel, hem door schoone voorspiegelingen over te halen om deel te nemen aan
eene poging om het eiland Schouwen in handen der Engelschen te spelen; maar
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van Brakel, de premie van 100 gouden rijders voor het aanbrengen van verraad
hooger schattende dan wat de Engelschen zouden gelieven te betalen, leverde de
zijnen medeplichtige bezwarende
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geschriften in handen van den pensionaris van Bleiswijk. De Witte werd gevangen
genomen en had zijn levensbehoud te danken aan een geschil tusschen de Staten
en den Stadhouder, of een burgerlijke dan wel een militaire rechter hem vonnissen
zou. 20 Maanden na zijn misdrijf, 21 Mei 1784, werd hij door het Hof van Holland
veroordeeld tot vervallenverklaring van den militairen stand, zesjarige opsluiting en
eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Op de Voorpoort in
den Haag, waar hij bezoeken mocht ontvangen, zette hij zich aan letterarbeid. Zoo
geraakte hij in 1787 in kennis met M a r i a v a n Z u y l e k o m , die eene vriendin
Cornelia Lubertina v.d. Weyde medebracht, waarop een medegevangene, baron
Jean Henri de Villattes, verliefde, gelijk de Witte op Maria. De laatsten huwden 24
Mei 1790 te Rosmalen, 3 dagen na d. W's ontslag. 10 Oct. van dat jaar werd van
hen te Zaltbommel een kind gedoopt. De omwenteling van 1795 bezorgde hem de
betrekking van redacteur der amsterdamsche Stadscourant, maar reeds in Jan. '96
werd hij vervangen door Pierre Agron (II kol. 14). 7 Mei van dat jaar werd hij te 's
Gravenhage, wegens verbreking van zijn bannissement, in hechtenis genomen en
op de Voorpoort gebracht. Op zijn verzoek verkreeg hij deswege van het prov.
bestuur van Holland brieven van abolitie, maar zijn verzoek om rappèl van ban, tot
hij gelegenheid zou hebben om naar W.-Indië te vertrekken, werd afgewezen,
evenals zijn daartoe na zijne invrijheidstelling aan de Eerste Kamer gericht adres.
In 1800 woonde hij met vrouw en kinderen te Zwolle, waar hij zich geneerde met
het onderwijzen der mathesis aan officieren der 5e halve brigade; maar hij moest
de stad verlaten, omdat hij de door de municipaliteit verlangde acte van indemniteit
niet kon leveren. Hij besloot toen naar zijn vader te Riga te gaan, om te trachten in
Rusland eene betrekking te verkrijgen en, gelukte zulks, zijn gezin te doen volgen;
maar zich te Amsterdam reeds ingescheept hebbende, werd hij door den procureur
der gemeente achterhaald en verplicht van zijne reis af te zien. Hij begaf zich toen
naar Breda, maar geen middel van bestaan hebbende, naar zijne vrouw en kinderen
in den Haag. Daar werd hij 1 Sept. 1801 weder gearresteerd en 24 Nov. door het
hof veroordeeld tot tweejarige opsluiting, gevolgd door verbanning uit de 4 provinciën.
Hij wilde gaarne op de Voorpoort blijven, maar aangezien de cipier van het tuchthuis
te Alkmaar aan het hof aannemelijk voorkomende conditiën voor zijne opneming
had gesteld, in Jan. 1802 derwaarts gevoerd. Hij was 16 Nov. bevorens door
Sneyders, v. Trenen & Comp. tot redacteur van den Politieken Blixem benoemd,
maar daarvoor wegens zijne verplaatsing naar Alkmaar moetende bedanken, begon
hij in Jan. onder het patronaat van Meyer bij A. Rosmuller te 's Gravenhage, de
uitgaaf van een blad onder denzelfden naam; en tevens, in concurrentie met
genoemde firma, van een tweede weekblad Janus. Dat de oude P.B. en de oude
Janus hem wegens dit bedrijf geducht onder handen namen laat zich gereedelijk
denken. Einde Juni maakte een algemeen verbod een einde aan het bestaan van
deze en dergelijke politieke spotbladen. In het nummer van Janus van 4 Febr. had
hij een spotvers geplaatst op het voor afbraak verkoopen der Friesche binnenpoort
te Alkmaar, hetwelk W i l l e m H o f d i j k tot een tegenschrift ontvonkte. Voor de
Witte was geen zoo strikte gevangenis als gebruikelijk was gevorderd, en hem was
ook vrijheid van briefwisseling gelaten. Maar de cipier de Visser, die zijne betrekking
slordig vervulde en 4 April 1804 werd afgezet, liet hem, volgens W i e g m a n s
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Politieke Blixem van 17 Mei, vrij en vrank binnen de stad wandelen en schoolmeester
spelen. De procureur-generaal werd 5 Juli gemachtigd den gevangene weder naar
de Voorpoort te brengen en naar eene meer geschikte verblijfplaats buiten den
Haag voor hem om te zien. Hem werd toen verboden om iets uit te geven of ter
drukpers te bezorgen dan na toestemming van den procureurgeneraal. Verzoeken
om ontslag baatten niet, eerst in Nov. 1803 werd d.W. in vrijheid gesteld. Hij vertrok
toen naar Brabant en in Maart 1804 naar Alkmaar, om met zijne vrouw eene schikking
te bespreken ter afdoening harer daar gemaakte schulden. Maar den 19. werd hij
opnieuw gevat, weder naar de Voorpoort gebracht en 15 Juni door het hof tot
driejarige opsluiting in een tuchthuis, om aldaar met zijn arbeid den kost te verdienen,
gevolgd door nieuwe ballingschap, veroordeeld. Daarop in het tuchthuis te Gouda
geplaatst, knoopte hij ongeoorloofde betrekkingen aan met de vrouw van den cipier,
waarop in Dec. 1805 hij, behoudens speciaal consent, buiten toegang gesteld en
hem het genot van vrije briefwisseling ontzegd werd. Na zijn ontslag, 15 Juni 1807,
mocht hij eenige dagen in stilte te Alkmaar vertoeven. Op last van den
procureur-generaal werd d.W. 17 Aug. door den baljuw van Hooge en Lage Zwaluwe
wegens nieuwe violatie van bannissement gevat en wederom op de Voorpoort
gebracht. Hij beweerde zich aangaande de uitgestrektheid van het hollandsch territoir
vergist te hebben en, daar deze reden van verschooning aannemelijk werd geacht,
bracht men hem op het einde der maand over de grenzen.
Reeds in 1795 voegde d.W. bij zijn naam v a n H a e m s t e d e , hetzij naar graaf
Floris' zoon, die de Vlamingen versloeg, hetzij naar mr. Jacob de Witte te Zierikzee,
die in 1678 de ambachtsheerlijkheid Haemstede kocht. Op het Rijks-archief berust
eene autobiografie van d.W. in h.s., welke met groote omzichtigheid gebruikt moet
worden.
Door R. en H. Vinkeles zijn gegraveerd 14 groot folio architectuurplaten:
Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam geinventeerd door den Heer
J a c o b E d u a r d d e W i t t e . Deze zullen van den vader zijn, die in 1774/5 ook
de kerk in Ouderkerk heeft gebouwd.
Zijns zoons geschriften in proza en poëzie zijn van weinig waarde, hetgeen reeds
door H e l m e r s in de voorrede van zijn Socrates (1790) geestig werd aangetoond.
Zij zijn de volgende: Tafereel der vriendschap ('s Grav. 1786); Cepzalide, een roman,
en geschiedenis van Timantes (Amst. 1787); Constantia de Saint Denis, treurspel
('s Grav. 1787); Christoffel de Gama, of het beleg van Goa, treurspel ('s Grav. 1788);
Dicht-offer aan Themire (met zijn portret op den titel) ('s Grav. 1788); zonder naam
Dicht bloemtjes alleen voor de meisjes. (Rott. 1789); een gedicht in den bundel
huwelijksgezangen voor prinses Frederica Louisa (Oct. 1790); een gedicht: Gods
goedheid zichtbaar in het geschapene in het 13e deel der Werken van het
dichtgenoolschap Kunstliefde; Aan Mej. J.C. Wattier, na het ten Toneele voeren
van het treurspel Emma Corbet (Amst. 1795); Burger Herman, of de republiquinsche
vader. Tooneelspel (Amst. 1795); Gedachten bij den dood van Washington (Zwolle,
April 1800); Buonaparte bijgenaamd Italicus. Lierzang (Gron. 1800); Het Toneel
verdedigt (Gron. 1800); in Zedelijke schouwburg tot nut en vermaak (Zwolle 1800):
Eduard Stanley, of de gelukkige wedervinding. - Valmont de St. Priest, of de
schipbreukeling (Ald. 1801); De Negers in Holland, of de zegepraal der
menschlievendheid. De Vreede aan de Bataven. Lierzang (Alkm. Juni 1802); Moreau.
Lierzang
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(Gouda, Oct. 1804); Tafereel voor Denkenden. (Rott. 1828).
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Historie XXIX; S a u t i j n K l u i t Janus, de Politieke
Blixem en beider gevolg in Nederl. Spectator 1867; J o r i s s e n , Eene apologie van
den vaandrig de Witte, in Nederland 1878; B r u i n v i s , Jacob Eduard de Witte van
Haemstede (1887); t e n B r i n k , Haagsche Stemmen 28 Nov. 1887.
Bruinvis

[Witte, Johannes de]
WITTE (Johannes d e ), of W i t t e , magister en licentiaat in het kanonieke recht,
kanunnik van St. Pieter te Utrecht, werd door Bisschop David van Bourgondië bij
commissie van 1 Aug. 1468, als opvolger van den overleden Johannes Brant, tot
officiaal te Utrecht aangesteld. Deze functie bekleedde hij tot zijn benoeming 1 Oct.
1483 tot vicaris-generaal in spiritualibus van dien Bisschop. In 1491 werd een
opvolger van hem als zoodanig aangesteld.
Zie: Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 14, 264, 280, 458.
van Kuyk

[Wittem, Jan van]
WITTEM (Jan v a n ), heer van Bautershem, Beersele, Braine, enz., krijgsoverste
uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog; overl. 1 Mei 1588. Hij was de zoon van
M a x i m i l i a a n v a n W i t t e m , heer van Bautersem, Beersele, Sebourg, Braine,
enz., en van G i l e t t e d e H a l e w i j n , vrouwe van Bouringen; hij was 12 Dec.
1577 gehuwd met M a r i a M a r g a r e t h a v a n M e r o d e , marquise van Bergen,
gravin van Walhain, vrouwe van Perweys, Gheel, Waire enz. Toen Huyn van
Amstenrad (I kol. 1191) in het najaar van 1577 uit Maastricht vertrok, werd Jan van
Wittem commandant van het garnizoen; hij was de partij van de Staten toegedaan.
Zijn bestuur duurde slechts eenige maanden en kenmerkte zich door groote onrust.
Bij herhaling verzocht hij met Jan van Merode en Jan van Nytshem om namens de
Staten troepen in Maastricht te laten, welk verzoek men vermeende niet te moeten
inwilligen: ‘nog ter tijt geen volck in te nemen totdat meerder noodt (hetwelck Godt
verhoede) zich openbaert of voorhanden zij.’ 25 Nov. 1577 werd dit besluit aan de
Staten medegedeeld.
Zie: Trophées de Brabant I; Raadsnotulen Maastricht over 1577; R i c h a r d s o n ,
Geschichte der Familie Merode I, 159.
Dyserinck

[Wittert, Adriaen]
WITTERT (Adriaen), heer van Lange Backersoort en Deyffelsbroeck, geb. te
Rotterdam 18 April 1626, aldaar overl. 15 Jan. 1712; zoon van J o h a n W i t t e r t
en E l i s a b e t h v a n d e r M e e r gezegd P i n c k e v e e r . Hij was de rijkste en
de voornaamste van de katholieke patriciërs van Rotterdam, welke stad zijn
kleinkinderen verlieten om zich te 's Gravenhage te vestigen. Hij werd 31 Jan. 1670
door Burgemeesteren en Regeerders van Rotterdam verkozen tot hoofdman van
het wijnkoopersgilde en in 1677 tot lid van het Commercie College van Rotterdam.
Hij woonde op den Wijnhaven, hield rijtuig en paarden en had een buitenverblijf in
de heerlijkheid Oost Bloemersdijck. Hij kocht 29 April 1700 van Anna van der Duyn,
douairière van François Charles van Wissenkercke baron van Pellenberg, de
heerlijkheden Lange Backersoort en Deyffelsbroeck. Hij werd begraven in het
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familiegraf in de Groote kerk te Rotterdam. Hij huwde te Gouda 7 Jan. 1655 M a r i a
d e L i c h t , geb. aldaar 21 Febr. 1632, overl. te Rotterdam 1 Sept. 1675, dochter
van A d r i a a n d e L i c h t en C o r n e l i a C l o c k e .
De geschilderde portretten van Adriaen Wittert en zijne echtgenoote hangen op
het kasteel ter Heyde te Vladsloo bij baron de Crombrugghe van Picquendale.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1476
o

Uit hun huwelijk sproten o.a. twee zonen: A d r i a e n W i t t e r t gehuwd 1 . met
o

I s a b e l l a M a r g a r e t h a v a n d e r D u s s e n en 2 . met G e e r t r u y d a
M a r i a v a n H e y m e n b e r c h (uit wie de tegenwoordige Wittert's) en C o r n e l i s
W i t t e r t , vrijheer van Valkenburg, heer van Lange Ruige Weide, Kortenhoef en
Driebrugge, uit wiens huwelijk met M a r i a J a c o b a P e r s y n v a n
O u w e n d y c k de uitgestorven tak Wittert van Valkenburg stamt.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 75.
Wittert van Hoogland

[Wittert, François]
WITTERT (François), geb. in 1571, gesneuveld 23 Apr. 1610; zoon van H e n d r i k
A d r i a e n z . W i t t e r t en V o l c k g e n C l e m e n t s d r . v a n O v e r s c h i e . Hij
wordt door d e J o n g e in zijn Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost- Indië
genoemd een der stichters van het nederlandsche gezag in Indië en behoorde tot
het oud-rotterdamsche geslacht, waaruit ook de tegenwoordige Wittert's zijn
gesproten, en dat, hoewel katholiek zijnde, door verscheidene huwelijken
vermaagschapt was met de regeeringsfamiliën van het oude Rotterdam.
Hij was in 1602 overste op het schip ‘Rotterdam’, dat uitgerust werd door de kamer
Rotterdam en hetwelk behoorde tot de groote vloot van 14 schepen en een jacht,
die 17 Jun 1602 uit Texel uitzeilden onder admiraal Wybrand van Warwyck, naar
Oost-Indië. Het schip ‘Rotterdam’ kreeg bestemming naar Bantam. De later als
admiraal beroemd geworden Piet Hein diende onder hem. Hier werd door den koning
van Bantam den Nederlanders toestemming verleend om een steenen fort te bouwen
om te dienen als loge of factorij voor de O.-I. Compagnie en over deze loge werd
Frans Wittert aangesteld als president. Hij was als zoodanig de eerste gouverneur
van Bantam van 1603-1605. Wittert ging na zijn terugkeer in het vaderland over
naar de kamer Zeeland. Immers in 1607 werd hij door die kamer aangesteld tot
vice-admiraal op de aanzienlijke vloot van 13 schepen, die 22 Dec. 1607 onder
admiraal Pieter Willemsz. Verhoeven naar Oost-Indië vertrok en voer hij op het schip
‘Middelburg’. 24 Juli 1608 werd hij aangesteld tot generaal over de troepen van de
vloot.
18 Aug. verwoestte Wittert Mosambique, kwam 15 Febr. 1609 te Bantam aan,
ging daarna met de vloot naar Makassar en stichtte op Celebes een nederlandsche
loge. Intusschen was 22 Mei 1609 admiraal Verhoeven door de Bandaneezen
vermoord en Wittert volgde hem op als admiraal. 22 Juni 1609 sloot hij met den
koning van Ternate een tractaat op zeer gunstige voorwaarden voor de Nederlanders.
22 Sept. 1609 zeilde Wittert naar de Philippijnen, legde een sterkte aan op 't eiland
Mortir, die hij Nasau noemde en trok toen naar Manilha om den Spanjaarden slag
te leveren en de Molukken te bevrijden van het spaansche gezag. Veel afbreuk
deed hij hun hier door het nemen van koopvaardijschepen, drie en twintig rijk beladen
jonken had hij reeds bemachtigd ter waarde van eenige millioenen goud en misschien
was het zijn verlangen ook nog het zilverschip uit Mexico bij dien buit te voegen,
toen hij 23 April 1610 door een overmacht werd overvallen en den heldendood stierf.
Zijne operaties verrichtte hij van uit een der Islas Hermanas bij Manilha, genaamd
Wittertseiland. Ook na zijn dood speelt Wittertseiland nog een groote rol in de
geschiedenis der Molukken, wanneer de Hollanders het als uitgangspunt nemen
voor hun expedities.
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Eene zuster van admiraal Frans Wittert, n.l. A n n a W i t t e r t huwde den admiraal
J a c o b W i l l e k e n s , den veroveraar van San Salvador aan Allerheiligenbaai.
Zie: W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland (1912) 27,
V a l e n t i j n , Oud- en Nieuw- Oost- Indiën; L a u t s , Veroveringen der Nederlanders
in Oost-Indië; P.A. T i e l e ; De Europeërs in den Maleischen Archipel; T i e l e ,
Bouwst. I, XXIX, 22, 173, 174, 178; II, 152; F. B l u m e n t r i t t , Holländische Angriffe
auf die Philippinen; J.K.J. d e J o n g e , Opkomst van het Nederl. gezag in Oost-Indië;
III, 21, 73, 93 en volg. 102, 103, 106, 107, 269, 298, 322, 324, 395; P o m p e ,
Geschiedenis der Nederl. Overzeesche bezittingen; D.A. S l o o s , De Nederlanders
in de Philippijnsche wateren, en Begin ende Voortgangh der O.-I.C. II, 195.
Wittert van Hoogland

[Wittert, Mr. Johan]
WITTERT (Mr. Johan), heer in Lange Backersoort, geb. te Rotterdam 19 April 1703
als zoon van Adriaen Wittert en Geertruyda Maria van Heymenberch (zie kol. 1475),
promoveerde tot doctor in de beide rechten aan de hoogeschool te Harlingen 4 Aug.
1725, werd hofraad van den Keurvorst van Saksen, Koning van Polen, overl. op
zijn buitenverblijf Gruisbeek te Rijswijk 19 Nov. 1757. Hij huwde te 's Gravenhage
26 Juli 1728 jkvr. J u s t i n a M a r i a d e K i e s v a n W i s s e n , geb. te Haarlem
21 Nov. 1703, overl. aldaar 13 April 1772, dochter van des H.R. Rijksridder J o h a n
d e K i e s v a n W i s s e n en A g a t h a v a n d e r D u s s e n . Zij kregen twee
kinderen: Mr. J o h a n E d u a r d baron W i t t e r t v a n C o l v e r s c h o t e n , gehuwd
met M a r i a C a t h a r i n a H e l e n a barones v a n S c h e r p e n z e e l , en
G e e r t r u y d a M a r i a W i t t e r t v a n C o l v e r s c h o t e n , gehuwd met
F r a n c i s z e k K s a v e r y graaf S u d e c k W i l c z e w s k i v o n T a l l e n ,
kamerheer van Frederik August, Keurvorst van Saksen; Koning van Polen,
adjudant-generaal van Koning Stanislaus, gezant van Polen bij de Vereenigde
Nederlanden, generaal-majoor der cavalerie, adelsmaarschalk, afgevaardigde in
den Rijksdag, stadhouder van Raygrov.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 184.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Bloemendael, Mr. Adriaen]
WITTERT VAN BLOEMENDAEL (Mr. Adriaen), heer van Bloemendael, Lagewoert
en in Sandambacht, geb. te 's Gravenhage 24 April 1742, gedoopt aldaar in de
Jansenistenkerk, ald. overl. 13 Mei 1805; zoon van A d r i a e n W i t t e r t v a n
V a l k e n b u r g en M a r i a G e r a r d a W i t t e r t v a n H o o g l a n d (zie kol. 1479).
Hij kocht de heerlijkheid Bloemendael bij Amersfoort, leenroerig aan den huize van
Nyevelt, werd er 5 Maart 1771 mede beleend en erfde van zijn vader de ridderlijke
hofstede de Lagewoerd met toorn, gragten, singels enz. waarmede hij minderjarig
28 Juli 1760 was beleend. Hij studeerde aan de Hoogeschool te Leuven in de
philosophie en werd jansenistisch priester gewijd 17 Febr. 1765. 2 Maart 1765 werd
hij onder-pastoor van de kerk in den Oppert te Rotterdam. 7 Aug. 1771 werd hij
ingeschreven aan de leidsche hoogeschool als ‘Haga Batavus Sacerdos Ecclesiae
Romanae’ en promoveerde aldaar tot Doctor in de beide rechten 27 Jan. 1775 op
een dissertatie: De religionis Christianae vi ad emendationem juris civilis.
Van 1775-1779 was hij jansenistisch pastoor te Leiden en aarts-priester van
Rijnland. 20 Nov. 1777 promoveerde hij tot Doctor in de
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philosophie aan de hoogeschool te Harderwijk. 11 Juli 1779 werd hij te Leuven in
de Kapel van het College van den Hoogen Heuvel, van jansenist, r.k. priester. 10
Mei 1784 werd hij door Monseigneur Ignatius Busca, aarts-bisschop bij den
Pauselijken Stoel en pauselijk gezant te Brussel, benoemd tot pastoor te Beverwijk.
Hij bleef dit tot 1791. In 1791 legde hij zijn waardigheid neder en trad uit de katholieke
kerk om te huwen. Hij vestigde zich toen buiten Gouda op het buitenverblijf ‘Bijstad.’
Na den dood zijner echtgenoote bekeerde hij zich weder, ter gelegenheid waarvan
een penning geslagen werd (aanwezig in het Kon. Penningkabinet).
Hij was lid van de Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen. Hij was
Administrateur van de fundatie, ten behoeve van behoeftige familieleden, welke 10
Juni 1591 gesticht was door zijne oud-tante jkvr. A g a t h a B u g g e , dochter van
Joncker D i r c k B u g g e , veertigraad en schepen van Delft 1548, en A n n a v a n
Persijn.
Hij schreef 19 Juni 1796 te Gouda een brochure: Iets over het stemrecht der
Joden ter voorlichting van mijne land- en stadgenooten, nader ter overweging
opgedragen aan de Nationale Conventie.
Hij werd 17 Mei 1805 in de St. Janskerk te Gouda begraven.
Hij huwde te Gouda 17 Juli 1792 J a c o b a l a M o t t e , geb. te Schoonhoven
en overl. te Gouda 9 Febr. 1803 en begraven 12 Febr. in de St. Janskerk aldaar,
dochter van J o h a n n e s l a M o t t e en J o h a n n a d e R o o y .
Zijn portret op het kasteel ter Heyde te Vladsloo bij baron de Crombrugghe van
Picquendale.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 214.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Hoogland, Mr. Adriaen]
WITTERT VAN HOOGLAND (Mr. Adriaen), heer van Hoogland, Emiclaer,
Langenoorth en Schonauwen, gedoopt te Rotterdam 14 October 1692 in de r.k.
kerk in den Oppert, overl. te 's Gravenhage 23 Nov. 1748; zoon van A d r i a e n
W i t t e r t totLangeBackersoortenG e e r t r u y d a M a r i a v a n H e y m e n b e r c h
(zie kol. 1476).
Hij ontving 31 Dec. 1737 van de Staten van Utrecht de heerlijkheid Hoogland, na
koop van Mr. Jan Frederik Teeckman, schout van Amersfoort. Hij werd 10 Oct. 1738
door de Abdij van St. Paulus beleend met de heerlijkheden Emiclaer en Langenoorth
door opdracht van jkvr. Maria Elisabeth Agnes Foeyt, vrouwe van Emiclaer en
Langenoorth. Hij werd 24 Nov. 1727 door opdracht van Mr. Nicolaes van Bronckhorst,
heer van Schonauwen, beleend met de ridderhofstad Schonauwen in de provincie
Utrecht. 26 Sept. 1740 werd hem bij boedelscheiding van zijne tante A n t o n i a
v a n H e y m e n b e r c h , weduwe C o r n e l i s S a s b o u t v a n d e r D u s s e n
toegewezen: de oude hofstat ‘de Kleine Loo’ nabij het Huis ten Bosch te 's
Gravenhage in het ambacht Voorburg.
De Kleine Loo werd door hem 22 Nov. 1748 verkocht aan prins Willem IV, die
aan ieder der beide zoons van Adriaen Wittert een zilveren kaarsenkroon ten
geschenke gaf (Boedelscheiding 5 Juni 1757; La Haye par un habitant [L o p e z
d e F o n s e c a ] (1853) 100).
Door erfenis zijner 1e vrouw verkreeg hij de hofstede Oud-Myle aan den Amstel.
Adriaen Wittert promoveerde te Leuven 1 Juli 1711 tot Doctor in de philosophie
en te Leiden tot Doctor in de rechten. Hij werd na zijn huwelijk 2 Maart 1715 poorter
van Amsterdam en vestigde zich op de Keizersgracht. Hij werd regent van
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het bekende, door Vondel bezongen, Maagdenhuis te Amsterdam van 1719-1729.
Hij was een ijverig jansenist en, gesteund door de amsterdamsche burgemeesters
van de Poll en van den Bempden, begon hij dien in de geschiedenis van het R.C.
Maagdenhuis beruchten vierjarigen strijd tegen zijne katholieke mederegenten
Barchman Wuytiers en Roest, welke strijd den katholieken bijkans het Maagdenhuis
had gekost.
Toen de strijd ten gunste van de katholieken beslist was, nam hij zijn ontslag en
vestigde zich 11 Aug. 1729 te 's Gravenhage als advocaat bij den Hove van Holland,
in het 4 April 1729 in de Nobelstraat van den raadsheer Mr. Jacob Cunaeus gekochte
huis. Hij had een inkomen van ƒ 30.000, hield een koets met 2 paarden, en 6
dienstboden. Hij overleed te 's Gravenhage 23 November 1748 en werd begraven
in het familiegraf in de Groote kerk.
o

Hij huwde twee malen: 1 . te Amsterdam 12 Mei 1716 M a r i a G e r a r d a v a n
W e d e n b r u g g h e gezd. B u r g e r t , (getrouwd door haar oom den kanunnik van
het kapittel van Haarlem C o r n e l i u s F r a n c i s c u s K r i j s ), geb. te Amsterdam
4 April 1698, overl. te 's Gravenhage 11 Oct. 1735 en begraven te Amsterdam in
de Oude kerk in het graf van haar grootvader A r e n t K r i j s bij de Torendeur no.
426, dochter van E v e r a r d v a n W e d e n b r u g g h e gezd. B u r g e r t , regent
van het Jongensweeshuis van Amsterdam, en M a r i a G e r a r d a K r i j s . Door
dit huwelijk van Adriaen Wittert werd de Heilige Theodorus van der Eem, prior van
het St. Agnieten Klooster te Gorcum, een der Gorcumsche martelaren, een oud-oom
o

der tegenwoordige Wittert's; 2 . te Utrecht 12 Aug. 1737 jkvr. T h e o d o r a
C o r n e l i a E l i s a b e t h S c h a d e v a n W e s t r u m t o t D o m p s e l a e r , geb.
te Utrecht 14 Oct. 1710, overl. aldaar 8 Maart 1782, dochter van A r n o l d F r a n s
S c h a d e v a n W e s t r u m , heer van Dompselaer, Neerlangbroek en ¼ van
Hagestein, en C a t h a r i n a M a r i a d e W i j s .
De geschilderde portretten van Adriaen Wittert van Hoogland en zijn 1e vrouw
bevinden zich bij baron de Crombrugghe de Picquendale op het kasteel ter Heyde
te Vladsloo en de geschilderde portretten van hem en zijne 2e echtgenoote bevinden
zich bij Jhr. Mr. A.Th.J. Schade van Westrum te 's Hertogenbosch.
Adriaen Wittert kreeg o.a. behalve eene dochter M a r i a G e r a r d i n a , die huwde
met A d r i a e n W i t t e r t v a n V a l k e n b u r g , en eene dochter C a t h a r i n a
M a r i a , die huwde met J o h a n G e r a r d S t e m a n v a n M a a r s b e r g e n ,
heer van Maarsbergen en Maarn, twee zonen:
1. E v e r a r d B o n i f a c i u s baron W i t t e r t , heer van Hoogland, Emiclaer,
Langenoorth, Coelhorst en Schonauwen, die 14 Juni 1778 van keizerin Maria
Theresia adelserkenning en den titel van baron verkreeg en uit wiens huwelijk met
E l i s a b e t h M a r i a v a n D u y n k e r c k e n , dochter van N i c o l a a s en O d i l i a
M a r i a v a n W y k e r s l o o t h de tegenwoordige Witterts stammen; 2. Mr.
C o r n e l i s J o h a n baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d , die 12 Maart 1778 van
keizerin Maria Theresia adelserkenning en den titel van baron verkreeg, eerst
advocaat bij het Hof van Holland werd, daarna bij den Hoogen Raad, het Hof van
Brabant en vervolgens adellijk schepen van Brugge en uit wiens huwelijk met
J a c o b a M a r i a W a n t e n a e r de vlaamsche tak sproot die voortleeft in de
baronnen de Crombrugghe.
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Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 86.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Hoogland, Adrien Aimé Thomas baron]
WITTERT VAN HOOGLAND (Adrien Aimé Thomas baron), geb. te Brussel 9
Germinal an VI (29 Maart 1798), overl. te Luik 14 Juni 1880; zoon van Mr. A d r i a e n
C o r n e l i s baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d en M a r i e C l a i r e J o s e p h e
Le Sage.
Hij trad als cadet in dienst der Nederlanden bij het 4e bataillon artillerie 23 Maart
1815, werd 16 Mei d.a.v. 2e luitenant en 17 Dec. 1819, 1e luitenant. Eervol ontslagen
21 Aug. 1821. Majoor der artillerie in belgischen dienst 22 Jan. 1831, streed hij aan
de zijde der Belgen.
Inspecteur van het oorlogsmateriaal te Luik 12 Juni 1831, directeur van het
artilleriepark 15 Nov. 1831, luitenant-kolonel 6 Dec. 1836, kolonel en directeur van
het artillerie-arsenaal te Antwerpen 4 Juni 1842, generaal-majoor en commandant
der 2e Brigade artillerie 8 April 1847, gepensionneerd 24 April 1853. Gedurende
een korten tijd deed hij dienst bij koning Leopold als adjudant. Hij werd begraven
18 Juni 1880 te Sainte Barbe in het familiegraf te Clermont sous Huy. Hij huwde te
Luik 6 Nov. 1822 A n n e C a t h é r i n e M a r g u é r i t e J o s é p h i n e R i c h a r d ,
geb. te Luik 12 Dec. 1795, overl. aldaar 29 Dec. 1872 en begraven 31 Dec. d.a.v.
te Robermont, dochter van J a c q u e s J o s e p h R i c h a r d , keizerlijk en
bisschoppelijk notaris te Luik, lid van de Provinciale Staten der provincie Luik en
C a t h é r i n e J o s é p h e X h a u f l a i r . Uit hun huwelijk sproot o.a. E v e r a r d
A d r i e n F r a n ç o i s J o s e p h baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d , die aan den
belgischen staat zijn beroemde bibliotheek naliet, waarvoor aan de hoogeschool te
Luik de ‘Salle Wittert’ is ingericht.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 121.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Hoogland, Jhr. Adriaen Cornelis Jacob]
WITTERT VAN HOOGLAND (Jhr. Adriaen Cornelis Jacob), geb. te 's Gravenhage
28 Juli 1843, overl. te Maastricht 20 Sept. 1898; zoon van Everard Bonifacius baron
Wittert van Hoogland en Maria Adolphina van der Schooren (kol. 1481). Hij werd
2e luitenant bij het 2e Reg. Inf. 27 Juni 1864, adjudant bij het 4e Bataillon 1866, 1e
luitenant 20 Mei 1867, in 1875 overgeplaatst bij het Reg. Grenadiers en Jagers,
kapitein bij het 8e Reg. 10 Oct. 1881, majoor bij het 1e Reg. Febr. 1893,
garnizoenscommandant van Maastricht 30 Aug. 1895, luitenant-kolonel 22 Oct.
1896. Hij huwde te Maastricht 27 Juni 1867 E r n e s t i n e H y a c i n t h e l e B r o n
d e V e x e l a , geb. te Maastricht 13 Jan. 1843, dochter van J o s e p h l e B r o n
d e V e x e l a , generaal-majoor, en A n n a C a r o l i n a barones v a n O l d e n e e l
t o t H e e r e n b r i n c k . Hun zoon is Jhr. E v e r a r d J o s e p h M a r i e W i t t e r t
v a n H o o g l a n d , thans majoor bij den Generalen Staf.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 171, met portret.
Wittert van Hoogland
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[Wittert van Hoogland, Mr. Cornelis Johan baron]
WITTERT VAN HOOGLAND (Mr. Cornelis Johan baron), geboren te 's Gravenhage
13 Juli 1731, overleden te Brugge 25 Oct. 1793; zoon van Mr. Adriaen Wittert heer
van Hoogland, Emiclaer, Langenoorth en Schonauwen en Maria Gerarda van
Wedenbrugghe gezegd Burgert (kol. 1478). Hij promoveerde te Leiden tot Doctor
in de rechten 17 April 1754, werd advocaat bij het Hof van Holland 22 April 1754,
bij den
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Hoogen Raad 6 Juli 1754, bij het Hof van Brabant 18 Sept. 1755. Hij ontving 12
Maart 1778 van keizerin Maria Theresia adelserkenning en den titel van baron en
vestigde zich te Brugge alwaar hij 18 Sept. 1779 - 8 Maart 1788 adellijk schepen
was. Als zoodanig nam hij deel aan de inhuldiging van keizer Joseph II. Hij huwde
te Utrecht 11 Aug. 1756 J a c o b a M a r i a W a n t e n a e r , geb. te Utrecht 23 April
1732, overl. te Brugge 1 Febr. 1813, dochter van Mr. T h o m a s J a n W a n t e n a e r
en M a r i a T h e r e s i a d e S t a f f a . Hun geschilderde portretten zijn bij baron
de Crombrugghe de Picquendale op het kasteel ter Heyde. Van hun kinderen huwde
er eene n.l. M a r i a G e r a r d a T h e r e s i a barones W i t t e r t met jhr. C h a r l e s
C o n s t a n t e n C u s t i s d e C a l v o o r d e . Door het huwelijk van hunne dochter
jkvr. Anne Marie Josephine Custis de Calvoorde met Jacques Marie baron de
Crombrugghe kwamen de familie-portretten van het geslacht Wittert in deze familie.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 175.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Hoogland, Everard Bonifacius baron]
WITTERT VAN HOOGLAND (Everard Bonifacius baron), heer van Hoogland,
Emiclaer en Bloemendael, geb. te 's Gravenhage 4 Aug. 1798, gedoopt in de
Jansenistenkerk Juffr. Idastraat, ald. overl. 23 Oct. 1881; zoon van den volg. en
Gijsberta Catharina Boes.
Hij werd cadet bij het bataillon Infanterie van Linie: No. 14 (31 Mei 1816), 2e
luitenant 1e bataillon, 11e afdeeling Infanterie (18 Febr. 1819), 1e luitenant (21 Juli.
1828), overgeplaatst bij de afdeeling Grenadiers (1e Bataillon) en dus een der eerste
officieren van het latere Regiment Grenadiers en Jagers (16 Aug. 1829),
bataillonsadjudant (24 Dec. 1832 - 19 Nov. 1835), kapitein bij het 1e bataillon (7
Dec. 1837), op verzoek eervol ontslagen met den rang van majoor (31 Mei 1848),
Ridder Militaire Willemsorde (K.B. 16 Nov. 1830, No. 59), lid van den gemeenteraad
van 's Gravenhage 6 Oct. 1851 - 29 Mei 1877, wethouder van 's Gravenhage 3 Juli
1860 - 29 Mei 1877, hoofd-ingeland van Delfland (K.B. van 23 Aug. 1851, No. 82),
lid van den Raad van Administratie van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
(19 Sept. 1855).
Hij verwierf de Militaire Willemsorde voor zijn dapper gedrag in de Septemberdagen
1830 in Brussel, waar zijn bataillon o.a. het Koninklijk Paleis te verdedigen had.
Hij was gehuwd te 's Gravenhage 21 Mei 1834 met M a r i a A d o l p h i n a v a n
d e r S c h o o r e n , geb. op Huize Windelust te Veur 19 Nov. 1807, overl. te 's
Gravenhage 8 Dec. 1884 en bij haar echtgenoot begraven 11 Dec. d.a.v., dochter
van A d o l p h G e o r g e v a n d e r S c h o o r e n , burgemeester van Veur en
Leidschendam, en M a r i a J o h a n n a W o u t e r s . Uit zijn huwelijk sproten o.a.:
Mr. F r e d e r i k A d r i a a n P e t r u s , 6de baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d ,
oud-wethouder van 's Gravenhage, thans het hoofd van het geslacht, gehuwd met
A u g u s t a C a r o l i n a M a r i a H u b e r t i n a B e e r e n b r o e c k , en Jhr. Adriaen
Cornelis Jacob Wittert van Hoogland, die voorgaat.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 143, met portret.
Wittert van Hoogland

[Wittert van Hoogland, Jhr. Mr. Nicolaas Cornelis]
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WITTERT VAN HOOGLAND (Jhr. Mr. Nicolaas Cornelis), heer van Bloemendael
en in West IJsselmonde, geb. te Amsterdam 18 Januari 1765, gedoopt aldaar in de
Jansenistenkerk, overl. te 's Gravenhage 22 Juli 1838; zoon van E v e r a r d
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B o n i f a c i u s baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d en E l i s a b e t h M a r i a v a n
W y k e r s l o o t h (zie kol. 1479). Hij studeerde aan de hoogeschool te Leuven
(ingeschreven 16 October 1784) en werd aldaar bevorderd tot Licentiaat in de beide
rechten 19 Febr. 1788. Hij was raad in den municipalen Raad van 's Gravenhage
30 Maart 1796 - 16 October 1797, wethouder van 's Gravenhage 2 April 1796 - 18
October 1797, president wethouder 4 Juli 1796 - 3 October 1796, 2 October 1797
- 18 October 1797; lid van de Commissie tot het vaststellen van een distinctief voor
den raad van 's Gravenhage 2 Juni 1796, lid van de commissie tot het ontwerpen
van een Reglement van orde voor den Raad van 's Gravenhage 5 Mei 1797.
Hij werd benoemd tot Inspector bij het Collegium Pharmaceuticum 4 April 1796.
Hij legde 6 Mei 1811 den eed af als advocaat voor het Keizerlijk Hof te 's
Gravenhage; plaatsvervangend vrederechter te 's Gravenhage en als zoodanig
beëedigd 27 Sprokkelmaand 1811 (tot 1838); raad en rekenmeester van de
Domeinen van den Souvereinen Vorst en later des Konings, bij Besluit van den
Souvereinen Vorst 29 Juni 1814 (tot 1820); lid van de Algemeene Vergadering van
's Lands Notabelen, bijeengeroepen te Amsterdam om 28 Maart 1814 te stemmen
over de Eerste Grondwet der Vereenigde Nederlanden; lid van de Staten van Holland
1814-1819.
Hij werd als behoorende tot den Adel der Oostenrijksche Nederlanden bij K.B.d.d.
9 Dec. 1815 No. 29 ingelijfd in den nederlandschen Adel. (Bij dit K.B. werd tevens
gewijzigd het K.B.d.d. 21 Aug. 1815, No. 78 waarbij hij abusievelijk verheven was).
Hij erfde 7 Juli 1837 de heerlijkheid Bloemendael van zijn neef A d r i a e n W i t t e r t
v a n B l o e m e n d a e l en kocht de tienden van IJsselmonde van zijn broeder
A d r i a a n C o r n e l i s baron W i t t e r t v a n H o o g l a n d .
Hij was administrateur van de fundatie gesticht door jkvr. Agatha Bugge 10 Juni
1591.
Door zijne moeder was hij verwant aan den schilder Rembrandt. In het memoriaal
van zijn overgrootvader N i c o l a e s v a n T e t r o d e staat dan ook vermeld: ‘Den
4 Octob. 1669 is overleden neeff Rembrant van Rhyn, schilder.’ (Rembrandt was
een zoon van Harmen van Rhyn en Cornelia van Zuytbrouck, dochter van Willem
van Zuytbrouck en Elisabeth van Tetrode).
Hij was gehuwd 30 Jan. 1793 te Utrecht met G i j s b e r t a C a t h a r i n a B o e s ,
gedoopt te Utrecht 5 Jan. 1769, overl. te 's Gravenhage 29 Maart 1833, dochter van
Dr. C o r n e l i s B o e s weduwnaar van M a r i a A n n a v a n W y k e r s l o o t h en
Maria Vercamere.
Uit hun huwelijk sproten o.a.: Everard Bonifacius, die voorgaat, jkvr. A n n a
J o s e p h i n a W i t t e r t v a n H o o g l a n d gehuwd met jhr. Mr. G o d e f r i d u s
A n d r e a s M e l o r t v a n M i d d e l h a r n i s , lid van den Hoogen Raad der
Nederlanden en jkvr. T h e r e s i a A d r i a n a W i t t e r t v a n H o o g l a n d gehuwd
met L u d o v i c u s J o h a n n e s H u b e r t u s ridder d e v a n d e r S c h u e r e n ,
referendaris van het Departement van R.C. Eeredienst.
Zie: E.B.F.F. W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het geslacht Wittert van Hoogland
(1912) 136.
Wittert van Hoogland

[Woensel, Joan van]
WOENSEL (Joan v a n ), geb. te Haarlem 30 Dec. 1740, overl. te 's Gravenhage 25
April 1816, zoon van Dr. J o a n v.W., geneesheer te Haarlem en van S u s a n n a
M a r g a r e t h a Z a n d w i j k , werd adelborst in 1760, luitenant-ter-zee
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in 1762, kapitein ter zee in 1777 en voerde in den slag bij Doggersbank bevel over
de ‘Amphitrite’.
In 1787 maakte hij deel uit van het Middell.-Zee-eskader onder Schout-bij-nacht
Mellvill; hij werd toen bij een dreigend conflict met Marocco aan het hoofd van drie
fregatten naar Tanger gezonden, van waar hij zich schriftelijk wendde tot den keizer
van Marocco, aandringend op een gunstige oplossing van het geschil, dat daarop
tot een goed einde werd gebracht. In een eskader van genoemden Schout-bij-nacht,
dat einde 1793 naar Algiers werd gezonden, commandeerde v.W. de ‘Admiraal de
Ruyter’ (d e J o n g e , Gesch. v.h. Nederl. Zeewezen V, 115). In 1794 voerde hij
bevel over de 2e comp. scheepsartilleristen en werd 1 April 1797 gepensionneerd
met den rang van Schout-bij-nacht. Van de telegraphische kustbeseining, ingesteld
als communicatiemiddel, ter verhoeding van een vijandelijken overval, werd v.W.
in 1799 tot directeur-generaal benoemd en gaf zich in deze veel moeite (B a c k e r
D i r k s , De Ned. Zeemacht, II, 284, 344).
In 1802 werd hij lid van de Hooge Militaire Vierschaar. Volgens aanteekeningen
van een ongenoemde over de leden dier Vierschaar (zie C o l e n b r a n d e r
Gedenkstukken, IV, LII) zou hij zijn geweest ‘een man van weinig beteekenis’.
Hij was gehuwd met A n n a H e l e n a K a u p e , geb. te Amst. 2 Oct. 1758, overl.
op den Krijtenberg bij Wijhe Juli 1790, dr. van J o h a n n D i e d e r i c h K. en A n n a
Maria Telghorst.
Zie: d e J o n g e , Geschiedenis van het Ned. Zeewezen, register.
Gewin

[Woensel, Pieter van]
WOENSEL (Pieter v a n ), ged. te Haarlem 10 Jan. 1747, ongehuwd overleden te
's Gravenhage en aldaar begr. in de Kloosterkerk 21 April 1808; broeder van den
voorgaande. Hij studeerde te Leiden in de geneeskunde en promoveerde er 23 Nov.
1770 op een Specimen sistens quaedam miscellanea medica. Kort daarop vertrok
hij met admiraal van Kinsbergen naar Rusland, werd dokter bij het hospitaal en het
cadettencorps te St.-Petersburg en dokter der marine in de Zwarte Zee. Na in zijn
vaderland te zijn weergekeerd, ondernam hij in 1784 een reis door Turkije, Anatolië,
de Krim en Rusland. In 1789 was deze reis beëindigd en, naar het vaderland
teruggekeerd, werd v.W. dokter der marine te Amsterdam. Ofschoon geen bepaald
partijman, stelde hij belang in politieke aangelegenheden en gaf satirieke politieke
schetsen in de Lantaarn, een tijdschrift, dat hij, geïllustreerd met aardige spotprentjes,
als almanak liet verschijnen, het eerst in 1792. De eerste vier jaargangen (1792,
1796, 1798 en 1800) verschenen onder 't pseudoniem A m u r a t h - E f f e n d i
H e k i m B a c h i ; toen de jaargang 1800 van de Lantaarn door de politie te
Amsterdam op den index was geplaatst, maakte de auteur zich bekend in de
Bijlichter, een aanhangsel van de Lantaarn.
Van W. was anti-fransch, anti-kerkelijk, anticonventioneel. Hij had veel van de
wereld gezien; zijn kennis - Busken Huet wijst er op - was uitgebreid, schoon
fragmentarisch, hij had vernuft en helder verstand. Maar daarnaast was hij een ruw
cynicus, bizar en ongemanierd.
Hij schreef: Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch Regent (Amst.
1771, Pamflet Knuttel no. 19903); Onderzoek van den Politieken Staat der
Vereenigde Nederlanden Betrekkelijk tot de Noodzakelijkheid om een Alliantie aan
te gaan met Vrankrijk, Spanje, enz. (Pamflet Knuttel no. 19674); Nouvelles
expériences faites avec la mercure
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dans la petite vérole (Amst. 1780), opgedragen aan den koning van Zweden; De
konst van waarnemen (Amst. 1772), geschreven en uitgegeven naar aanleiding van
een prijsvraag; Raadgevingen voor de Gezondheid der Zeevaarenden, bijzonder
der zulken die of in 't geheel of grootendeels verstooken zijn van genees- en
heelkundige Hulpe; ter bewaaringe der gezondheid en ter geneezinge der meest
gewone Ziektens en Toevallen, Beneevens een nodig Aanhang over de Geele
Koortze, ten behoeve dergeenen, die de Geneeskunst ter Zee, of in onze
Buitenlandsche Bezittingen uitoefenen. (Dit geschrift draagt jaartal noch naam van
uitgever en werd scherp gecritiseerd in Algem. Vad. Letteroefeningen 1803, I, 642
v.v.); Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkyen, Natolien, de Krim en
Rusland in de jaaren 1784-89; Rusland beschouwd (Haarlem 1804).
Zie: B u s k e n H u e t in Gids 1863 (overgenomen in zijn Litt. Fant.); Volksalmanak
Nut van 't Algem. 1864; Wijngaardranken I, 78; Ned. Historieplaten nos. 4387, 5166,
5450, '73, '89, 5577. Zijn portret: M u l l e r , no. 6225, v. S o m e r e n , 694.
Gewin

[Woestijne, Petrus van de]
WOESTIJNE (Petrus v a n d e ), W o e s t i n i u s , dominicaan. Geboortig van
Oudenaerden, ontving hij 28 Aug. 1585 te Gent het ordekleed. In 1605 werd hij
baccalaureus, in 1606 licentiaat, in 1607 magister in de godgeleerdheid. Driemaal
werd hem het bestuur der Nederduitsche provincie opgedragen, n.l. in 1606, 1615
en 1627. Ondanks vele moeilijkheden bracht hij de stichting tot stand van het
Sint-Thomas' college te Douai en van de dominicanessenkloosters te Gent en te
Doornik. Bijzonder wijdde hij zijne zorgen aan de dominicanen, die zich in Holland
hier en daar schuil hielden, en trachtte hij van de kloostergoederen te redden, wat
aan de confiscatie der Staten ontsnapt was.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 88; A.J.J. H o o g l a n d ,
Memorie-boeksken in Archief Aartsb. Utrecht. VI. 169.
G.A. Meyer

[Woldricum, Thomas van]
WOLDRICUM (Thomas v a n ) ook genaamd: W o e t e r c h e m of W o l t e r c k e m ,
dominicaan. In 1515 prior te Zwolle, nam hij als diffinitor deel aan de provinciale
kapittels van 1515 en 1518. Ook te Calcar en te Zierikzee bekleedde hij het prioraat.
Hij wordt geroemd om zijne groote talenten als prediker, leeraar en overste.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Domiminicana. 191
G.A. Meyer

[Wolfsen, Johan]
WOLFSEN (Johan), ook W o l f f s e n of W u l f f s , zoon van een burgemeester van
Steenwijk, was licentiaat ‘in utroque jure’, burgemeester van Zwolle en later
rentmeester-generaal der landen van Vollenhove en der heerlijkheid Cuijnder. Hij
wordt geroemd als practisch jurist, en na den dood van Zigher ter Steghe met Paulus
Buijs en Everhardt ter Stege belast met het nazien van het door eerstgenoemde
ontworpen stadboek van Steenwijk, dat na goedkeuring in 1609 werd ingevoerd (II
kol. 1365). Bij zijne vrouw A n n a t e r B r u g g e n had hij een zoon Rijkman, die
volgt.
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Zie: A. T e l t i n g , Stadr. van Steenwijk (1891) XI en over het geslacht M.E.
H o u c k , Meded. betreff. G. ter Borch, etc. (Versl. en Meded. Vereen. Overijss.
Regt. en Gesch. XX (1899) 320 v.v.
van Kuyk

[Wolfsen, Rijkman]
WOLFSEN (Rijkman), geb. te Zwolle 20 Dec. 1580 en overl. 4 Apr. 1657, zoon van
den voorg. en Anna ter Bruggen. Hij studeerde in de rechten en promoveerde in
1604 te Orleans tot j.u. lic., werd burgemeester van Zwolle, en later rentmeester
van Vollenhove. Hij huwde met: 1. A a l t j e v a n
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W i l s s u m , 2. G e s i n a G o e r t s e n . Uit zijn eerste huwelijk een zoon H e n d r i k ,
geb. te Vollenhove 9 Juni 1615, overl. 's Gravenhage 10 Sept. 1684, promoveerde
18 Juni 1641 te Orleans tot dr. utr. iuris, was burgemeester van Zwolle (1649),
raadsheer in den raad en het leenhof van Brabant (1656) en secretaris van de
Generaliteitsrekenkamer (1666); uit zijn tweede een zoon C o e n r a a d (overl. 1679),
die doctor juris was.
Zie: Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch. XII (1881) 20; XX (1899) 330 v.
van Kuyk

[Wolterbeek, Constantijn Johan]
WOLTERBEEK (Constantijn Johan), verdienstelijk zeeofficier, later
directeur-generaal voor de Marine; geb. 5 Apr. 1766 te Steenderen bij Zutfen, overl.
23 Mei 1845 te 's Gravenhage, zoon van den volg. en van Sybilla Paulina Sanderus;
was aanvankelijk voor predikant bestemd en bezocht daartoe het Gymnasium te
Zutfen, doch de zeedienst trok hem aan en, ofschoon zijn vader trachtte hem daarvan
af te brengen, bleef hij bij zijn plan volharden en werd 1 Mrt. 1782 eerst geplaatst
als cadet op het schip ‘Schiedam’, waarmede hij een kruistocht om de Noord deed
en daarna, in Maart 1783 als luitenant titulair op het fregat ‘Bellona’, waarover een
vriend zijns vaders, de kapitein Martinez, bevel voerde. Hij bezocht daarmede W.-I.
en keerde in 1785 terug, waarop hij werd bevorderd tot luitenant effectief. In 1789
vertrok hij met het fregat ‘Bellona’ naar O.-I. Aldaar woonde hij in 1791 eene expeditie
bij tegen Goram, een eilandje Z.O. van Ceram, veroverde daar een hoofdversterking
en plaatste daarop eigenhandig de hollandsche vlag. In 1793 werd hij, weer terug
in Holland zijnde, 1e officier van het wachtschip ‘de Spion’ vóór Bath. Er was een
fransche flottille de Schelde opgevaren, die de neutraliteit had geschonden en bij
fort Lilloo geankerd lag. Met eene nachtelijke expeditie in 7 sloepen verrastte
Wolterbeek de fransche brik ‘St Lucie’ en een gewapend gaffeljacht, waarvan de
bemanningen zich spoedig overgaven. Zijne sloep werd daarbij in den grond
geschoten en hij moest met de bemanning in eene andere sloep overspringen.
Ofschoon hij een der jongeren was, werd hij toen door zijne medeofficieren
aanbevolen, om het bevel op de brik te voeren, In Dec. 1794 als 1e off. a/b. het
schip ‘Brakel’ naar O.-I. gezonden ter begeleiding van een konvooi
koopvaardijschepen, werd er, daar de omwenteling h.t.l. was uitgebroken, in
Plymouth binnenkomende, embargo op de schepen gelegd, dat in 1796 eindigde
met finale confiscatie der schepen, terwijl de equipage krijgsgevangen werd gemaakt.
W. werd echter op parool ontslagen en vertrok naar Nederland. Niet dan na ernstige
overweging ging hij toen bij het nieuwe corps zeeofficieren der Bataafsche Republiek
over, doch, nog op parool zijnde, kreeg hij het bevel over het wachtschip te
Amsterdam en werd benoemd in eene commissie om de verdediging der kusten
van Hoek van Holland tot Texel en het Vlie te regelen. In 1799 werd hij op 33-jarigen
leeftijd reeds bevorderd tot kapitein ter zee en werd belast met het kommando over
het linieschip ‘Joan de Wit’, behoorend tot het eskader onder den vice-admiraal de
Winter, later onder vice-adm. Hartsinck, waarmede hij verschillende diensten bewees
tot 1802. Daar eene geregelde wetenschappelijke opleiding van adelborsten nog
niet bestond, werd aan Wolterbeek opgedragen, eene opleiding daarvoor te stichten.
In 1803 werd het fregat ‘Euridice’ daarvoor als opleidingschip aangewezen en W.
daarover als kommandant gesteld, terwijl de latere Utrechtsche hoogleeraar J.F.L.
Schröder, als directeur der studiën werd benoemd. Door het uitbreken
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van den oorlog kwam van het naar zee gaan niets; het fregat werd te Hellevoetsluis
gestationneerd en W. kreeg daar het bevel over de zeemacht in de Monden van de
Maas. In 1805 werd de opleiding der adelborsten naar Fijenoord aan den wal
verplaatst. Inmiddels werd in 1806 Holland Koninkrijk onder Lodewijk; W. retireerde
zich wegens ziekte, op het door hem aangekocht landgoed Bronkhorst in Gelderland
en hield zich daar met den landbouw bezig. In dien tusschentijd gaf hij ook advies
tot samenstelling van een korps kanonniers voor de vloot, dat later werd opgevolgd.
In 1808 weer gereed voor den dienst zijnde, werd hij benoemd tot eskader-brigadier
en kommandant eener flottille ter verdediging der zeeuwsche stroomen tegen
Engeland. Een aanbod tot het vervullen der betrekking van adjudant van koning
Lodewijk werd door hem afgeslagen. 13 Juli 1810 volgde de inlijving van Nederland
door Napoleon. Ofschoon eerst naar Parijs gezonden als lid der deputatie, om hulde
aan Napoleon te bewijzen, zoo gevoelde W. geen roeping, onder Frankrijk dienst
te doen en vroeg, onder voorwendsel van gezondheidsredenen, zijn ontslag uit den
dienst. Een aanbod om schout-bij-nacht te worden werd door hem eveneens
afgeslagen en hij ging zich op den Bronkhorst weer aan den landbouw wijden. Einde
1813 trad hij onder koning Willem I weer in dienst. Hij werd toen belast met de
overneming van het marinematerieel in Nieuwediep van den admiraal Verhuell. 11
Juli 1814 werd hij bij een nieuw opgericht marinekorps ‘kommandant van den breeden
wimpel.’ Bij den terugkeer van Napoleon uit Elba werd hij kommandant eener flottille
op de rivier vóór Gorinchem, Willemstad en Hellevoetsluis en vertrok 16 Maart 1817
met het linieschip ‘Tromp’ naar O.-I. ter opvolging zijner bestemming van
kommandant der zeemacht aldaar. Onderweg zijnde, werd hij bevorderd tot
schout-bij-nacht. In O.-I. aangekomen, werd hij benoemd tot commissaris ter
overneming van het schiereiland Malakka van de Engelschen; 't welk door hem met
veel beleid en onder vele moeijelijkheden met Engeland werd ten uitvoer gebracht.
13 Febr. 1819 werd door de Engelschen Singapore weer bezet. Krasse maatregelen,
daartegen voorgeslagen, werden door W. ontraden; het einde was, dat op zijn advies
Malakka werd geruild voor Padang en Benkoelen, die nog in Engelsche handen
waren. Ook was door stokerijen van Engeland de Sultan van Palembang tegen ons
gezag opgestaan. Aan W. werd het opperbevel eener expeditie daarheen
opgedragen, die 20 Aug. 1819 van Batavia vertrok. Men vond echter de toegangen
der rivier zóó versterkt, dat de expeditie moest worden opgegeven. 1 Mei 1820 was
men weer in Batavia terug. De vele vermoeijenissen hadden W's gezondheid zéér
geschokt, en hoewel hij advies uitbracht voor de tweede expeditie tegen Palembang,
die slaagde, was hij 8 Aug. 1821 weer in Holland terug. Drie jaren bleef hij op
nonactiviteit en werd daarna benoemd tot bevelhebber van het eskader in de
Middellandsche Zee, waarheen hij 11 Mei 1824 vertrok, met Port Mahon op het eil.
Minorca als verzamelplaats.
Moeielijkheden met den dey van Algiers, waarop onzerzijds bedreigingen met
oorlog, deden den dey toegeven. Ook verschillen met Tripoli werden door W.
afdoende geregeld, terwijl op zijn aandrang door den dey van Algiers aan een tiental
spaansche gevangenen de vrijheid werd gegeven, waarvoor hij den dank der
spaansche regeering verwierf. In 1826 regelde hij moeielijkheden met Tunis bij
welke gelegenheid aan wal door het opgewonden volk een schot op hem werd
gelost. In Sept. 1828
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kwam hij na een vierjarig verblijf in de Middell. Zee weer in Holland terug. Reeds
dadelijk werd hij benoemd tot lid eener staatscommissie ter bepaling van de sterkte
der zeemacht in oorlog en vrede. In 1829 werd hij benoemd tot directeur en
kommandant van het hoofddepartement ‘Zuiderzee’. Hij betrok weer het voor hem
bestemde huis op 's Rijkswerf te Amsterdam, ten einde aldaar beter toezicht te
kunnen houden. 25 Dec. 1829 werd prins Frederik belast met het opperbestuur over
de departementen van Marine en van Oorlog. W. werd als directeur-generaal van
Marine aangesteld en nam daartoe 1 Jan. 1830 de portefeuille van Marine van
Minister Elout over. Daar prins Frederik tijdens de belgische omwenteling veel
afwezig was, berustte de verantwoording voor de marinezaken meestal bij den
directeur-generaal. 23 Maart 31 werd hij tot vice-admiraal bevorderd. De voornaamste
werken, onder zijn bestuur verricht, bestonden in: het geschikt maken en betonnen
van het zeegat van Brouwershaven; het verbeteren der kustverlichting; de organisatie
der ontluikende stoomvaart, het bouwen van een marinehospitaal en van eene
marinierskazerne in Willemsoord, ter vervanging van de oude hospitaal- en
kazerneschepen; het weer geschikt maken van het droogdok te Vlissingen, enz. In
1837 werd hij benoemd tot honorair lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van K. en W. en in 1840 werd hem op 75-jarigen leeftijd eervol ontslag verleend als
directeur-generaal. In 1844 werd W. als vice-admiraal gepensionneerd, na een
62-jarigen dienst bij de Marine. 23 Mei 1845 werd hij door eene beroerte getroffen
en overleed daaraan. Hij was een man met een krachtig gestel, die onder alle
lotswisselingen een braaf Nederlander bleef en een eerlijken en onkreukbaren naam
achterliet.
In 1804 was hij gehuwd met mejuffrouw E n g b e r t s uit Almelo, die hem een
dochter schonk, later gehuwd met den luit. t/zee D.G. M u l l e r , die later
secretaris-generaal van Marine werd en die den naam van W o l t e r b e e k bij den
zijnen voegde.
Zijn portret werd gelithographeerd door J.H. Hofmeister.
Zie: Algemeen Handelsblad van 3 Juni 1845; Verhand. en Berichten betr. het
Zeewezen v. 1846 VI, 2e st. 269 e.v.; d e J o n g e , Gesch. v/h. Ned. Zeewezen IV
en V; B a c k e r D i r k s , de Ned. Zeemacht II; S i j p e s t e y n , Biogr. album; Hand.
en Geschr. Ind. Gen. 1858, 310.
Hoos

[Wolterbeek, Jan David]
WOLTERBEEK (Jan David) was de schrijver van een bundel Stichtelijke gedichten
en gezangen, die in 1785 te Zutphen het licht zag. Van zijn persoon en leven is zeer
weinig bekend. Hij stamde uit een predikantenfamilie, doch bekleedde zelf dat ambt
niet. Het schijnt, dat hij vroeger een zondig leven had geleid en behoefte gevoelde
zijn berouwhebbend hart in boetezangen uit te storten. Boven-noemde bundel bevat
enkele schoone lofzangen aan het Opperwezen.
Hij was gehuwd met S y b i l l a P a u l i n a S a n d e r u s .
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , Woordenb. der Nederd. dichters, in voce.
Zuidema

[Woltering, Franciscus Antonius Remigius]
WOLTERING (Franciscus Antonius Remigius), geb. 11 Apr. 1836 te Zwolle en overl.
28 Mei 1895 te 's Hertogenbosch, was eerst hoofd der openbare school te
Vierlingsbeek (Noord-Brab.) en sedert 1861 onderwijzer aan de Rijkskweeksch.
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voor Onderwijzers te 's Hertogenbosch. Hij schreef eenige zeer gewaardeerde
leerboeken voor de wiskunde, als: Rekenkundige Opgaven. 3 st. (1867); Verzameling
van opgaven voor het rekenen uit het hoofd (1869); Verzameling van meetkundige
stellingen en
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werkstukken (1870); Vragen en opgaven over de theorie der rekenkunde (1883) en
in vereeniging met T.M. S m o u t , Opgaven over de vlakke meetkunde (1885-'86,
3 st.).
Zuidema

[Wolters, Jan Berend]
WOLTERS (Jan Berend), verdienstelijk boekverkooper en uitgever te Groningen,
waar hij in 1806 geb. werd en 27 Juli 1860 overl. Na eerst op een praktizijnskantoor
werkzaam geweest te zijn, begaf hij zich pas op Iateren leeftijd in den boekhandeI,
daartoe goeddeels gedreven door zijn lust tot letterkundige studiën. Op zijn 30ste
jaar richtte hij een eigen zaak te Groningen op en breidde deze gaandeweg
aanzienlijk uit. Om zijn zin voor kennis en beschaving te bevredigen zocht W. gaarne
omgang en verkeer met geletterde lieden; als ontwikkeld mensch beschouwde hij
zijn boekhandel niet alleen als een handelszaak, maar tevens als een schoone
gelegenheid om verbreiding van kennis en beschaving in de hand te werken. Gehuwd
(27 Apr. 1839) met W i l h e l m i n a t e r H o r s t , werd zijne echt niet met kinderen
gezegend. In 1845 nam hij als leerling in zijn zaak zijn zwager E d u a r d B e n j a m i n
t e r H o r s t op (geb. 10 Mrt. 1828, overl. 30 Nov. 1896), die na zijn dood de leider
van zijn zaak zou worden. En het was vooral onder dezen bekwamen opvolger, dat
de boekhandel J.B. Wolters in een bloeiende uitgeverszaak veranderd werd. Na en
naast het tot stand brengen van een aantal grootere werken volgde een uitgaaf van
verschillende schoolboeken, zich aansluitend bij de in die dager sterk ontwakende
zin voor verbeterd onderwijs in Nederland. Begaafd met groote werkkracht en een
helder verstand, geestig met het woord, opkomende voor zijn belangen en die zijner
auteurs, wist ter Horst, ‘wikkende, wegende en wagende’, bekwame
onderwijsmannen, als Bouman, Salverda, de beide Leopold's enz. aan zich te
verbinden. Ook voor het middelbaar en hooger onderwijs slaagde hij er in mannen
als Diephuis, Cremers, van den Es, Jonckbloet, Wijnne, Blok, Oppenheim, Bos
(P.R.) en zooveel anderen voor zijne zaak te winnen.
In zijne school werden gevormd zijn oudste zoon E d u a r d B e n j a m i n t e r
H o r s t J r ., die in 1894 de firma overnam, en C.P. W o l t h e r s , die na het overlijden
van E.B. ter Horst Jr. bij de omzetting der zaken in een naamlooze vennootschap
ten jare 1906, met B.A.G. Ubink als directeur optrad.
Voor de belangrijke, goed geïllustreerde en zorgvuldig uitgevoerde schoolboeken
der firma J.B. Wolters kan verwezen worden naar haar fondscatalogus, welke voor
schier elk gebied van onderwijs uitmuntende uitgaven vermeldt. Naast haar
woordenboeken voor oude talen (E n g e l b r e g t , v a n d e n E s , M e h l e r , V a n
W a g e n i n g e n ) gaf zij een stel woordenboeken voor nieuwe talen (t e n
B r u g g e n c a t e , v a n G e l d e r e n . H e r c k e n r a t h , K o e n e n ), naast haar
meer dan 100 Schoolplaten voor aanschouwing- en zaakonderwijs (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurlijke historie) haar 15 Wandkaarten voor aardrijkskundig en
bijbelsch onderricht. Op ander gebied worden in die fondslijsten als uitgaven van
den laatsten tijd vermeld: P o l a k , Handboek voor het Nederlandsch handelsrecht,
H o l l e m a n 's leerboeken der chemie, v a n G e l d e r 's geschiedeniswerken,
K a l f f 's Gesch. der Nederlandsche Letterkunde, d e S n o o , Leerb. der verloskunde,
v a n M i l l i g e n , Ontwikkelingsgang der muziek, W i l d e b o e r 's
Oud-Testamentische werken enz. enz.
Zie: L.S.P. M e y b o o m , in Bijdragen tot de Gesch. v.d. Ned. Boekh. I, 1884, 153;
en A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 638.
Zuidema
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[Wor, Dirk]
WOR (Dirk) leefde in de 18e eeuw, was een bekwaam goud- en zilversmid te
Dordrecht, aan wien werd opgedragen de vervaardiging van het gouden
avondmaalsservies voor de Groote kerk en de zilveren der Augustijnen- en Nieuwe
kerk, welke bekostigd werden uit het legaat van 10000 Rijksdaalders, door Philippe
Diodati aan de Herv. gemeente (1733). De kunstwerken werden in 1738 in gebruik
genomen.
van Dalen

[Worp, Willem van der]
WORP (Willem v a n d e r ), geb. te Zutphen 28 Dec. 1803, overl. te Warnsveld,
waar hij voor zijne gezondheid vertoefde, 29 Mei 1878, schilder, vooral van
kerkinterieurs en branden.
Hij ontving zijne opleiding aan de academie voor schilders te Antwerpen en was
van 2 Mei 1864 tot 4 Nov. 1871 leeraar in het handteekenen aan de Hoogere
Burger-dag- en avondschool te Zutphen. De aquarellen van zijne hand stellen
meestal stadsgezichten van Zutphen voor.
Gimberg

[Woude, Cornelis van der]
WOUDE (Cornelis v a n d e r ), geb. te Alkmaar, begraven aldaar 29 Nov. 1645.
Van hem zag in hetzelfde jaar - de opdracht is van 10 Augustus - bij S. Cz.
Brekegeest het licht Kronijke van Alcmaer, met zijn Dorpen, Waer in op 't korste
verhandelt worden vande Kermers, ende West- Vriesse Oorlogen. Ende de
voornaemste gheschiedenissen des selfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz.
Stad Alckmaer, tot den Jare Christi 1645. Deurgaens met eenige rijmkens, ende
Knyp-veersjes ter materie ende voor sich selfs dienende.
Ds. F. S m i t zegt in zijn Geletterd Alkmaar, dat de overlevering den schrijver als
schoolmeester noemt. Hiervoor pleit niet zoo zeer dat in de aanteekening zijner
begrafenis en in die van 3 kinderen 1641 - 46 het ‘mr.’-gebruikt wordt, als wel, dat
hij zijne kronijk aan burgemeesteren en ‘schoolarchen’ opdroeg (in volgende drukken
is het ‘schoolarchen’ door ‘vroedschappen’ vervangen). De betrekking van
schoolmeester doet vermoeden, dat v.d.W. gereformeerd was, maar andere v.d.
e

Woude's waren in de 17 eeuw steeds roomsch. Hij zelf doet in zijn boekje niets
blijken van zijne staatkundige of godsdienstige gezindheid. De tweede in 1658
verschenen druk bevat ook het vervolg der kronijk tot dat jaar en versjes op de 4
toenmalige predikanten. Latere uitgaven, telkens met meer toevoegsels van
verschillenden aard, zijn van 1679, 1725, 1742, 1743 en 1746.
Bediende v.d.W., licht- en bijgeloovig, zich voor de oude geschiedenis der stad
van bestaande werken, voor de 16e en 17e eeuwen beschikte hij over betrouwbare
aanteekeningen en over de herinneringen van zijn vader en grootvader; dit bepaalt
de waarde van zijn werk, waarvan de stijl vrij wonderlijk is. Hij was lid der
rederijkerskamer ‘De Lauwerier’, als hoedanig hij, de spreuk voerende ‘Altijdt strijdt’
voorkomt in Vlissings Redens-Lust-Hof (Vliss. 1642). Reeds in 1630 had hij in 't licht
gegeven een Geestelijke duivelvlugt, bestaande in stichtelijke gezangen, en in 1637
verdedigde hij den tulpenhandel tegen de daarop verschenen beschimpingen, in
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een te Amst. in 4o. gedrukt Tooneel van Flora. Vertonende: Grondelijcke
Redensonderzoekinge van den Handel der Floristen.
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers
(Alkm. 1892). 1-27.
Bruinvis

[Woude, Elisabeth van der]
WOUDE (Elisabeth v a n d e r ) geb. 11 Jan. 1657 te Niedorp, zeilde met haren
vader (die volgt) op 9 Dec. 1676 uit het Vlie ter koloniseering naar de Wiapoca,
vertrok 17 Jan. 1677 van St. Jago, kwam op 1 Febr. voor de Amazonerivier en op
6 Febr. voor de Wiapoca (alwaar haar zuster M a r g a r e t h a op 7 Febr. 1677 is
overleden en aan den voet van den berg Carybote begraven).
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Op 11 Febr. werd alles ter koloniseering aan land gebracht 5 mijlen boven Carybote
en woningen getimmerd. Zij zelf vertrok 18 Maart 1677 naar patria en was na vele
stormen en gevaar voor schipbreuk 26 Mei bij Hitland, werd 2 Juni door den
kaperkaptein Jean Bart gevangen genomen, kwam 22 Juni met dezen voor Bergen
in Noorwegen en werd 23 Juni overgegeven aan een engelsch koopvaardijschip,
dat koers naar Holland zette, waar zij den zelfden dag in Texel en den 24. Juni te
Niedorp kwam. Zij verhuisde 9 Oct. 1677 naar Amsterdam en 1 Febr. 1680 naar
Enkhuizen en huwde 23 April 1684 te Oost-Zaerdam met A d o l f F r e d e r i k
B o c k , die 29 Jan. 1685 het poorterrecht kocht te Amsterdam en 7 kinderen bij
haar verwekte.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Woude, Harman Hartman van der]
WOUDE (Harman Hartman v a n d e r ), geb. 25 Juli 1621 in 't Huys te Munnickelant
in Zuid-Holland, getr. 19 Maart 1656 te Nieuwe-Niedorp met M a g a r e t h a
B l a e u h u l c k van Enkhuizen, overl. 8 Jan. 1677 aan scheepsboord voor het eiland
St. Jago. Hij was in 1646 hoofdofficier en dijkgraaf van de Nieuwdorper Koggen,
verhuisde 1 Mei 1668 naar de Huijgenwaert en werd 1673 schout van Opmeer,
bedankte als zoodanig in Aug. 1676, als wanneer hij door de Staten van Holland
was aangenomen om naar Kaap d'Orange of de Wiapocarivier aan de vaste kust
van Amerika te gaan ter koloniseering. Hij vertrok 5 Dec. 1676 van Colhorn met
zoon en twee dochters, Elisabeth (zie hierboven) en M a r g a r e t h a , 5 meiden, 45
knechts, paarden, koeien, schapen, hoenders en duiven, landbouwmaterialen, voor
50 man geweer, en voor een heel jaar provisie en zeilde op 9 Dec. uit het Vlie met
zes schepen, zijnde 't Wapen van Amsterdam, de St Lourens, de Burght van Leyden,
de St. Elysabeth, de Stephanus en het Prince Wapen, waarbij zich de
Oostindievaarder de Blaeuhulck aansloot. Na storm en tegenweer op fransche en
spaansche kust kwam hij op 7 Jan. 1677 bij het eiland St. Jago, waar hij na eene
ongesteldheid van eenige dagen overleed en op 10 Jan. op een klein eiland voor
de baai van St Jago werd begraven.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Wouters, Livinus]
WOUTERS (Livinus), geb. 1572 te Brussel, Jezuïet 1589, gest. 28 Oct. 1627 te
Antwerpen. Te Rome volbracht hij zijn godgeleerde studiën en werd er priester
gewijd. In 1609 was hij te Maastricht, van 1610-1622 te Amsterdam werkzaam. In
1617 moest hij tienmaal voor een overval vluchten. Deze vervolging ging
hoofdzakelijk uit van een calvinist, Jacques de la Bourse, die hem verdacht de hand
te hebben gehad in de ontvluchting van zijn katholieke echtgenoote. Deze
beschuldigde hem van een samenzwering tegen prins Maurits, zoodat W. voor het
gerecht werd gedaagd. Hij bekende lid te zijn van de Societeit van Jezus, maar
kwam op tegen de aantijging van beraamden vorstenmoord. Ofschoon zijn
verdediger, Cornelis Plemp, aanbood borg te blijven voor W., werd deze in het
Rasphuis gevangen gezet. De voorspraak van Maria de Medici, van den prins van
Portugal, van prins Maurits zelf baatte hem niet. Hij bleef 22 maanden gevangen,
tot hem zijn medegevangenen, de remonstrantsche predikant J. Grevius en de
Prince overhaalden tot een gezamenlijke ontvluchtingspoging, die gelukte. De dichter
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Plemp maakte een gedicht op deze gebeurtenis. W. keerde naar de zuidelijke
Nederlanden terug en kwam te Antwerpen bij de verpleging van pestlijders om.
Zie: H.J. A l l a r d in Het Jaarboekje van Alberding Thijm 1899, 86.
Derks
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[Wouwere, Christaen van de]
WOUWERE (Christaen v a n d e ), C h r i s t i a n u s A n t o n i u s W o u e r a n u s ,
Wouwer, Wouwerius, van de Wouwer, Wouw, van Wauwe van
d e r W o u w e , v a n d e W a u w d e , volgens S c h o t e l zoon van een bredaschen
schepen J a n v a n d e W o u w e r , was aanvankelijk minnebroeder te Herenthals.
Tot de Hervorming overgegaan, trad hij als predikant op, vooreerst - tegelijk met
Jan Schijne te Lier. 1576 diende hij, 't zij bij leening, 't zij bij provisie te
Geertruidenberg. Waarheen hij vandaar vertrokken is bleek niet. Toen Levinus van
Borre, die hem was opgevolgd, naar Brugge zou vertrekken, deed men te
Geertruidenberg opnieuw pogingen om zich van v.d.W.'s diensten te verzekeren.
Maar tevergeefs. Want van uit de classe Brabant kwam hij 1582 naar Dordrecht.
Eerst stond hij daar een half jaar bij leening. Daarna voor vast tot 1584. Blijkens
een brief, dien hij in 1586 op de particuliere Synode van Zuid-Holland inzond, is zijn
verblijf te dier plaatse een maand onderbroken geweest door 't verleenen van hulp
aan Sliedrecht; terwijl er bij 't eind ervan eenig geschil rees over geldelijke
aangelegenheden. Te Leiden, zijn volgende standplaats, werkte van de Wouwere
tot in 1587. Hij moest toen om zijn deelneming aan het verzet en de plannen der
Leicestersche partij tegen den magistraat van daar de wijk nemen naar Antwerpen.
Wanneer hij van daar naar Engeland is overgestoken, ligt in het duister. Nov. 1590
was hij predikant bij de nederduitsche vluchtelingenkerk te Sandwich. Voorjaar 1600
verwisselde hij deze standplaats voor een eendere te Norwich. Naar 't schijnt is hij
in den zomer van 1603 gestorven. S c h o t e l noemt hem een hoogmoedig, woelziek
en twistgierig man. In den vermelden brief spreekt hij van zijn vrouw en kinderen.
Zie: J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino- Batavae Archivum III (Cantab. 1897)
reg. in voce; L. K n a p p e r t , De opkomst van het protestantisme in een
noord-nederlandsche stad (Leiden 1908) 270 n. 1; Werken der Marnix vereeniging
S. II, D. I, 88, S. III, D. II register in voce (233 moet echter 283 zijn); S. III, D. III, 63;
R e i t s m a en v a n V e e n , Acta II, register in voce; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk
Dordrecht I (Utr. 1841) 195, 196; G. B r a n d t , Historie der Reformatie I (Amst. 1671)
738; B i s s c h o p , Woelingen der Leicestersche partij binnen Leyden (Leyden 1867).
van Schelven

[Wuestinck, Joannes]
WUESTINCK (Joannes), dominicaan. Hij behoorde tot het dominicanenklooster te
Zutphen, was in 1563 prior te Groningen, in 1575 diffinitor op het provinciaal kapittel
te Gent, praedicator generalis, vicarius over de dominicanenkloosters in Holland,
Gelre en Friesland. Van 1570 tot 1575 was hij prior te Zwolle, waar hij in den zomer
van 1575 overleed.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 85, waar hij foutief
W y n s t u c k genoemd wordt.
G.A. Meyer

[Wullen, Dirk van]
WULLEN (Dirk v a n ), geb. te Amsterdam 25 Jan. 1761, overl. te Zutphen 28 Nov.
1832, was na te Utrecht gestudeerd te hebben, predikant bij de Herv. gemeente te
Warnsveld van 9 Jan. 1785 tot Juni 1790 en daarna bij die te Zutphen, waar hij in
Juni 1832 zijn ambt neerlegde. Van Wullen heeft in Zutphen het archief der Ned.
Herv. gemeente geordend en daarvan een inventaris opgemaakt. Van de librije der
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Sint-Walburgskerk maakte hij een tweetal catalogi. In het gemeente-archief is o.a.
van hem aanwezig een dikke bundel exerpten uit de oude stadsrekeningen.
Hij schreef: Gedachtenis van 25 j. evangeliedienst, gevierd 14 Jan. 1810 (Zutphen
1810); Gedachtenis-
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rede wegens de verovering der stad Zutphen (Zutphen 1823) (Hierin staan veel
aanteekeningen over de inneming van Zutphen door de Spanjaarden in Nov. 1572).
Zijn portret werd door W. Nieuwhoff gegraveerd.
Zie: J.G. F r e d e r i k s in Nieuwe Zutph. Cour. van 11 Dec. 1889 en K.O.
M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken 243.
Gimberg

[Wüppermann, Ludewig Philipp]
WÜPPERMANN (Ludewig Philipp), geb. 4 Mei 1808 te Osnabrück, gest. 1 Aug.
1861 te Amersfoort. Hij studeerde van 1823 tot 1826 aan de Veeartsenijschool te
Hannover en vestigde zich, na met goed gevolg afgelegd examen, als veearts te
Dissen. Dat hij zich hier niet alleen op de praktijk toelegde, wordt bewezen door de
uitgaaf in 1832 te Osnabrück van: Handbuch der Hyppologie oder die Lehre von
der Schätzung des Pferdes auf dessen öconomischen und pecuniären Werth. Het
jaar daarna zag van zijn hand te Osnabrück het licht: Gemeinnütziges Vieharzneibuch
oder kurze und gründliche Anweisung für Viehbesitzer, Oeconomen und Landleute,
etc.
Bij de uitgaaf van dit laatste boek bezat hij reeds zijn aanstelling als
adjunct-paardenarts bij het nederlandsche leger, want deze dagteekent van 27 Juni
1833. Tot 1839 vertoefde hij in de noordbrabantsche kantonnementen. Wegens de
algemeene inkrimping van het leger na de scheiding van België werd hij eerst 23
Dec. 1848 benoemd tot paardenarts, een titel die weldra door dien van paardenarts
2e klasse werd vervangen. Op 19 April 1857 werd hij paardenarts 1e klasse.
Zijn vrijen tijd wijdde hij in hoofdzaak aan zijn geliefkoosde studie: de natuurkunde.
Dat dit met vrucht geschiedde, bewijst zijn Abhandlung über das Wesen der
Imponderabilien (Utrecht 1849, 2 dln.). In 1855 verscheen te Amsterdam van zijn
hand: Gedachten en opmerkingen omtrent den dienst der paardenartsen van het
Nederlandsche leger. In 1858 gaf hij te Haarlem uit: De leerwijze van den
Amerikaanschen paardentemmer J.S. Rarey, om de wildste en weerspannigste
paarden spoedig te bedwingen en af te rigten. Naar de Engelsch-Duitsche uitgave.
En evenzoo: Het theoretische en praktische hoefbeslag. Handleiding tot het doelmatig
beslaan en behandelen van gezonde en zieke hoeven. Bovendien schreef hij in de
Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen, XI en XII:
Over het afwisselend veelvuldig voorkomen van sommige ziekten, over influenza,
enz. In 1858 woonde hij in Hannover de manoeuvres bij van het 10de duitsche
bondsarmeekorps; het daarover uitgebracht verslag werd door den Minister van
Oorlog zeer geprezen.
Reeds in dit jaar deden zich bij Wüppermann de verschijnselen voor van een
maaglijden, dat hem een langdurige ziekte bezorgde en waaraan hij overleed.
Schimmel

[Wust, Alexander]
WUST (Alexander), geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 3 Mei
1876, was de zoon van den volg. en Hendrika de Zeeuw. Hij was een uitstekend
landschapschilder, die veel gereisd heeft, getuige zijn schilderijen, waarvan een
viertal, voorstellende landschappen in Noorwegen en Engeland, zich in Dordrechts
o

Museum bevinden. Hij huwde: 1 te New York 2 Juni 1862 met M a r y N o r t o n ,
o

2 te Antwerpen 22 Oct. 1867 met A d è l e G o s s i .
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Zie: Korte Kronyk van Dordrecht; Cat. van Dordr. Museum.
van Dalen

[Wust, Christoffel]
WUST (Christoffel), geb. te 's-Hertogenbosch 4 Dec. 1801, overl. te New York 11
April 1853, was de zoon van J o h a n C o n r a d W ü s t en H e n r i e t t a
C u n i g u n d a C h r i s t i a n a M u l l e r . Hij huwde te Dordrecht met H e n -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1493
d r i k a d e Z e e u w . Als portret- en genreschilder verwierf hij vooral in Amerika
naam. Dordrechts Museum bezit van dezen schilder slechts één werk, voorstellende
een rustend jager.
Zie: Korte Kronyk van Dordrecht; Cat. van Dordr. Museum.
van Dalen

[Wy, Gerrit Jan van]
WY (Gerrit Jan v a n ), geb. te Arnhem in 1748, aldaar gedoopt op 18 Febr. 1748 en
overl. 8 Aug. 1810. Zijne ouders waren J o h a n n e s v a n W y en C h r i s t i n a
H a n s s e n . Op 18 Sept. 1772 deed hij te Amsterdam zijn grootmeestersproef, na
welk examen hij bevorderd werd tot heelmeester. Op 18 Oct. van hetzelfde jaar
huwde hij met M a r i a J o h a n n a v a n I n g e n , na wier overlijden hij op 20 Mrt.
1774 een tweede huwelijk sloot en wel met H e n r i c a U y t e n h o v e , welke hem
2 kinderen schonk en op 17 Juli 1778 huwde hij voor de 3de maal, met
D i e u w e r t j e S c h o u t e n , uit welk huwelijk 4 kinderen geboren werden. Hij had
zich gevestigd te Amsterdam en werd daar op 31 Oct. 1781 aangesteld tot
stadssteensnijder en operateur, tevens chirurg van het Pesthuis, welke betrekking
hij tot 28 Jan. 1788 waarnam. Reeds spoedig onderscheidde hij zich onder zijne
vakgenooten en deed zich kennen als een der beste chirurgen. Op oogheelkundig
gebied kreeg hij een goeden naam en hield hij zich bezig met de cataract-operatie,
waarvoor hij, voor zich zelf, de behoefte gevoelde aan eene betere methode dan
die welke toen in zwang was. Over de wenschelijkheid om daartoe te komen schreef
hij reeds in 1777 in zijn opstel: Waarneming van eene zonderlinge en gedeeltelijke
herstelling van het gezicht, voorkomende in de Handelingen van het Genootschap
Servandis Civibus, II, 232, en in 1784 beschreef hij eene nieuwe methode van de
cataract- of staarsnijding door middel van een snepper, welke door hem ook aan
de Koninklijke Academie der heelkunde te Parijs ter beoordeeling werd opgedragen
en door deze niet ongunstig werd beoordeeld (Zie hierover: Het aandeel dat de
Nederlanders hebben gehad in de ontwikkeling der methode van de staaroperatie;
rede van M. J u d a , gehouden in de vergadering van het Nederl. Oogheelk.
Gezelschap van 7 Jan. 1896 en opgenomen in de Bijdragen uitg. door dit Genoots.
in 1896, Afl. II, 3.) Op 16 Jan. 1788 werd van Wy benoemd tot lector in de ontleed-,
heel- en verloskunde te Arnhem en hij aanvaardde dit ambt op 31 Mrt. d.a.v. met
het houden eener redevoering: Over de nuttigheid, noodzakelijkheid en luister der
genees- en heelkunst (Arnh. 1788). Eene lange reeks bijdragen getuigt van zijne
werkzaamheid op wetenschappelijk gebied: Verhandeling van eene bijzondere
bereiding en gebruik van de bijtende Sublimaat in de Venus-ziekte. Beneffens eenige
aanmerkingen omtrent de gonorrhoea. (Amst. 1777); Verhandeling over den Kanker
in Verhand. v.h. Genoots. Servandis Civibus D. IV, 3 (Amst. 1779); Heelkundige
mengelstoffen (Amst. 1784). Bekenmaking en mededeeling van eenen nog
onbekenden vectis of hefboom van Roonhuizen, waardoor men een geklemd hoofd
.... gemakkelijker dan met het werktuig van denz. naam door de Visscher en van
de Poel beschreven, verlossen kan in Verhandelingen van het Utrechtsch
Genootschap, 1784; Voorloopig bericht wegens eene geneezingsbeproeving van
den kanker in Alg. Vaderl. Letteroefeningen (Mengelwerk) 1785 Dl. VII St. 2. 91;
Heelkundige mengelstoffen, met platen, 2 dln. (1791); Eenige voorname heel- en
vroedkundige gevallen (Amst. 1791); Nieuwe manier van Cataract of Staarsnijding,
beneffens heel- en vroedkundige waarnemingen (Arnh. 1792); Verhandeling over
de uitwendige hulpmiddelen tegen de breuken benevens genees- heel- en
vroedkundige waarnemingen (Amst. 1798); Verloskundi-
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ge briefwisseling tusschen de Heeren C.M. Bugge; van der Boge en G.J. van Wy
in Verh. v. het Genoots. t.b.d. heelkunde te Amsterdam 1799. Dl. V, 38; Vroedkundige
waarneming ter betooging, dat er ook in de beoefening der verloskunde geen regel
is zonder uitzondering, Ibid. 243; Berigt wegens een merkwaardig groot gezwel aan
het hoofd eener Vrouwe. Alg. Vaderl. Letteroef. 1798; Waarneming wegens een
partus polypi uteri in Geneeskundig Magazijn 1801, Dl. I St. 3, 122; Eene nieuwe,
verbeterde en veilige heelkundige kunstbewerking ter wegneming van de Cataracta
en herstelling van het gezicht (Voordr. in het Genoots. Prodesse Conamur te Arnhem,
18 Jan. 1802.) ibid. 1803 Dl. II. St. 1, 1; Verhandeling over de taxis of handgreep
voor de herstelling der breuken, ibid. St. 2, 45; Verschillende mededeelingen in Alg.
Konst- en Letterbode 1802, D. II, 355, 370, 425; 1803, Dl. II. 168; De uitvoerlijkheid
en nuttigheid der schaambeensdoorsnijding gebleken in een geval enz. (Amst.
1805); Verhandeling over het afhalen der nageboorte in Werken v.h. Genoots. t.b.d.
Heelkunde te Amsterdam Dl. VI (1807) (met goud bekroond); Bericht wegens de
gelukkige ontlasting van een steen van ongemeene grootte in Alg. Vad.
Letteroefeningen, 1809.
Zijn portret is gegraveerd door N.v.d. Meer Jr.
Simon Thomas

[Wybo, Joris]
WYBO (Joris), alias S y l v a n u s , G e o r g i u s W y b o t i u s , V i b o t i u s ,
O c t a v i u s S y l v a n u s , - door zijn tijdgenooten ook Mr. J o r i s d e V l a m y n c k
genoemd - wordt met verschillende personen verward. Omstreeks 1530 te Putthem
bij Tielt in Vlaanderen geboren en Zondag 23 Juni 1576 te Londen gestorven, waar
hij den volgenden dag in de kerk der nederduitsche vluchtelingen, de Austin-friars
o

church is begraven, kan hij onmogelijk identiek zijn met 1 den bij M e i n e r s
genoemden W i b o v a n P e t k u m , die reeds 1526 op het twistgesprek te Oldersum
o

aanwezig was; 2 den G e o r g i u s , die Honius heeft begeleid op diens reis naar
Duitschland en Zwitserland; deze heette trouwens niet Sylvanus, maar S a g a n u s ;
o

3 een door S c h o o c k genoemden S y l v a n u s , die in 1536 te Delft en te 's
Hertogenbosch heeft gewerkt; in verband daarmee is het dan ook niet waarschijnlijk
o

dat Wybo's toenaam aan den naam dier laatste stad zal zijn ontleend; 4 een J o r i s
v a n d e n B u s s c h e of S y l v a n u s , die in 1566 uit IJperen werd verbannen en
van 1576-1578 daar weer heeft gestaan, nadat hij in dien tusschentijd naar Norwich
was uitgeweken. Daarentegen was hij waarschijnlijk wel dezelfde als de - Werken
der Marnix vereeniging S. I, D. I, 3 genoemde, maar overigens in 't geheel niet meer
voorkomende - O c t a v i u s S e l n a v u s ; vermoedelijk moet ter aangehaalde
plaatse ook wel gelezen worden: D. Georgius Vibotius s(ive) Octavius Sylvanus.
Allereerst is Wybo schoolmeester geweest. Reeds vóór 1550 werd hij door iemand,
wiens afgunst hij had gaande gemaakt, van ketterij beschuldigd en gevangen
genomen. Weer losgelaten liet hij zich (zijn reformatorische denkbeelden zullen dus
in allen gevalle toen nog wel niet heel sterk zijn geweest) 1551 aan de hoogeschool
te Leuven inschrijven onder de ‘postlineales’, d.i. onder hen, die aan hun
paedagogium bij het afleggen van het licentiaatsexamen niet onder de 9 eerste
behoorden.
In 1556 was hij onderwijzer te Meenen, blijkens de voorrede van zijn werkje:
Compendium Rhetorices. Summam ipsius artis, mira facilitate brevitateque
complectens, authore G e o r g i o V i b o t i o Putolano (Antw. 1556) (ex in de Univ.
bibl. te Gent). 1558 werd hij opnieuw gevangen, maar ook
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nu herkreeg hij na korten tijd zijn vrijheid. 1559 werd hij predikant. Tot 1567 was hij
als zoodanig aan de kerk van Antwerpen verbonden. 1562 was hij daar lid - misschien
zelfs voorzitter - van een synode, waarop de vraag werd besproken, of het geoorloofd
kan geacht gevangen geloofsgenooten aan de hand der overheid te ontrukken;
Wybo meende van wel. Kort nadat deze vergadering had plaats gehad, 7 Mrt. 1562,
werd een vervolging tegen hem ingesteld en 16 Mei trof hem een verbanningsvonnis.
Bij die gelegenheid werd hij beschreven als een ‘vierschotich middelbaer man, met
blosenden aensichte, rootachtighen baerde, sprekende meer naer de Vlaemsche
dan de Brabantsche tale’. Ofschoon formeel aan Antwerpen verbon den blijvend is
toen niet onmogelijk zijn werkzaamheid in Holland (vermoedelijk in Breda) begonnen,
waarvan hij ergens spreekt. 1564 werkte hij te Mechelen. 4 Oct. van dat jaar was
hij echter weer te Antwerpen terug. Dien datum stelde hij namens den kerkeraad
dier stad het advies inzake de doopgetuigenquaestie te Londen op, waarom een
der daarover twistende groepen: de diakenpartij hem gevraagd had. Ook in 1566
vinden we hem daar, tijdens de ‘liberteyt’, de periode van moderatie. In de Nieuwe
stad, op de Korenmarkt, in de Oude Koeyenkerk, die haar naam dankte aan het feit
dat ze voorheen een stal was geweest, ging hij voor zoowel in prediking als in
Avondmaalsbediening; althans (wat het laatste betreft) voor de vrouwelijke
gemeenteleden. De mannen communiceerden te gelijkertijd in een ander gebouw,
onder leiding van Ysebrand Balck. Van Antwerpen uit bewerkte hij intusschen ook
andere plaatsen. 27 Juli 1566 kwam hij met 4 à 5 duizend menschen uit Tielt naar
Brugge en deed den volgenden dag tusschen laatstgenoemde stad en Oedelem
de eerste hagepreek in die buurt. 8 Aug. deed hij 't zelfde te Lier. Ook te Eecloo
deed hij zich destijds hooren; en eveneens kwam hij in die periode preeken bij
Vrouwe van Praet te Haeltre. Met den keer, dien de omstandigheden in het eind
van 1566 namen, werd ook op zijn hoofd een prijs gesteld. Niettemin kon hij toch
nog eenigen tijd te Antwerpen blijven. 18 Jan. 1567 hield hij een preek, waarin hij
den burgemeester Hendrik van Berchem en andere aanzienlijken der stad
beschuldigde bij de landvoogdes een verzoekschrift te hebben ingediend om door
vreemd krijgsvolk en een citadel de burgerij in ontzag te houden; ten gevolge daarvan
was het toen twee nachten zeer woelig. Eerst 10 Apr. 1567, toen alle predikanten
afscheid van den magistraat namen, vertrok ook hij. In een lied, dat begint met de
woorden: ‘Ghij Christenbroeders, schept eenen goeden moed’ (later in het
Geuzen-liedboek opgenomen), groette hij bij die gelegenheid zijn gemeente.
Vermoedelijk is hij toen terstond naar Emden gegaan. 2 Mrt. 1568 althans bevond
hij zich daar, want op dien datum bedankte hij van daaruit voor het beroep der
nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen. Begin Nov. 1568 woonde hij het Convent
te Wezel bij. Een half jaar later ongeveer vinden we hem toch als predikant te
Londen. Zooals te begrijpen is, werd hij in die kwaliteit ook terstond betrokken in de
bekende twisten, die destijds de vluchtelingenkerk daar verdeeld hielden. Hij stond
daarbij tegenover Wingius aan de zijde van de meerderheid der gemeente, die
beeldenstorm en opstand tegen de overheid niet ongeoorloofd achtte. 27 Apr. 1569
zag hij dan ook een door hem en Cubus bij den kerkeraad ingedienden
verzoeningsvoorslag aangenomen. Veel baatte dat echter niet. Tegen den zomer
van 1570 vlamde het twistvuur weer zóó op, dat hij 13 Juli zelfs weigerde langer
met zijn collega samen te werken en zijn ambt neerlegde. Dat dat
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niet aangenomen werd spreekt, gezien de verhoudingen, vanzelf. In plaats daarvan
moest Wingius wijken. 15 Juli zag deze zich geschorst. 24 Juni 1571 stelde deraad
der vluchtelingenkerk te Norwich voor, dat Sylvanus met den daar staanden Balck
zou ruilen, maar er is niets van gekomen. Sept. 1572 vinden we hem te Vlissingen
bezig voor de zaak der nationale vrijheid. Evenzoo te Oudenaarde. 28 Jan. 1573
werd hij vergeefs beroepen door Dordrecht, evenals Jan. 1576 door Middelburg.
Febr. 1573 reisde hij o.a. naar Haarlem. In den voorzomer van 1574 (9 Juni vertrok
hij weer) verleende hij eenigen tijd hulp aan de vluchtelingenkerk van Maidstone.
14 Juni (in de voorrede zijner uitgave daarvan zegt Cubus verkeerd 14 Juli) 1576
hield hij zijn laatste preek, over hfdst. 5:24 van het Evangelie van Johannes, dat hij
van het begin af aan als vervolgstof had behandeld. Gedurende zijn laatste ziekte
en na zijn dood bleek dat hij zeer geliefd was. Regius noemde hem dan ook: ‘de
doctrina .... sincerissimus .... de elocutione gratiossissimus .... de moribus
placidissimus’. Zijn gezondheid was zeer zwak. Zoowel bij den overgang van 1569
op 1570, als in den herfst van 1573 was hij ernstig ziek; verschillende liederen in
den hier na te noemen bundel doen zien dat hij die beproevingen met geloovige
lijdzaamheid droeg. Reeds 1571 was hij getrouwd, 30 Aug. 1578 leefde zijn weduwe
(die vermoedelijk M a r i a heette) nog. Te Londen woonde ook zijn zuster en haar
man. Sylvanus was een vriend van Petrus Bloccius. Najaar 1569 verspreidde zich
het gerucht dat hij wat denkbeelden betreft veel sympathie zou hebben bezeten
voor A n t o n i u s C o r r a n u s , en diens de Opere Dei, maar zooals uit een
opzettelijk door hem opgestelde verklaring blijkt, was dat gerucht geheel onjuist.
Een artikel over Christus' hemelvaart had hij - toen het hem op zijn ziekbed was
voorgelezen - weliswaar goedgekeurd ('t kwam dan ook geheel overeen met Calvijns
Institutie) maar overigens had hij terstond verschillende andere gedachten eruit
veroordeeld, bijv. dat de auteur, wat 't zoeken der zaligheid betreft, teveel aan
menschelijke krachten toekende. Dat zich in het Emder kerkelijk archief een door
Wijbo geteekende attestatie bevindt, die het jaartal 1585 draagt moet aan een
verschrijving van hem te danken zijn; destijds stond te Antwerpen noch hij noch een
naamgenoot van hem.
Wat zijn letterkundigen arbeid betreft moet, behalve op het genoemde
o

Compendium Rhetorices op drie geschriften gewezen: 1 was hij waarschijnlijk de
schrijver van Historie ende ghesciedenisse van de verradelicke ghevangenisse der
vromer ende godsaligher mannen, Christophori Fabritii dienaer des Goddelicken
Woords binnen Antwerpen, ende Oliverii Bockii Professeur der Latiinscher sprake
in de hooghe ende vermaerde schole van Heydelberch.... enz. (2e dr. 1565; de
voorrede is van 20 Sept. Van den eersten - welks voorrede d.d. 18 Nov. 1564 - is
geen ex bekend; hij was zeer ‘vicieus’ gedrukt, maar niettemin spoedig geheel
uitverkocht). Daarvoor pleit niet alleen het feit dat Sylvanus, met Moded en
Carpentarius, Fabritius' collega is geweest tijdens diens gevangenneming en
marteldood, en dat in zijn liederenbundel door hem een tweetal gedichten aan die
gebeurtenis zijn gewijd, maar ook dat daarin een drietal verzen van C.M. zijn
opgenomen, waarmee wel niemand anders dan Christoffel Marissael (dezelfde als
Fabritius of de Smedt) kan zijn bedoeld. Zoo zullen dan ook van Wybo de brieven
zijn van den ambtsbroeder des gevangenen, die mede in dat boekje zijn opgenomen;
o
2 . is hij niet onmogelijk de bewerker geweest van de tweede
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editie van v a n H a e m s t e d e 's Martelaarsboek, deze toch was waarschijnlijk
o

identiek met den auteur van de genoemde Historie; 3 . moet genoemd: Gheestelijcke
Liedekens gemaect (ende oock sommige bij een vergadert) tot stichtinge aller
Christgheloovighen. Door M. J o r i s W y b o alias S y l v a n u s voormaels Dienaer
der Ghereformeerder Ghemeynten Christi binnen Antwerpen ende daer naer inde
Nederduytsche Kercke tot Londen. Er bestaan twee uitgaven van, een te Antwerpen
1582 (ex. in de Koninkl. Bibl. te Brussel) en een te Gorinchem 1596 (exx. in de
Biblioth. der Univ. te Amsterdam) (van quat. B, die na C is ingenaaid, ontbreken
daarin de bladen 4 en 5) en in de Biblioth. te Antwerpen). Behalve het reeds boven
genoemde zijn daarin te vinden: 3 liederen van W(illem) D(amman), predikant te
Hondschoote in Westvlaanderen, over zijn gevangenneming in het jaar 1562; 1 lied
van Gherstecoren of Jan Herewijn, eveneens een gevangene te Hondschoote en
later martelaar (vgl. v a n H a e m s t e d e , Martelaarsboek (ed. 1883) 619 en v a n
d e r H a e g h e n e.a., Bibliographie des Martyrologes Neerlandais II (La Haye
1890) 702, no. 304; daarna een hernieuwde uitgave van Sylvanus' laatste predikatie,
(daar de voorrede van Oct. 1576 dateert vermoed ik dat ook reeds vóór 1582 wel
een editie, dan allicht afzonderlijk, daarvan zal zijn verschenen) opgeteekend door
Cubus, met een korte beschrijving van zijn ziekte en dood, den aanhef van zijn
testament (21 Juni 1576), en een aantal grafschriften op hem, o.a. van Regius, van
Wingius, van Lucas d'Heere; eindelijk nog een ‘Lofsanck’ van Wybotius zelf,
(belangrijk door eenige van elders onbekende levensbijzonderheden) en een aantal
liederen (wel niet van Wybo) ‘seer schoon om op Bruyloften ofte eenighe andere
maeltijden te singhen’ en voor dien nog nooit gedrukt. J.P h . C a s s e l , Bremensia
II (Bremen 1767) Th. III § 3 sub 15 geeft een brief van Johannes Molanus aan hem,
d.d. Postridie Calend. Febr. 1568.
Zie: Konst- en Letterbode 1857, 171; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae Londino- Batavae
Archivum (Cantabr.) II en III, registers in voce; Vaderlandsch Museum IV (1861)
277; Gereformeerd Theologisch Tijdschrift XIII (1913) 440 n. 2; C h r . S e p p ,
Geschiedkundige nasporingen III (Leiden 1875) 166, 167; M. S c h o o c k , Liber de
bonis vulgo dictis ecclesiasticis (Gron. 1651) 451, 479; Werken der Marnixvereeniging
S. I, D. I en S. III, D. I registers in voce; Kerkhistorisch Archief (1842) 41, (1844)
152 en n. 4 en 5, (1910) 24, (1914) 159, 160; Antwerpsch Archievenblad II, 360;
XIV, 32, 33; L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray (Zierikzee 1884) 106, n. 1;
H.C. R o g g e , Een weinig bekende uit de dagen der Hervorming in Magdalena.
Evangelisch Jaarboekje VI (1858) 51 vv; J. d e J o n g , De voorbereiding. ... van
het Kerkverband I (Gron. 1911) reg. in voce; H.Q. J a n s s e n , De Kerhervorming
te Brugge (Rotterdam 1856) I, 44; d e z ., De Kerkhervorming in Vlaanderen (Arnhem
1868) I, 78 n. 2; S. C r a m e r en F. P i j p e r , Bibliotheca Reformatoria Neerlandica
VIII ('s Grav. 1911) 272 n. 7, 276; E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux ....
dans la Flandre Maritime (1876-1884) IV, 38, 327 vv; E. Q u i n e t , Marnix van Sint
Aldegonde (vertaald door v a n V l o t e n ) (Deventer 1855) 207, 208; A.A. v a n
S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw ('s Grav. 1908)
register in voce en bijlage 8; v a n d e r H a e g h e n e.a., Bibliothea Belgica in voce
Wybo; H.J. v a n L u m m e l , Nieuw-Geuzenliedboek (Utr. 1871) 33 en 34; F.C.
W i e d e r , De Schriftuurlijke Liedekens ('s Grav. 1900), bibliografie nrs XXVI, XCIV
en CXI.
van Schelven
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[Wychering, Johan]
WYCHERING (Johan), stammend uit een aanzienlijke groningsche familie, studeerde
aan de universiteit te Keulen in de rechten. Hij werd daar in Mei 1431 als J o h .
V i g h e r y n c k d e G r o n i n g h e n geïmmatriculeerd. In 1437 was hij baccalaureus
aldaar. Later voerde hij den titel van doctor in het kanonieke recht, en werd hij raad
van den utrechtschen bisschop en proost van Humsterland. Bisschop David van
Bourgondië gaf hem, ten einde deze ‘to vryen wth handen der genen, daer die an
verbystert ende vervrempt syn’, de bisschoppelijke tafelgoederen in Groningen in
erfpacht (bij brieven van 7 Juli 1459 en 23 Aug. 1462). Zij bleven tot het midden der
volgende eeuw in handen der familie Wychering. De stukken betreffende deze
overdacht zijn uitgeg. bij R.K. D r i e s s e n , Monumenta Groningana veteris aevi
inedita II (Gron. 1824) 302 vlgg.
Zie verder: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 255; J a c .
T r a i e c t i alias d e V o e c h t Narratio (Werken Hist. Gen. III: 13) 354; Bijdr. tot de
gesch. en oudheidk. inzonderheid v.d. prov. Groningen VI (1869) 34; VII (1870) 36.
van Kuyk

[Wyckerslooth, Abraham van]
WYCKERSLOOTH (Abraham v a n ), geb. te Utrecht als zoon van den burgemeester
G i j s b e r t v.W., overl. aldaar 5 Febr. 1673, studeerde sedert 1653 in de rechten
aan de hoogeschool zijner geboortestad en promoveerde er in 1660 tot doctor juris.
Eenige maanden na zijn promotie werd hij er tot professor extraordinaris benoemd
en aanvaardde dien post 29 Aug. 1660 met een rede de Legum Romanarum
praestantia. In 1663 raad in de vroedschap van Utrecht geworden, legde hij zijn
professoraat neer. Daarna werd hij 28 Oct. 1669 tot raadsheer in den Hove van
Utrecht benoemd, doch overleed eenige jaren later op jeugdigen leeftijd. Een advies
van hem en J. v a n d e r D u s s e n van 1667 in de Utrechtsche Consultatiën III,
77. Zijn weduwe M e c h t e l t V i n c k overleefde hem tot 1712.
Zie: L o n c q , Utr. Hoogeschool 76 v.; Genealogische en Heraldische Bladen, V,
201 en 226; een genealogie van zijn geslacht in deze Bladen III, IV en V.
van Kuyk

[Wyckerslooth, Cornelis Lodewijk baron van]
WYCKERSLOOTH (Cornelis Lodewijk baron v a n ), zoon van Mr. J a c o b u s baron
v.W. v a n W e e r d e s t e i n en A n n a C a t h a r i n a baronnesse R a m v a n
S c h a l k w i j k , geb. te Haarlem 25 Mei 1786, overl. te Oegstgeest 10 Nov. 1851.
Hij genoot het eerste onderricht van een tweetal uitgeweken fransche priesters, die
onderkomen hadden verkregen in zijn ouderlijk huis. 9 Nov. 1800 kwam hij naar
Borg, een kostschool in het Munstersche gelegen, waar hij, nogmaals onder leiding
van priesters uit Frankrijk gevlucht, een volledigen cursus heeft doorgemaakt in de
klassieke letteren en wijsbegeerte. Ofschoon het verlangen naar 't priesterschap
toen reeds bij hem was ontwaakt, vertrok hij eerst naar Brussel, waar sedert het
opheffen der universiteit van Leuven een gedeelte der studiën was overgebracht,
om aldaar in de rechten te gaan studeeren. Na twee jaren vertoevens te Brussel
besloot hij den roep naar het priesterschap te volgen. Ofschoon het seminarie van
het vicariaat van den Bosch hem gaarne onder zijn theologanten had opgenomen,
moest hij toch, wijl zijn vader te Haarlem woonde, op uitdrukkelijk verlangen van
den vice-superior, mgr. Ciamberlani, het seminarie te Warmond betrekken. Hier
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werd zijn naam 1 Oct. 1806 onder de theologanten ingeschreven, ofschoon hij
feitelijk eerst in Jan. 1807 op het seminarie is gekomen. Na vierjarigen cursus is hij
25 Juni 1811 te Paderborn tot priester gewijd.
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Naar het seminarie van Warmond teruggekeerd, werd hij aldaar aanvankelijk
assistent-hoogleeraar in de theologie, in 1816 tot gewoon-hoogleeraar bevorderd
en is dat gebleven tot 1833, toen zijn wijding tot bisschop van Curium volgde. Uit
dit tijdvak van zijn leven moet vooreerst erop gewezen worden dat Willem I in 1814
door zijn bemiddeling een aantal kostbare kerksieraden aan het seminarie te
Warmond heeft geschonken, welke voorheen de kapel van koning Lodewijk in het
paleis te Amsterdam hadden toebehoord. Verder op de krachtige ondersteuning
welke het katholieke onderwijs in Holland van hem heeft ondervonden. Zoo was hij
in 1817 één der medestichters van Hageveld onder Velzen, bestemd om
voorbereidend onderwijs te geven aan de toekomstige priesterschap van Holland
en Zeeland. De voortreffelijke opvoeding, welke hij zelf te Borg had genoten, stond
hem daarbij voor den geest. Met den president van Warmond, Chedeville, is hij ook
de eerste provisor van dat klein-seminarie geweest. En toen in 1822 een geheel
nieuw seminarie-gebouw te Warmond moest opgetrokken worden, steunde hij deze
onderneming zoowel uit eigen middelen als met een beroep op de milddadigheid
zijner familieleden; door hem werd dan ook de eerste steen van het nieuwe gebouw
gelegd. Ook voor r.k. jongelingen, die zich niet tot den geestelijken stand geroepen
voelden maar aan onze hoogescholen zouden gaan studeeren, wenschte hij een
inrichting van voorbereidend onderwijs op vaderlandschen bodem en naar den trant
van Hageveld in het leven te roepen. Tot dat doel kocht hij in 1831 het heerenhuis
der Wassenaers te Katwijk a/d. Rijn en stichtte daar nog in hetzelfde jaar het Sint
Willibrordus-college, dat aanvankelijk onder leiding kwam van seculiere priesters
uit het aartspriesterschap Holland en Zeeland. Ten slotte zij nog vermeld zijn zorgen
voor onze missies in de overzeesche bezittingen. Reeds in 1823 begon hij de
belangen der missie in Suriname zich aan te trekken; vooral aan zijn bemoeiing en
ondersteuning moet het toegeschreven worden dat dit zwaar en ondankbaar
arbeidsveld in die dagen niet is prijs gegeven. Bij decreet van 17 Febr. 1827 werd
hij door de Propaganda aangesteld tot procurator der Holl. missie in West-Indië. Op
7 Febr. 1832 benoemde Gregorius XVI hem tot bisschop van Curium i.p.i. De paus
wilde daarmede de gelegenheid openstellen dat het priesterschap en het vormsel
op nederlandschen bodem en van een inheemschen bisschop konden ontvangen
worden. Toch duurde het nog tot 10 Juli 1833 alvorens het koninklijk besluit
verscheen, waarbij het verzoek van v.W. werd ingewilligd om de bisschoppelijke
wijding te mogen ontvangen. Deze geschiedde 15 Sept. daaropvolgend te Munster.
Als bisschop van Curium bleef mgr. v.W. het familiewapen voeren: een arend van
keel, getongd en genageld van azuur, op gouden schild. Als wapenspreuk koos hij:
‘Demissa capit superna respicit’. In Oegstgeest had hij onderwijl de buitenplaats
‘Duinzigt’ aangekocht, liet er een aanzienlijk huis op bouwen en heeft daar tot zijn
dood toe gewoond. De eenige bisschop zijnde in de uitgestrekte hollandsche missie,
heeft hij aan duizenden het vormsel toegediend, niet minder dan 72 kerken
geconsacreerd en in zijn huiskapel te Oegstgeest aan zeer velen de priester- en
overige wijdingen verIeend. Warmond en Hageveld bleven ook thans zijn
milddadigheid ondervinden. Toen in 1843 een nieuwe, geheel vrij staande kapel bij
het seminarie te Warmond zou gebouwd worden, was het wederom mgr. v.W., die
als bijzondere weldoener den eersten
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steen van dit kerkgebouw heeft gelegd. Hetzelfde geschiedde ook bij den bouw van
het nieuwe Hageveld te Voorhout op 11 April 1846. Op nog grooter schaal dan
voorheen heeft hij gedurende zijn episcopaat voor het welzijn der missies in onze
kolonies kunnen waken. Want bij decreet der Propaganda van Juni 1844 werd hem
bij zijn protectoraat over de missies van W. Indië ook nog de zorg voor de tijdelijke
belangen der missies in O. Indië opgedragen. Ten slotte zij nog gewezen op zijn
verdiensten jegens het katholiek lager onderwijs. Toen bij koninklijk besluit van 12
Nov. 1840 een commissie in het leven werd geroepen om onderzoek in te stellen
naar de bezwaren, welke in het midden werden gebracht tegen de wet op het lager
onderwijs van 1806, benoemde Willem II hem tot één der leden. Wat hij in den
boezem dier commissie voor de hem toe vertrouwde belangen heeft verricht, wordt
door een kundig beoordeelaar als president v. Vree zeer gewaardeerd: ‘wij houden
het voor zeker, zoo zegt hij in de nekrologie van v.W., dat de pogingen van mgr. v.
Curium het hare hebben bijgebracht tot het koninklijk besluit van 2 Jan. 1842, alsook
tot het uitdrukkelijk opnemen van de vrijheid van onderwijs in de Grondwet [van
1848]’. Nog in zijn laatste levensjaar stichtte hij naast ‘Duinzigt’ een gesticht ter
verpleging van weezen en oude vrouwen; de buitenplaats zelve werd door hem
bestemd voor een kweekschool van missionarissen in Oost- en West-Indië, maar
bleef totnogtoe ongebruikt.
Portret, origineel, kniestuk, door Charles v. Beveren in het Sint Willibrordus-college
te Katwijk Binnen; gegraveerde portretten, zie v a n S o m e r e n , Catal. v. gegr.
portretten III, 6241-6246.
Zie: de Katholiek, 1851, II, 273; 1874, I, 365; 1897, II, 89; 1898, I, 187; 1899, I,
447; Handboekje v.d. zaken der r.k. eeredienst IV, 253; V, 181; VI, 283; Registrum
alumnorum Sem. in Warmond (h.s. Sem. te Warmond); de Kath. Illustatie, XXXIII
124; A l l a r d , Antonius van Gils, 117; A r n . v.d. V e l d e n , De r.k. missie in Nederl.
Oost-Indië 76; R i e t s t a p , Wapenboek II; A l b e r s , Gesch. v.h. herstel der
hierarchie in de Nederl. I en II passim; Studiën LXXV, 37.
Hensen

[Wydoot, Antonius]
WYDOOT (Antonius), geb. te St. Omer, overl. te Brugge als abt der cistercienserabdij
van Duinen 1 Nov. 1566. Hij was reeds gedurende eenige jaren rentarius of
bestuurder van den uithof of het klooster Zande te Hontenisse, tevens coadjutor
met recht van opvolging van abt Rob. de Clerq, toen hij door diens dood, 10 Oct.
1557, geheel het bestuur der abdij in handen kreeg. Zeer bekwaam in water- en
polderwerken, daarbij een groot oeconomist, was hij in staat de groote verliezen,
die de abdij geleden had door de schrikkelijke overstroomingen van 1531 en 1551
in Hulsterambacht, te boven te komen. Door het aanleggen van den dam of
stroombreker het hoofd van Walsoorde, ook thans nog een der merkwaardigste
waterbouwkundige werken van Zeeland voorzag hij (‘praeclara industria’ zegt ‘de
Cronica’) in de gevaren voor het door de golven nog gespaarde gedeelte der parochie
van Hontenisse. De landen van Saeftingen, door overstrooming aan den koning
vervallen, bracht hij aan de abdij terug. Hij zag nog de verwoesting door de
beeldstormers in zijne abdij aangericht en overleed kort daarna te Brugge in zijn
refuge.
Behalve het portret op hout geschilderd en van geringe beteekenis, dat bewaard
wordt in het seminarie te Brugge, vindt men nog een afbeeldsel van abt Wydoot op
den linker-
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vleugel van het drieluik, aan Pieter Pourbus toegeschreven, en eigendom van Mej.
de Buyst te Brugge en op den rechtervleugel van het drieluik door Pourbus
geschilderd in 1564 en thans bewaard in de kerk van St. Gillis te Brugge.
Zie: C. d e V i s c h , Compendium chronologicum abbatiae B.M. de Dunis (Brug.
1660) 94-95; Cronica et cartularium monasterii de Dunis (Brug. 1864) 95 en 96;
M.B.G. H o g e r w a a r d , De oeververdediging in Zeeland XI, 217, 221-225; J.
W e a l e , Bruges et ses environs (Brug. 1884) 153; J.B. D u g a r d y n , Het tweeluik
van abt Christiaan de Hondt (Brugge 1904) 9.
Fruytier

[Wye, Wilhelmus van]
WYE (Wilhelmus v a n ), klerk uit de diocese Utrecht, vinden wij in 1387 in de matrikels
van Heidelberg, in 1389 in die van Keulen. Toen de nieuw opgerichte keulsche
hoogeschool in 1390 een bedellus (bode) koos, was hij de eerste, die tot dit niet
onaanzienlijk ambt verkozen werd. Sinds 1392 diende hij de hoogeschool tevens
als notaris. Een aantal jaren bleef hij te Keulen werkzaam, daarna ontmoeten wij
hem in tal van stukken van bisschop Frederik van Blankenheim als diens secretaris.
Als zoodanig teekende hij in 1408 het bekende bisschoppelijke privilege voor
Koevorden. Hij werd kanunnik van het kapittel van St. Pieter te Utrecht. Als secretaris
van den bisschop komt hij nog voor in 1425.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 40; G. T o e p k e ,
Matrikel der Univ. Heidelberg I (Heidelb. 1884) 14; F.J. v o n B i a n c o , Die alte
Univ. Köln I (Köln 1856) 157 en Anlagen, 33, 50, 73; S. M u l l e r F z .,
Middeleeuwsche Rechtsbr. Utrecht (Oude Vaderl. Rbr. I: 3) ('s Grav. 1883) I, 238;
Versl. en Meded. Oude Vad. Rbr. II, 396; V, 126; J.S. M a g n i n , Geschiedk. Overzigt
v.d. besturen in Drenthe, II: 2 (Gron. 1842) 180.
van Kuyk

[Wyers, Engelbertus]
WYERS (Engelbertus), dominicaan, overl. te Antwerpen 11 Juli 1640. Hij was in
1581 te Zwolle uit eene deftige poortersfamilie geboren. Zijne ouders waren: G e r r i t
W y e r s en M a r i a v a n S o n s b e e c k ; zijne tante, S i e b e r i c h W y e r s , was
de grootmoeder van pastoor A r n o l d W a e y e r , den bekenden historiograaf der
zwolsche katholieken. Hij trad in het huwelijk met M a r i a S y b i l l a v a n
B r o n c h o r s t uit Kampen. Ondanks alle verdrukking en versmading bleven beiden
met hart en ziel aan het vaderlijk geloof gehecht. Eenige jaren na hun huwelijk
vormden zij het plan om zich geheel aan God te wijden, de wereld vaarwel te zeggen
en het kloosterleven te omhelzen. Engelbertus Wyers begaf zich naar Antwerpen,
vroeg het ordekleed der dominicanen, terwijl zijne gade Sybilla den sluier aannam
in het dominicanessenklooster Engelendael bij Brugge. 17 Dec. 1620 legde
Engelbertus zijne plechtige kloostergelofte af in handen van den prior, Michael
Ophovius, later bisschop van 's Hertogenbosch. Omstreeks het jaar 1630 kwam P.
Wyers met een ordebroeder, beiden in burgerkleeding vermomd, naar Zwolle, om
in de Broerenkerk een onderzoek te doen naar het graf van den godvreezenden P.
Alanus de Rupe, maar dit onderzoek leidde tot geen resultaat. Bij zijne professie
had hij een testament gemaakt, dat L i n d e b o r n in zijn Historia Episcopatus
Daventriensis woordelijk heeft afgedrukt, en waarbij voor de dominicanen van Zwolle
in de toekomst een aanzienlijk kapitaal werd vastgelegd. Tijdens de fransche
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overheersching in 1796 is echter deze fundatie met zoovele andere vrome stichtingen
verloren gegaan.
Engelbertus' echtgenoote stichtte in 1648 te
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Sittard het klooster Sint-Agnietenberg, waarvan zij de eerste priorin werd. Na een
stichtelijk leven overleed zij 13 Juni 1652.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana, 196; d e z ., Belgium
Dominicanum, 379.
G.A. Meyer

[Wijk, Jacobus van]
WIJK (Jacobus van), Roelandsz, instituteur, 28 Jan. 1781 te Woerden geb. en 25
Sept. 1847 te Kampen overl. Hij begon zijn eigenlijke loopbaan te Amsterdam, waar
hij in 1809 op verzoek der Vrijmetselaarsloge aldaar een school voor blinden
oprichtte, maakte van 1814-16 met den kapt. ter zee Dibbetz, als gouverneur van
diens zoon, een reis naar de Middell. Zee, behaalde als blijk van voortgezette studie
in 1817 den eersten rang bij 't lager onderwijs (schoolwet van 1806) en stichtte toen
een kostschool te Hattem, welke plaats hij in 1828 voor Kampen verwisselde. Beide
scholen stonden zeer gunstig aangeschreven. Het meest bekend echter is v.W.'s
naam door zijn Algem. Aardrijksk. Woordenboek 7 dln. (1821-26), in 1835 door een
Supplement van 4 dln. gevolgd. Ook schreef hij een door het Prov. Utrechtsch
Genootsch. v.K. en W. bekroonde Verhandeling over de Nederlandsche ontdekkingen
(1828). Verder gaf hij: Het rijk der Birmanen (1825); J.E. F a b r i 's
Aardrijksbeschrijving (met N.G. v a n K a m p e n ), 2 dln., (1821); P e r k 's Schets
der Nederl. geschiedenis uitgebreid, 3 st. (1823) Nieuwe handleiding tot de
Aardrijkskunde naar C a n n a b i c h (1818-26, 3 dln.); Nederl. zeereizen en
ontdekkingen (met B e r n e t ) 5 dln. (1825-32); De oppervlakte der aarde. Naar 't
Hoogd. van G a l l e t t i , R a u m e r e.a. (1833); Histoire de la patrie en 52 leçons
(1837) en V o l l r a t h H o f f m a n n 's De Aarde en hare bewoners. 3 dln. (1835-39).
Zijn Algem. Wetensch. Woordenboek (1843) bleef onvoltooid.
Zijn portret is gelithographeerd door C.C.A. Last en door J. Plugger.
Zijn zoon R o e l a n d v.W., 4 Febr. 1801 te Amsterdam geb. en 27 Nov. 1839 te
Kampen overl., bekwaamde zich door eigen studie voor verschillende examens van
lager en hooger onderwijs en promoveerde in 1831 te Leiden tot dr. in de letteren
op een dissertatie de Humanitatis et philosophiae Graecae primordiis. Drie jaar
daarna werd hij in de plaats van den toen overleden H. Weytingh (kol. 1416) tot
rector van de latijnsche scholen te Kampen aangesteld.
Zie voor den vader: Hand. Letterk. 1848, 33 en voor den zoon: De Tijd VI, 340
e.v.
Zuidema

[Wijma, Johannes]
WIJMA (Johannes), hoofd eener school te Schiedam, waar hij 20 Mrt. 1894 overl.
Geb. 31 Aug. 1834 te Leeuwarden, ging hij reeds op jeugdigen leeftijd naar 's
Gravenzande, waar hij zich tot onderwijzer bekwaamde en vanwaar hij in 1858 naar
Terheiden, onder Monster, vertrok. Het volgend jaar werd hij tot hoofdonderwijzer
te Oud- en Nieuwe Matenesse benoemd, destijds nog een eigen gemeente, maar
later (1868) met Schiedam vereenigd. Hier werd hij om zijn uitnemend onderwijs
steeds meer gewaardeerd en weldra ook met de opleiding van onderwijzers aan
de Normaalschool te Schiedam belast. Tevens gaf hij les in het Weeshuis der
Hervormden ald. en aan den cursus tot opleiding van bewaarschoolhouderessen.
Door zijn leer- en leesboeken voor de lagere school heeft Wijma ons onderwijs aan
zich verplicht: ‘Zij behooren tot het beste wat er in de vorige eeuw voor de jeugd
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geschreven werd. Hij kende de kinderwereld als weinigen en wist steeds den juisten
toon te treffen’. Zijn voornaamste boekjes zijn: De jonge Lezer, 10
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deeltjes; Vooruit ! 8 stukjes; De kleine Vaderlander; De kleine Oosterling en Onze
Spreekwoorden, alle bij herhaling herdrukt. Met J.C. S a n d e r schreef hij: Bezoek
aan Ned. Indië; Uit onze geschiedenis en Uit den oorlog van 1870-71 (2 dln.); met
F. B e z e m e r : Voor het Leven, een leeren leesboek voor de jeugd.
Zie: Schiedamsche Cour. van 22 en 23 Mrt. 1894 en De Nederlander, Staatk.
Nieuws- en Advert.blad voor Schiedam en omstr. v. 7 Apr. 1894.
Zuidema

[Wynandsz., Willem]
WYNANDSZ. (Willem), geb. 28 Maart 1630, overl. 21 Dec. 1658 te Altona, was
sedert 17 Juni 1655 leeraar bij de Vlamingen aldaar. Zijn roem als prediker, in de
hollandsche taal, was zoo groot, dat niettegenstaande zijn diensttijd 3½ jaar duurde,
een bundel met 57 leerredenen van hem werd uitgegeven, benevens één preek
van B a r e n d R o e l o f s z . door W.W. uit het geheugen opgeteekend: 58
Stichtelycke predikatien (Amst. 1660).
Zie: S c h y n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten (Amst. 1744) II, 648.
Vos

[Wynants, Guinandus]
WYNANTS (Guinandus), dominicaan, overl. te Weenen 7 Maart 1695. Hij behoorde
tot het klooster van Maastricht. Wegens zijne geleerdheid en edele inborst benoemde
keizer Leopold I hem tot keizerlijk theologant en raadsheer. In die hoedanigheid
werd hij belast met eene zending naar den hertog van Savoye, en aangesteld tot
paedagoog van Karel VI. In de Orde bekleedde hij eveneens gewichtige ambten;
hij stond aan het hoofd der studiehuizen te Milaan en te Rome, werd socius of
assistent van den generaal der Orde en visitator der kloosters in Duitschland. In
1687 werd hij te Bamberg tot provinciaal gekozen der Duitsche Provincie. Dit ambt
bekleedde hij tot 1691, toen hij vicarius-generaal werd van de verstrooide
dominicanen in Hongarije. Door zijne hooge betrekkingen aan het keizerlijk hof was
hij in staat zijn klooster te Maastricht op eene vorstelijke wijze te gedenken.
Zie: V. H u n t g e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d.G.A. M e y e r in Publ.
de Limbourg XLVI (1910) 76.
G.A. Meyer

[Wijnbeek, Henricus]
WIJNBEEK (Henricus), inspecteur van het lager en middelb. onderwijs en van de
latijnsche scholen in ons land, 15 Nov. 1772 te Leiden geb. en 11 Dec. 1866 te 's
Gravenhage overl. Hij was de zoon van J o h a n n e s W. en J o h a n n a v a n d e
K a s t e e l e . Opgeleid voor en aanvankelijk werkzaam bij het lager en meer uitgebr.
lag. onderw., second. o.a. een tijdlang op het inst. van A. van Bemmelen te Leiden,
liet hij zich 18 Mei 1798 als stud. aan de leidsche hoogeschool inschrijven en promov.
27 Mei 1808 op Theses tot Mr. in de rechten. Door den invloed van prof. Rau werd
hij in datzelfde jaar tot huisonderwijzer bij Rutger Jan Schimmelpenninck benoemd,
om de letterkundige studiën van diens 14-jar. zoon Gerrit te leiden. Met deze familie
vertoefde W. als lid van 't huisgezin achtereenvolgens te Maastricht, Spa en Parijs,
in welke laatste stad hij met zijn kweekeling tevens verschillende letterk. colleges
bezocht. In 1812 verliet W. met zijn leerling Parijs, terwijl de gewezen raadpensionaris
hem van brieven van aanbeveling voorzag aan den inspecteur bij 't Middelb. en
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Lager Onderwijs A. van den Ende, die hem misschien een betrekking bij 't onderwijs
zou kunnen bezorgen. Maar de omwenteling van 1813 trad tusschenbeide. 1 Jan.
1814 werd Mr. H. Wijnbeek directeur van de toen pas opgerichte Ned. Staatscourant,
een betrekking, die hem weinig toelachte. Twee jaar later evenwel zag hij zich
benoemd tot Commis-
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saris der latijnsche scholen voor de noordelijke provinciën van het vereenigd
koninkrijk, wat hij tot 1832 gebleven is, sedert 1818 met den titel van inspecteur. In
laatstgenoemd jaar werd W. honoris causa door den senaat der leidsche hoogeschool
tot Dr. in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren bevorderd.
In zijn betrekking van inspecteur der latijnsche scholen heeft W. het onderwijs
aan deze inrichtingen zeer aan zich verplicht: de vakken van onderwijs werden
uitgebreid, vooral door er de wiskunde en nieuwe talen bij te voegen, het Grieksch
als leervak naast het Latijn gesteld, de opleiding der leeraren verbeterd, hun
bezoldiging geregeld, de leer- en leesboeken herzien. In 1832 werd hij tot inspecteur
van 't middelb. en lager onderwijs benoemd, als opvolger van den toen
gepensionneerden A. van den Ende. Met den meesten ijver nam hij ook deze
betrekking waar, daarin een heilzamen invloed uitoefenende zoowel op de plaatselijke
en provinciale besturen als op de schoolopzieners, de commissies van toezicht en
op de onderwijzers zelve. In 1850 werd hij op 78-jar. leeftijd eervol ontslagen. Het
Ned. Ond. Genootschap benoemde hem in dat jaar tot lid van verdienste. Ook
verschillende geleerde en letterkundige genootschappen hadden hem vroeger en
later tot hun medelid benoemd.
o

Wijnbeek was twee keer gehuwd: 1 . in 1819 met L o u i s e M a r i e v a n
o

A l d e r w e r e l t , reeds in 1821 overleden, en 2 . in 1837 met Mej. v a n T r i c h t ,
een schoonzuster van zijn eerste echtgenoote.
Als schrijver is hij bekend door een Handleiding tot het onderwijs der Nederduitsche
taal voor eerstbeginnende leerlingen op de athenaea en collegiën (z.j.) en door een
Latijnsche grammatica ten gebruike der athenaea, collegiën en latijnsche scholen
(Brussel 1826, 2 dln.). Verder vertaalde hij het werk van E r n s t G o t t l i e b
W i n k l e r , Proeve van Jezus' geschiktheid als leeraar en over zijne leerwijze ten
voorbeeld van godsdienstleeraren (1814), benevens een der toen veel gelezen
tafereelen van E. J o u y , De kluizenaar van de chaussée d' Antin (1813, 2 dln.).
Van 1836 tot 1859 redigeerde W. de Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het
Onderwijs en de Opvoeding, destijds het officieele tijdschrift van het lager
schoolwezen hier te lande.
Zie: Levensber. Letterk. 1867, 93.
Zuidema

[Wijnbergen, Ditmar van]
WIJNBERGEN (Ditmar v a n ), heer van Horssen, tot de beide Pollen en Beukelo.
Geb. 1612, overl. omstr. 1693. Hij was in 1672 commandant van de vesting Rees,
welke hij met dapperheid en beleid verdedigde; de hem door de Gedeputeerden te
Velde toegezegde versterking bleef echter achterwege en de burgerij kwam in
opstand waarbij de bevelhebber werd gevangen genomen; buiten zijn toestemming
had de overgave plaats (10 Juni). In Sept. 1672 was hij tegenwoordig bij het beleg
en de inneming van Naarden. Later (1679) is hij kolonel geworden van een geldersch
regiment, generaal-majoor en in 1694 gouverneur van Bergen-op-Zoom. In 1692,
gedurende het beleg van Namen, had hij het bevel over de staatsche troepen binnen
die vesting en fort William. Het kasteel werd door hem van 23-30 Juni verdedigd,
nadat fort William bij verdrag was overgegaan en v.W. alleen naar het kasteel had
mogen terugtrekken. In den slag bij Fleurus had hij een brigade infanterie
gecommandeerd. Later werd hij bevorderd tot luitenant-generaal. Hij was gehuwd
met A n n a v a n A p p e l t h o r n .
Zijn ruiterportret bij Douair. barones Schimmel-
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penninck van der Oye - van Pallandt, Huize de Poll, bij Voorst.
Zie: V a l k e n i e r , Verwerd Europa II, 416; S y l v i u s , 240; B o s s c h a , Neerl.
Heldend. te Land II, 43, 126, 195, 214; I.H. H o r a S i c c a m a , Mevr. van Zoutelande
in Nijhoffs Bijdr. voor Gesch. en Oudheidkunde. 4e Reeks, IV, 19.
Eysten

[Wyne, Robert]
WYNE (Robert), ged. te Nijmegen 29 April 1701 was aldaar houten
blaasinstrumentmaker. Een hobo, althobo en een cervelas (vuist-fagot) waren
ingezonden op de tentoonstelling van oudheden te Delft 1863 (Cat. nr. 2247); een
fragment van een bas-bekfluit in verz. Enschedé (Vgl. Bouwsteenen II, 179); een
ranket door W. Wyne te Nijmegen in de instrumentenverzameling van de Kon.
Hochschule für Musik te Berlijn (Führer (1892) nr. 386); een oboe di caccia
(quint-hobo, pommeralto) in de verz. Boers (inv. nr. 84) in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Enschedé

[Wynhoff, Hendrik]
WYNHOFF (Hendrik), geb. te Dordrecht 23 Mrt. 1800, overl. te Haarlem 24 Sept.
1877, was de zoon van J o h a n n e s W y n h o f f en G e e r t r u i v a n d e r W u l p .
29 Apr. 1826 werd hij toegelaten als heel- en vroedmeester en vestigde zich te
Haarlem, waar hij later tot stadsvroedmeester werd aangesteld. 8 Juli 1846 werd
hij benoemd tot lector in de heel- en verloskunde aan de klinische school aldaar,
uit welke betrekking hem, 25 Sept. 1860, eervol ontslag verleend werd.
Simon Thomas

[Wijnstok, Petrus (1)]
WIJNSTOK (Petrus) (1), geb. te Amsterdam, in Mei 1646 als 20-jarigen student in
de theologie te Leiden geworden, vervolgens predikant te Durgerdam, gehuwd met
W i j n t j e , dochter van burgemeester J a n J a c o b s z . H o n i g h aldaar, schreef:
Aenmerckinge ende wederlegginge van het sociniaensche schrift begrepen in 19
Artyckelen met een Byvoeghsel van dr. Galenus Abrahamsz. ende David Spruyt
(Amst. 1659).
Bruinvis

[Wijnstok, Petrus (2)]
WIJNSTOK (Petrus) (2), zoon van den voorgaande, geb. te Durgerdam 1654,
bezocht de latijnsche school en het athenaeum illustre te Amsterdam, daarna de
hoogeschool te Leiden (5 Aug. 1677 ingeschr.), voleindigde tegen den winter van
1677 zijne godgeleerde studiën en werd 31 Mei 1678 candidaat. Nog te jong zijnde
voor een beroep, nam hij in den volgenden winter op verzoek de avondbeurten te
Alkmaar waar. 26 Dec. 1679 werd hij te Egmond aan Zee, een paar dagen later nog
elders, in beide gevallen met algemeene stemmen, beroepen. Hij koos Egmond en
werd daar 25 Febr. 1680 bevestigd. Hij werkte daar met vrucht, wees beroepen
naar elders af, woonde met zijn zuster, leefde in vrede met zijne meest roomsche
dorpsgenooten, en genoot de vriendschap van den baljuw Joan van Egmond v.d.
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Nijenburg te Alkmaar, die eene hofstede onder Egmond bezat en wiens huwelijk
met Hester van Teylingen hij 17 Mei 1682 inzegende.
Hij werd in 1686 van ergerlijken levenswandel beschuldigd, met name van
verleiding zijner dienstbode.
De baljuw had W. na zijne eerste en tweede schorsing voor leenmannen gedaagd,
en toen de synode te Haarlem W.'s zaak weder naar Alkmaar
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verwezen had, deed hij 5 Sept. 1687 den eisch tot infaam- en eerloosverklaring en
tot verbanning uit Holland en Westfriesland of minstens uit de jurisdictie der
Egmonden, ter zake van ontucht met Saartje Jans en poging daartoe met Baartje
Jans; het doen teekenen van eene onware en lasterlijke verklaring te zijnen gunste
door 43 personen enz. enz. Eerst 3 Juli 1688 viel de uitspraak, strekkende tot
verbanning gedurende 20 jaren uit de 3 Egmonden en veroordeeling in de kosten
van het proces. W. appelleerde op het Hof van Holland, waarvan de uitslag ons niet
bekend is.
Aan de 6 classes van Noordholland droeg hij tot volkomen inlichting en om te
geraken tot herziening van zijn vonnis en zijn herstel te Egmond op: P e t r i
W y n s t o k s Verbi Divini Ministri Apologia, Ofte Verantwoordinge, Tegen de
Onregtmatige Proceduren Van de Ed. Heer Joan van Egmont Van der Nyenburg
Ballieu der Egmonden. Gevoegt Met eenige Voornaame Predikanten des E. Classis
van Alkmaar, tegen my gehouden. (XXXII, 77 en 208 bl. Amst. 1689, kl. 8o).
Zie: B r u i n v i s , Vergrooting der r.c. kerk te Egmond aan Zee verboden in 1684,
in Bijdragen voor de gesch. v.h. bisdom Haarlem, XXXII, (1909).
Bruinvis

[Wytz, Jacques]
WYTZ (Jacques), J a c o b W y t s , W i t s , of W i t z , kort vóór 1580 geboren, overl.
1643, zoon van J e a n W y t s , heer van Bouchardie, en van M a r g a r e t h a v a n
Lichter velde.
Hij was onder prins Maurits eerst kapitein van een compagnie voetvolk in
staatschen dienst, onder Frederik Hendrik sergeant-majoor-generaal en later
president van den Hoogen Krijgsraad. Hij was met Frederik Hendrik in 1627 voor
Groenloo en een der meest ervaren bevelhebbers, die het spaansche heir, tot ontzet
aangerukt, met groot verlies deden afdeinzen. V o n d e l , die aan hem een
afzonderlijk lofdichtje wijdt, noemt hem des leghers Lynceus en H o o f t : 't
oorloghsoogh, den heussen Wytz.
Na den lande in zijn hooge militaire betrekkingen en bij verschillende veldtochten
en belegeringen belangrijke diensten te hebben bewezen overleed hij in 1643; zijn
testament werd geopend 4 Maart v.d.j.
Hij huwde volgens huw. voorw. van 10 Juni 1614 met M a g d a l e n a v a n
V a l c k e n s t e y n , die te 's Gravenhage 21 Januari 1634 kinderloos overleed.
Doordat zijn moeder hertrouwde met A d o l p h v a n M e e t k e r c k e n , had hij
een halfzuster S a l o m é v a n M. die de echtgenoote werd van den veldoverste
G e o r g e T u r n o r en de moeder van M a r g a r e t h a T u r n o r . Deze laatste was
de universeele erfgename van Jacques Wytz en daar zij gehuwd was met Godarp
Adriaan baron van Reede van Amerongen (kol. 1007) zijn talrijke papieren
betreffende Wytz in het archief van het Huis Amerongen terechtgekomen.
Zie: H i n g m a n en B e r e n d s , Inventaris van archieven op het Huis Amerongen
('s Grav. 1901); B o s s c h a , Neerl. Heldend. te land, I, 335 (met noot 2); V o n d e l ,
Veroveringh van Grol; H o o f t , Holl. Groet aan den Prins van Oranje.
Regt
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X.
[Xanctis, Ludovicus de]
XANCTIS (Ludovicus d e ), ook genaamd F l e d i n g v a n X a n t e n , dominicaan.
Hij was geboortig van Xanten, trad te Zwolle in het klooster en liet zich 30 Aug. 1496
te Rostock op de universiteitsrol inschrijven. Na het doctoraat te hebben behaald,
ijverde hij voor het herstel der tucht in verschillende
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kloosters. In 1506 voerde hij te Groningen de observantie in. Omstreeks 1515 weerde
hij zich vruchteloos tegen de humanistische poëten te Zwolle.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 191; G. G e l d e n h a u e r ,
Collectanea (ed. P r i n s e n ) 160.
G.A. Meijer
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Y.
[Ijkema, Yke]
IJKEMA (Yke), hoofd eener school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
te 's Gravenhage, waar hij 21 Apr. 1903 overl. Geb. 4 Febr. 1840 te Sneek, ontving
hij hier zijn opleiding tot onderwijzer bij den bekenden J. Visser, was later werkzaam
te Enschedé, Strijen en Vlaardingen, legde onderwijl verscheiden examens L.O. af,
ook voor wiskunde en talen, en werd in 1864 tot hoofd eener school in den Haag
benoemd, als opvolger van W. Blüm. Bijna 40 jaren is hij in deze stad op
verschillende wijze nuttig werkzaam geweest. Van zijn talrijke schoolboeken noemen
wij: Spreken, schrijven, lezen. Serie schoolplaten en leesboekjes (1876 en '77);
Handleiding bij het onderwijs in de Ned. taal (1872-'76); Taaloefeningen behoorende
bij de handleiding (1873); Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de
volksschool met oefeningen (1881 en '82), en Stijloefeningen ten gebruike bij het
onderwijs op de volksscholen (1879). Met C.A. H o f m a n schreef hij een Leercursus
voor de Fransche taal (1874). Bijna al deze werkjes werden bij herhaling herdrukt.
Zuidema

[Ijntema, Jacob Wybrand]
IJNTEMA (Jacob Wybrand), boekh. en uitgever te Amsterdam, waar hij in 1779
geb. was. Hij is
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vooral bekend als uitgever en redacteur der Vaderlandsche Letteroefeningen, waarin
tal van gedichten, meest puntdichten van luimigen aard, en andere bijdragen van
zijne hand voorkomen. Hij behoorde tot de Doopsgezinde gemeente en overleed,
na zijn zaken te hebben overgedaan, op een buitenverblijf onder Arnhem, 15 Febr.
1858.
Zie: Handelsblad v. 20 Febr. 1858; Konst- en Letterbode, 1858, en K a l f f , Gesch.
Ned. Letterk. VII, 372.
Zuidema

[Ysendoren, Ernst van]
YSENDOREN (Ernst v a n ), v a n I s e n d o o r n , zoon van W o u t e r v a n
I s e n d o o r n en C a t h a r i n a v a n S t e r k e n b u r g , overl. in 1538. Na den dood
zijns broeders W i l l e m in 1483 erfde hij de heerlijkheid Sterkenburg onder
Driebergen. Hij was slotvoogd van Abcoude, raad van den bisschop, lid van de
utrechtsche ridderschap en werd in 1530 raad-extraordinaris in het Hof van Utrecht.
Hij testeerde 30 Mrt. 1533, nogmaals 21 en 27 Aug. 1537. Uit zijn huwelijk met O d a
v a n A m s t e l v a n M y n d e n sproten verscheidene kinderen.
Zie: Genealogische en Heraldische Bladen III (1908) 48-50.
van Kuyk
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Z.
[Zas, Dr. Nicolaas]
ZAS (Dr. Nicolaas), geb. te Delft in 1610, overl. te Rotterdam in April 1663. Als
chirurg had hij een goeden naam, want in 1643 besloot de vroedschap van Rotterdam
op verzoek van de hoofdlieden van het chirurgijnsgilde hem verlof te geven voort
te gaan met het geven van lessen in de chirurgie en anatomie. Tot 1654 genoot hij
daarvoor een jaarlijksche vereering van ƒ 100; 7 Sept. 1654 stond de vroedschap ƒ
200 toe doch voor eens; voortaan zou het gilde deze toelage zelf moeten betalen,
waarvan wij echter verder niets vernemen. In de geneeskundige wereld heeft hij
zich ook bekend gemaakt door zijn deelname aan den strijd tusschen den anatomicus
Lowys de Bils en diens tegenstanders over de zoogenaamde ontdekking van een
nieuw orgaan en over Galenus' leer omtrent de functie der lever. Zas, die door zijn
collega's een kundig en ervaren geneesheer geacht werd, schaarde zich geheel
aan de zijde van de Bils en haalde zich daardoor veler vijandschap op den hals.
Voor Rotterdam heeft Zas beteekenis als geschiedschrijver. In hs. werd door hem
nagelaten een werk getiteld: Beschrijving en kroniek van Schieland en Rotterdam.
Het origineel is verloren gegaan, doch een volledig en een onvolledig afschrift
daarvan zijn bewaard gebleven. Van belang is dit werk om de vele verloren gegane
bescheiden en de vele officieele bronnen, die daarvoor gebruikt zijn. Op
geneeskundig gebied heeft hij nog uitgegeven Den dauw der dieren ende de wellen
des waters. In 't rouwe ontworpen, bijeengebracht en in bedenkinge gegeven door
N. Z a s . Tot bevestiginghe der algemeen ontledinge van Jonkheer Lowys de Bils,
Heer van Koppensdamme, Bonen etc. Een schimpdicht getiteld: Den laatsten uitslag
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der hope van d'heer Professor Joan van Horne over zijn quaadwillige thesen tegen
Jkr. Lowys de Bils en een Epistola apologetica aan Bartholinus uit Kopenhagen,
eveneens ter verdediging van zijn vriend, waarop in 1661 een Responsio van
B a r t h o l i n u s aan hem volgde, zijn staaltjes van zijn vernuft, doch ook van zijn
minder fijne vormen, waarom hij onder zijn collega's den bijnaam van ‘grofsmid’
verworven had. Verder noemen wij nog van hem een gedrukte oratie tot lof der
chirurgie, waarvoor de vroedschap hem in 1642 ƒ 50 toelegde. Hij huwde 24 Mei
1637 te Rotterdam met E l i s a b e t h F r a n s d . P i e c x .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. II, 385 vlg.; J.P h . E l i a s , Overzicht van de
geschiedenis der geneeskunde in Rotterdam (niet in den handel) 29 vlg.
Moquette

[Zaunschlifer, Otto]
ZAUNSCHLIFER (Otto), zooals hij zelf schrijft, en niet Z a u n s c h l i f f e r ,
Z a u n s c h l i e f e r of Z a u n s c h l i p f e r , ook wel O t t o R e g u l u s , geb. ± 1594
te Braunfels in Solms, gest. 3 Oct. 1678 te Groningen. Zijn grootvader heette
B e r n a r d , zijn vader was M a r t i n u s , grafelijk raad en secretaris van Solms. Otto
ontving een zorgvuldige opvoeding. Na eerst het paedagogium te Marburg en, sedert
1 Mei 1609, dat te Herborn te hebben bezocht, liet hij zich in 1611 in die stad als
student aan de hoogeschool inschrijven, zich daardoor vooral onder de leiding van
Johannes Piscator stellend. Daarna bezocht hij de academie te Heidelberg, naar
het schijnt voor het, door graaf Albrecht van Solms beheerde stipendium Solmense.
28 Dec. 1612 ingeschreven, werd hij 8 Juli 1613 baccalaureus artium, en 2 Febr.
1616 magister artium. In Sept. 1617 werd
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hij regens secundarius van het Collegium Casimirianum. Tot 1 Jan. 1620 heeft hij
dat ambt waargenomen; toen volgde hij het beroep op, dat de paltzische kerkelijke
senaat op hem had uitgebracht met 't oog op vervulling van het diakonaat (waarmee
vermoedelijk een hulppredikerschap zal zijn bedoeld) van de hollandsche Kerk te
Frankenthal. De kennis van het Hollandsch, die hij daarvoor noodig had, zou hij
zich volgens een enkel bericht hebben eigen gemaakt te Leiden, waar hij ook eenigen
tijd zou hebben gestudeerd. De tijdsruimte daarvoor ontbreekt niet; 't zou dan
geweest zijn tusschen Febr. 1616 en Sept. 1617, maar het ontbreken van zijn naam
in het leidsche album academicum maakt het toch niet zeer waarschijnlijk. Daar te
Frankenthal heeft hij veel te kampen gehad met geldgebrek, omdat de verwarde
tijdsomstandigheden van de laatste periode van den 30-jarigen oorlog de uitbetaling
van zijn traktement zeer ongeregeld maakte. Geen geringen steun kreeg hij toen
echter van de kerken te Keulen en in Holland. In 1630 ging hij uit Frankenthal - het
krijgsgevaar liet zelfs niet toe dat hij afscheid preekte - naar Amersfoort. Van daar
uit steunde hij de belangen der paltzische kerken en vooral ook van de universiteit
te Herborn, evenals zijn zwagers J o h . K l e u c k (uit Dillenburg afkomstig,
ingeschreven te Herborn in 1593) te Amsterdam, en H e n d r i k H a m e r u s
(geboortig uit Hanau, ingeschreven te Herborn aan het paedagogium 8 Nov. 1610,
waarheen hij gekomen was ‘ex schola Solitariensi’, aan de universiteit 7 Oct. 1613,
1621 - † 1653 predikant te 's Gravendeel). 1643 vraagt hij in de particuliere Synode
van Zuid-Holland hulp voor zijn vroegere alma Mater. 1648 collecteert hij in de
zuidhollandsche kerken ruim 1000 gld. voor de kerken van Frankenthal, voor welke
hij ook in 1650 en 1652 werkzaam is geweest. 1650 bevorderde hij het belang der
weduwe van wijlen Martinus Sassenius (predikant te Puttershoek van 1623 tot zijn
dood in 1635), die hulp verlangde voor haar dochter, die in Brabant in een klooster
tegen haar wil - wat intusschen later niet waar bleek - werd vastgehouden. (Zie:
Acta der Zuid- Holl Syn. ('s Grav. 1908 v.v.) I, 32; II, 414; III, 94, 155, 198, 222, 274,
319, 322, 365, 379, 405). Tevens maakte hij zich verdienstelijk door de opvoeding
van zijn wees geworden petekind: O t t o P h i l i p p Z a u n s c h l i f e r (geb. 5 Mrt.
1653, ingeschreven te Herborn 4 Mei 1670, later professor in de rechten te Marburg)
te verzorgen. Na in 1635 een tijdlang legerpredikant te zijn geweest, werd hij 10
Dec. 1645 beroepen naar Groningen, waarheen hij in April 1646 ging en waar hij
tot zijn dood heeft gestaan.
Van hem verscheen Afscheyd-Predicatie Gedaen tot Amersfoort op
Paesch-Maendagh den 30 Meert 1646. Zijn album amicorum, merkwaardig door
de vele handteekeningen van duitsche voorname mannen, zie Catalogus Fred.
o

Muller en Co. Mss. veiling-Lütge n . 1674.
Cuno noemt twee broeders van hem: P h i l i p p , ingeschreven te Herborn 10 Oct.
1622, gestorven als Kammerrath van graaf Frederik Casimir van Hanau; en Mag.
J o h a n E l b e r t , later predikant te Braunfels, wat vermoedelijk wel J o h a n n e s
B e r n a r d u s zal moeten zijn (ingeschreven te Herborn in 1617). Otto's vrouw, met
wie hij 10 Oct. 1623 huwde, was J o h a n n a K e u c h e n of K e u c h g e n , een
dochter van den vroegeren kanselarij-directeur te Hanau. In 1628 hadden ze een
kind. Waarschijnlijk is dat O t t o Z a u n s c h l i f e r d e j o n g e r e geweest, die in
1643
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aan de utrechtsche universiteit en 14 Sept. 1646 te Groningen als student werd
ingeschreven, en in 1649 predikant werd bij de hollandsche Kerk van zijn
geboorteplaats Frankenthal; vermoedelijk tot 1688 of 1689, toen, ten gevolge der
verovering van die stad door de Franschen, de meeste inwoners wegtrokken.
Tweemaal is deze Otto de jongere gehuwd geweest. Eerst met S a r a d'E s t e r r é ,
uit welk huwelijk in 1655 een kind werd geboren. Later met K a t h a r i n a R i p , die
hem verscheiden kinderen schonk. Andere zonen van Otto den oudere zijn geweest:
F r e d e r i c u s , die 28 Apr. 1660 als student in de rechten te Leiden werd
ingeschreven, 22 jaar oud; J o h a n n e s A l b e r t u s , geb. in 1636 te Amersfoort,
gest. 1678 te Oostzaan, waar hij sinds 1672 predikant is geweest, na eerst, vanaf
1658, te Rijnberk dat ambt te hebben bekleed, waarvoor hij zich - vooral ook door
studie van Semitische talen - heeft voorbereid aan de school te Dillenburg, het
paedagogium te Herborn (1651-1653), de universiteiten van die stad (ingeschreven
1653), en van Heidelberg (ingeschreven 20 Jan. 1656; reeds 23 Nov. 1655 als
theologisch student), Straatsburg, Bazel en Genève (ingeschreven 29. Sept. 1656;
hij was toen reeds candidaat). Zijn album amicorum (zie Catalog. Fred. Muller &
o

Co. Mss. veiling-Lütge n . 1684) is nog belangrijker dan dat van zijn vader. Onder
meer bevat het de namen der acht hongaarsche predikanten, die Michiel Adrz. de
Ruyter in 1676 gered heeft van de galeien; van Louis de Geer, den bekenden
koopman; van Anna Maria a Schuurman en van Menasseh ben Israel, een der
beroemdste 17e-eeuwsche rabbijnen. Zonen van dezen Johannes Albertus waren:
o
1 . waarschijnlijk althans, O t h o Z a u n s l i f e r Rijnberga-Batavus, die 20 Febr.
1687 als alumnus van het Statencollege werd ingeschreven te Leiden, toen 17 jaar
was en later als predikant te Heusden, Overschie (1694-1703) en Arnhem (1703
o
tot zijn dood in 1736) heeft gestaan; en 2 Petrus, die volgt.
Zie: C u n o , Pfälz. Memorabile XIV (Westheim 1886) 55, 56; C h r . S e p p , Uit
het predikantenleven van vroegeren tijd (Leiden 1890) 87, 88, 149; J.G. F r e d e r i k s ,
Nederlanders, studenten te Herborn 168; Z e d l e r u n d S o m m e r , Matrikel der
Universität Herborn (Wiesbaden 1908) passim; Kerkhistorisch Archief 1859, 452.
van Schelven

[Zaunslifer, Petrus]
ZAUNSLIFER (Petrus), geb. te Oostzaan in 1677, overl. te Amst. 15 Mei 1739. Hij
was de zoon van J o h a n n e s A l b e r t u s Z., te voren predikant te Rijnberk, later
te Oostzaan (overl. aldaar in 1678; zie boven). Petrus werd student te Leiden 27
Juni 1695. Hij diende aanvankelijk als predikant op 's Lands vloot (sedert 29 Mrt.
1702) en was de schrijver van Tafereel van overdeftige zinnebeelden (Amst. 1722)
en van het HS. (in het R.A.) Dagverhaal ende seer aanmerkelijke reyse naar
Spangien en Vigos, waarin nauwkeurig word geschetst de seltsame plondering van
St. Marie bij Cadix en het bemagtigen en geheel vernielen der Spaanse Zilvervloot
en Franse oorlogschepen in Vigos, gedaan door den Heer P e t r u s S a u n s l i e v e r
der tijd pred. op 's Landsvloot op het schip de 7 Provintie, gevoert door den
vice-admiraal van der Goes Cap. o.d. admir. College van de Maas anno 1702. Na
dien tocht was hij achtereenvolgens predikant te Zoelen (1707), en Vianen (1717),
van waar hij in 1724 naar Amst. vertrok.
Voor zijne uitgegeven godsdienstige werken, zie: Navorscher XVI, 338, 364, 365
en XVII, 13.
Mulert
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[Zeegers, Laurentius Theodorus]
ZEEGERS (Laurentius Theodorus), kostschoolhouder te Amsterdam, waar hij 12
Nov. 1818 geb. was en 7 Dec. 1884 overl. Hij schreef een Nederl. Chrestomathie
(1847; bij herhaling herdrukt); een Geschiedenis van Amsterdam (1850) en Bloemen
van Nederl. Proza en Poëzie (1873). Bovendien opstellen in de Vaderl.
Letteroefeningen en in Europa, van welk tijdschrift hij korten tijd (1861) redacteur
was.
Zuidema

[Zeeland, Daniel Josephus van]
ZEELAND (Daniel Josephus v a n ), dominicaan, volgens zijn kloosternaam:
D o m i n i c u s ; geb. te Eindhoven 17 Maart 1806, overl. te Utrecht 25 Mei 1892.
Zijne ouders waren W i l h e l m u s v a n Z e e l a n d en T h e r e s i a S t r e y b o s c h ;
zij vestigden zich later te Rotterdam. Nadat hij zijne studiën aan de hoogeschool te
Uden had voltooid, ontving hij 14 Maart 1835 de priesterwijding. Het voorbeeld zijner
twee oudere broeders, R a y m u n d u s en T h o m a s , volgend, trad hij Juli 1840 in
de dominicanenorde. In 1846 werd hij pastoor te Neerbosch en stichtte daar in 1848
eene vereeniging van zusters, die volgens den regel van Sint-Dominicus zich
verdienstelijk maken door het geven van onderwijs en het beoefenen der christelijke
liefdadigheid. Deze vereeniging of congregatie heeft zich sinds uitgebreid en telt
thans zes filiaalhuizen.
In 1851 werd hij pastoor te Nijmegen, waar hij den grondslag legde voor eene
latijnsche school, het Sint-Dominicus' college genaamd, bestemd tot opleiding van
jongelieden voor den priesterstand. Na een vruchtbaren werkkring te Nijmegen werd
hij in 1862 tot de pastorale bediening benoemd der Sint-Dominicuskerk te Utrecht,
Maria-plaats. Zeven-en-dertig jaren besteedde hij hier al zijne krachten aan het
geestelijk welzijn der parochie, wekte in breeden kring het godsdienstig leven op,
was velen een vriend en raadsman, maar den armen vooral een vader en helper.
G.A. Meyer

[Zeeman, Gualtherus en Jacobus]
ZEEMAN (Gualtherus en Jacobus), broeders, geb. te Alkmaar, de eerste aldaar
begraven 16 Oct. 1692, de tweede aldaar overleden, maar te Hoorn begraven 11
Aug. 1700. Zij werden 16 Juli 1654, de eerste als 22-, de laatste als 21-jarige te
Leiden ingeschreven als studenten in de philosofie, en promoveerden gelijktijdig 10
Juli 1658 met de kap tot meesters in de rechten, bezongen door Coccejus, Hornius,
R. Neuhusius, H. Bruno e.a. Gualtherus werd advocaat voor den Hove van Holland
te 's Gravenhage en ondertrouwde, daar wonende, 20 Juni 1660 te Alkmaar met
eene haagsche juffrouw, M a r g a r e t h a v a n d e K e r c k h o v e n , en 15 Aug.
1663, weder te Alkmaar, met J o h a n n a W e b s t e r , jonge dochter van en te
Amsterdam; en Jacobus, te Hoorn wonende, waar hij in 1681 het schepenambt
heeft bediend, te Alkmaar 21 Januari 1679 met C o r n e l i a S o n c k , jonge dochter
te Hoorn.
Bruinvis

[Zeeman, Henri]
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ZEEMAN (Henri), kostschoolhouder te Amsterdam, waar hij 9 Nov. 1811 geb. werd.
Na hier 40 jaren aan het hoofd van een bloeiende inrichting voor onderwijs en
opvoeding te hebben gestaan, sleet hij zijn laatste levensjaren te Haarlem en
Hillegom, waar hij in Dec. 1889 overl. Hij schreef: Het leven van Joost van den
Vondel voor Neerlands jongelingschap (1831); Het leven en de krijgsbedrijven der
Prinsen van Oranje (1831-33); Het leven, de daden en lotgevallen van Jan Camphuis
(1833); Zedelijke verhalen voor jongelieden ter bevordering van godsdienstzin en
maatschappelijke deugden (1834); Nieuwe zedelijke verhalen voor jongelieden
(1841); Het leven, de krijgsbedrijven en de regeering van Z.M. Willem I
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(1844); Id. id. van Z.M. Willem II (1849); Verhalen voor jonge lieden (1853); Roemrijke
herinneringen aan de gedenkwaardige dagen van 12-30 Nov. 1813 (1863); Wat
hebben Neerlands koningen vijftig jaren voor Nederland gedaan, of Nederland in
1813 en in 1863 (1863); Leopold I, koning der Belgen geschetst (1864); Wat er vóór
50 jaren te Amsterdam voorviel. Geschiedkundige herinneringen aan de
gedenkwaardige dagen van 29, 30 en 31 Maart 1814 (1864); Nederlandsche
volksverhalen op het gebied der afschaffing van sterken drank, in verband met onze
volksopvoeding (1865); Drank en drinkwinkels in Nederland. Van de vroegste tijden
tot op heden (1865). Voorts eenige historische romans en bijdragen in tijdschriften,
almanakken, jaarboekjes enz.
Zuidema

[Zeeman, Nicolaas]
ZEEMAN (Nicolaas). Met zijn naam verschenen: De bedrogen dokter, of de
spekdieven. Kluchtspel ('s Grav., J. Gezelle, c. 1715), en: De stomme schildwagt,
of bedrooge minnaar; kluchtspel (Amst. 1755). Het eerste stuk (waarin een voorrede
over den ‘baatzuchtigen .... en diefachtigen nadrukker’ G. Gazinet) is waarschijnlijk
bewerkt naar I s . d e G r o o t , De bedrooge speckdieven (Amst. 1653).
Ebbinge Wubben

[Zeeus, Jacob]
ZEEUS (Jacob), geb. te Zevenbergen 14, ged. 17 Febr. 1686, aldaar overl. 27 Nov.
1718. Zijn ouders waren A d r i a a n Z e e u s (geb. te Willemstad, overl. te
Zevenbergen, 8 Jan 1703) en D i r k j e V e r d o o l t (overl. te Zevenbergen, 2 April
1699). Beiden zijn gehuwd te Zevenb. 29 Maart 1679. Op zijn 10e jaar trok hij, door
een versje op den verjaardag van een zijner zusters, de aandacht van Pieter Nuyts,
officier der Vrijheden Etten, Leur en Sprundel, den dichter der Bredaasche Klio. In
1698 kwam hij onder de leiding van den dordtschen kunstschilder Arnold Houbraken,
in 1702 deed hij zijn examen als landmeter, het volgende jaar kwam hij op het
kantoor van zijn voogd, den procureur Voorhof, te Zevenb.; enkele jaren later raakte
hij in kennis met eenige leden van ‘Nil Volentibus Arduum’, voornamelijk met Ysbrand
Vincent. In 1711 gaf hij zijn hekeldicht uit: De Wolf int Schaepsvel. (Tweede druk
1715, beide bij Arnold Willis te Rotterdam). In datzelfde jaar nog schreef hij een
gedicht op den ongelukkigen dood van Jan Willem Friso, waarvoor hij van het Hof
van Friesland een geschenk in goud ontving. In 1712 zag te Rott. bij A. Willis van
hem het licht: Het IV Gezang uit het III Boek van Q. Horatius Flaccus, Naar onze
tijden geschikt en uitgebreit.
Hij stierf ongehuwd te Zevenbergen, waar hij notaris, procureur en landmeter
was, na een bedlegering van slechts 10 dagen.
Na zijn dood gaf H. P o o t een bundel Gedichten van hem uit (Delft 1720; 2e druk
Amsterdam 1737). In 1726 verscheen te Rotterdam bij zijn vriend A. Willis:
Overgebleve gedichten, waarbij de uitgever een goede, nauwkeurige biografie
schreef. In dezen bundel zijn eenige gedichten, die reeds vroeger afzonderlijk
verschenen, opgenomen o.a.: De Wolf in 't schaapsvel; Het IV gezang, enz; Fabel
van den Jagthont en de leewrik, Voor de nijdige poëten van den Maesparnas (in
plano); Het verval der Nederduitsche dichtkunst 4o, 8 blz. De Eerkroon voor Brittanje;
Triomfwagen voor Ormond 1715; Maastrigts Zegengroet, Aan den grooten
Oorlogsheld, Johan Churchil, Hertog van Marlbourg op sijn gelukkigen aankomst
aldaar uit Groot Brittanje, Alsmede den Vlugtenden Bullingbroke te Zierikzee bij Nic.
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L. de Jong 1715 in 40. 12 blz. Zijn eerste gedicht is geweest d'Ongeblankette Waerelt
(1710), dat hij aan Ysbrant Vincent opdroeg. Het verscheen zonder zijn naam en
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werd op kosten van Vincent gedrukt. Later werd het opgenomen in den genoemden
bundel Gedichten van 1720. Aan Vincent is nog verder opgedragen Het derde
Berispdicht van Juvinalis, berijmd naar een overzetting in Ned. proza en
voorkomende in diezelfde uitgave, waarin ook zijn treurspel Otho te vinden is, dat
nog eens afzonderlijk te Delft in 1721 werd uitgegeven. Nadat P.A. de Huybert,
verklaard had, dat Vondel geen kennis bezat van het tooneel, antwoordde Zeeus
met zijn: De Zangberg in gevaar, waaruit de zgn. Poëtenoorlog ontstond, welks
gebezigde projectielen als een unieke bundel van 31 stukken berust in de Bibl. van
de Maatsch. der Ned. Lett.
Enkele maanden na den dood van Zeeus zijn te Zevenbergen, ten huize van den
Heer Johan Smolders zijn boeken en eigenhandige Manuscripten verkocht. Dit
meldt ons J.C. W e y e r m a n in zijn Amsterdamsche Argus I, 364.
Zeeus is in zijn leven hoog als dichter gevierd, zoo hoog zelfs, dat Weyerman
spottenderwijze zijn dood toeschrijft aan de Lofziekte ‘want schoon hij zeer veel
verdiende, tilde hem groot en klein, die kundig was en die kennisse derfde, zodanig
over 't paard, dat hij telkens in gevaar wierd gebragt, van door 't Rosje Eigenliefde
te worden verplet’ (Amst. Arg I, 364).
De gedachtenis aan Z. is in zijn geboorteplaats levendig gehouden door de
rederijkerskamer, die zijn naam draagt. Voor portretten zie: M u l l e r , No. 6290-6297.
Zie: B u s k e n H u e t : Litt. Fant. en Kr. I, 95-103; K l o o s , Een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid.
H.N. Ouwerling

[Zeggelen, Willem Josephus van]
ZEGGELEN (Willem Josephus v a n ), volgens zijn geboorteakte Wilhelmus Josephus
van Seggellen, geb. te 's Gravenhage 15 Sept. 1811, overl. aldaar 15 Febr. 1879,
was een zoon van W i l h e l m u s v a n S e g g e l l e n en M a r i e C a t h a r i n a
R i e t s t a p . Hij was eenigen tijd klerk bij een advocaat en kwam vervolgens als
leerjongen op de drukkerij van de gebroeders Giunta d'Albani, waar hij weldra opklom
en van welke zaak hij later (1848) deelgenoot werd. 15 Juli 1840 trad hij in het
huwelijk met G l a u d i a n n a J a c o b a M a r i a G i u n t a d'A l b a n i , die 14 Aug.
1845 overleed, hem twee kinderen nalatende, terwijl een dochtertje eerder was
overleden. In 1848 hertrouwde hij met M a r i e L o o s j e s , nadat hij van den
katholieken tot den protestantschen godsdienst was overgegaan. In zijn tweede
huwelijk werd hij door zware slagen getroffen: hij verloor kort na elkander drie
volwassen kinderen en zijn echtgenoote. Uit dit huwelijk hield hij twee zonen over.
In 1867 trad hij in het huwelijk met C o n s t a n c e H e n r i e t t e M a s t e n b r o e k ,
die hem nog twee kinderen schonk. Zijn eerste gedichten verschenen in de bundels
Ochtendschemering en Morgenrood, uitgegeven door het genootschap Oefening
kweekt kennis, waarvan hij een der stichters (1834) en sedert 1869 voorzitter was.
Zijn eerste verzen zijn deels ernstig, deels zijn zij reeds in dien luimigen trant
geschreven, die hem later zoo populair heeft gemaakt. Deze populariteit dagteekent
vanaf de verschijning van de Reis van Pieter Spa naar Londen (in Europa 1838).
In denzelfden geest schreef hij later: Pieter Spa naar Amsterdam (Dordr. 1841),
Koen Verklat en zijn gezelschap, een uitstapje naar de wereldtentoonstelling te
Parijs (Rott. 1856), De valkenvangst op de Noorweegsche kust ('s Grav. 1840) en
Eene avondpartij (Dordr. 1843). Zijn gedichten verschenen in de bundels: Lach en
tuim (Haarl. 1846), Kijkjes in het leven (Haarl.
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1851), Vrolijke schetsen (Haarl. 1853), Hoofd en hart. Dichtluimen (Haarl. 1855),
Costerliedjes, Souvenir aan Haarlem's Julyfeesten in 1856 (Haarl. 1858), Sprokkels
(Leiden 1862), Eenige verstrooide gedichten ('s Grav. 1879) en Luimige verhalen
(Haarlem z.j.). Een verzameling van zijn gedichten verscheen in 1861 te Leiden in
8 deelen. Voor een deel hadden deze gedichten reeds eerder in tijdschriften een
plaats gevonden Tot zijn gelegenheidsgedichten behooren: Aan den toondichter
Verhulst (1843), Herinnering aan H. Tollens (1857) en Aan de nagedachtenis van
S.J. van den Bergh (1869). Hij bezorgde herdrukken van de bundels Keur van
scherts en luim (2de druk, Haarl. 1854) en Keur uit onze Nederlandsche dichters
(Schiedam 1879). Voor kinderen schreef hij: Haantje Kukeleku (zonder zijn naam,
Leiden), Groot en Nieuw Nederlandsch Prentenboek (met I s i n g , 's Grav. 1847),
Omnibus (met I s i n g ), In de speeluren (met I s i n g ) en Mariette (met I s i n g ). Van
1840-1857 was hij redacteur van Europa, ook was hij gedurende eenigen tijd
mederedacteur van den Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen. Een aantal van
zijn gedichten zijn vertaald. In 1871 verscheen van hem te Haarlem een vertaling
van M o l i è r e 's Misanthrope, die door de critiek zeer slecht ontvangen werd, waarom
hij in het volgende jaar een verbeterde vertaling uitgaf. Verder vertaalde hij
M o l i è r e 's Tartuffe (Haarl. 1875). Naar het Engelsch van W a r r e T y n d a l l
bewerkte hij: Bürgers en Amstels Leonora, een spoorwegromance, opgedragen
aan alle wanhopige dochters (Amst. 1849).
In proza schreef hij o.a. de levensberichten van S.J.v.d. Bergh (Letterk. Levensber.
1869) en van P.T. Helvetius van den Berg (Letterk. Levensber. 1874). In 1850 werd
hij lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. Van Zeggelen werd ook zeer bekend door
zijn, meest luimige voordrachten, die hij vooral in Oefening kweekt kennis hield.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. Lange en D.J. Sluiter en gelithographeerd
door A.J. Ehnle.
Zie: I s i n g in Levensber. Letterk. 1879, 201; E n s c h e d é , A.C. Kruseman (Bijdr.
tot de Gesch. v.d. Ned. Boekhandel dl. 8 en 9); C o n v i v a , Het servetje (Leiden
1878); S m i t K l e i n e in Ned. Spect. 1879, 66; I s i n g in Eigen Haard 1879, 111;
D e r c k s e n in Leeskabinet 1879, II, 40; B u s k e n H u e t in Gids 1864, III, 564,
herdrukt in Litt. Fant. en Krit. VII, 51; v. V l o t e n , Dicht en Ondicht II, 488.
Scholte

[Zengers, Gherardus]
ZENGERS (Gherardus), ook genaamd: C a n t o r i s , dominicaan. Hij was doctor in
de godgeleerdheid, doceerde in 1489 in het klooster te Groningen, werd aldaar prior
en droeg er veel toe bij, dat gemeld klooster in 1506 de observantie aannam en tot
de hollandsche Congregatie toetrad.
Zie: G.A. M e y e r , Het Jacopijnenklooster te Groningen in Archief Aartsb. Utrecht
XXXII, 16.
G.A. Meyer

[Zeydelaar, Ernst]
ZEYDELAAR (Ernst), fransch kostschoolhouder te Weesp, waar hij 21 Oct. 1820
overl. In Aug. 1742 te Tiel geb., werd hij eerst onderwijzer te Amsterdam, vanwaar
hij omstr. 1780 naar Weesp verhuisde. Hij schreef behalve verschillende
schoolboeken, vooral over het taalonderwijs, een Verhandeling over de spelling der
Nederduitsche taal (1803), op- en aanmerkingen bevattende op de voorschriften
van M. Siegenbeek.
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Zie: Y p e y , Gesch. der Nederd. tale, en Vaderl. Letteroef. 1787, I, 100.
Zuidema

[Ziegler, jonker Caspar]
ZIEGLER (jonker Caspar), afkomstig uit Meiszen, kapitein en overste in saksischen
dienst
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werd in 1498 door den stadhouder W. von Schaumburg aangesteld tot slotvoogd
of kastelein op de versterkte stins van Watze Harinxma te Sloten.
Aldaar bekwam hij, tijdens het beleg van Franeker in 1500, in een kort gevecht
met de Slotenaars, eene wonde en werd met sommigen zijner ondergeschikten
gevangen genomen (19 Mei). In hetzelfde jaar kwam hij als gedeputeerde in den
Hoogen Raad van den hertog van Saksen te Leeuwarden, evenals Willem v.
Truchses en vooral v. Schaumburg; dezen had hij ook bij de belegering van die stad
ter zijde gestaan, waarbij hij, Ziegler, zijn kwartier had gekregen te Huizum om van
daaruit de plunderingen van het landvolk in den omtrek te beletten. Dezelfden
bepaalden de financieele en andere voorwaarden, waarop Leeuwarden in genade
werd aangenomen (7 Dec. 1500). Of echter Ziegler ook aan den strijd tegen de
Groningers heeft deelgenomen, blijkt niet; wel heeft hij het voorloopige tractaat van
26 Sept. 1501 tusschen hen en de Saksers mede onderteekend. In het algemeen
schijnt Z. de aangewezen man voor onderhandelingen te zijn geweest. In hetzelfde
jaar, 1501, vertoefde hij aan het hof te Mechelen, vermoedelijk voor dat doel. Hij
scheen toen in geldelijke moeilijkheden te verkeeren, waaraan waarschijnlijk eerst
tegen 1503 een einde kwam, nadat hij al was opgetreden als ambtman te Harlingen.
Ook deze Sakser, die als raad (‘paumeister’) in Friesland is aangesteld, heeft dat
ambt van ambtman blijkbaar niet lang bekleed. Zeker was hij dat niet meer in 1505,
toen hij hertog George vertegenwoordigde op de samenkomst te Doesburg,
waarheen S. Pflug eveneens was afgevaardigd. Dezen vorst heeft hij tot het einde
van diens regeering in Friesland trouw gediend. Zoo nog in 1514 bij Georges
onderhandelingen met de Groningers; maar ook aan den in dit jaar tegen dezen om
‘den Dam’ gevoerden strijd nam hij een levendig aandeel, waar hij de z.g. ‘Witte
Wacht’ aanvoerde. Doch daarna vernemen we hier te Iande niets meer van dezen
Caspar Ziegler, die ook wel eens voorkomt als (jonker) Oswald. Misschien was
N i c o l a u s Z i e g l e r , in deze saksische periode ook wel voorkomende o.a. bij de
onderhandelingen van Otto v. Langen (zie art.), wel een broeder van hem. Het is
niet zeker, dat deze gedeputeerde in het bestuur geweest is, ingesteld door v.
Leisnig. Doch Caspar was dit wel, tegelijk met W.v. Schaumburg en Willem v.
Truchses, reeds in 1500.
Litt. Zie de kronieken van dien tijd. Verder: O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der
Beherzte als Gubernator Frieslands 41, 13,22 (hier is sprake van Konrad Z.); W.
E e k h o f f , Inventaris van het Archief der Stad Leeuwarden No. 130; W. Z u i d e m a ,
Wilhelmus Frederici 44, 82.
Kooperberg

[Zimmerman, Johan Carl]
ZIMMERMAN (Johan Carl), geb. 18 Mrt. 1828 te Batavia en overl. 30 Sept. 1888
te Amsterdam. Hij ontving zijn opvoeding meerendeels ten huize van zijn oom
W i l l e m Z i m m e r m a n , makelaar in suiker en letterkundige te A'dam, gehuwd
met een dochter van den dichter Barend Klijn (kol. 700), bezocht eerst de lagere
school van het ‘Nut’, vervolgens de fransche school en stond bij al zijn onderwijzers
bekend als een vlugge, schrandere knaap. Op meer dan één kantoor voor den
handel opgeleid, het laatst op dat van zijn bovengenoemden oom, verwierf hij ook
hier veelszins den lof van zijn meerderen. In de eerste plaats ‘koopman’, had
Zimmerman ten allen tijde een open oog en oor voor letteren en kunst. Als jongeling
van weinig meer dan 20 jaren hield hij reeds letterkundige
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voordrachten in de Hollandsche Maatschappij van Letterkunde en in ‘Felix Meritis’.
Met de amsterdamsche hoogleeraren Beijerman en Veth, met Potgieter, van Hoëvell
e.a. mannen van beteekenis stond hij in vriendschappelijke betrekking. In het
staatkundige was hij een bewonderaar van Thorbecke, in het letterkundige van
Potgieter, den toenmaligen leider eener nieuwe school. Hij dweepte met de
omwenteling van 1848 en met de liberale koloniale politiek van later dagen. Breed
ontwikkeld, schaarde hij zich in alles gaarne onder de partij van den vooruitgang.
Weldra was de jonge Zimmerman een bekende figuur in de stad zijner inwoning.
Eerst als makelaar in suiker, later als leider van een bankierszaak, nam hij een
veelzijdig aandeel in het maatschappelijk leven van zijn woonplaats, van zijn
vaderland.
In 1853 trad Joh. C. Zimmerman in 't huwelijk met J a c o b a V r o l i k , een dochter
van den amsterdamschen hoogleeraar W. Vrolik (kol. 1367). Een jaar vroeger was
hij mederedacteur van de Gids geworden, wat hij 24 jaar gebleven is (van 1852-76).
Ook als lid der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en als voorzitter der
Rijksacademie van Beeldende kunsten had hij zijn verdiensten.
Van Zimmermans vele keurig gestileerde opstellen in de Gids verwierven bovenal
naam zijn Chequeriana, zijn Mozaiek en zijn Splinters; voorts zijn Samenspraken
zonder zin, zijn Lief en leed uit het leven van een ondermeester, De hoofdstad van
Polderland en Hoe men een groot man wordt. Ook zijn Letterkundige kritieken in
de Gids werden gretig gelezen, zoomede zijn Portretten, waarvan vooral die van
Bakhuizen van den Brink en van Potgieter door juistheid van teekening uitmunten.
Om zijn lossen, gemakkelijken schrijftrant heeft men Zimmerman met recht een
‘improvisator met de pen’ genoemd. Wat hij schreef was gewoonlijk in eens klaar
en behoefde geen correctie. Een aantal zijner tijdschriftartikelen, door hem zelf
vereenigd, zijn afzonderlijk uitgegeven onder den titel Chequeriana door B e r n a r d
K o s t e r Jr. (het pseudoniem waaronder Z. ook in de Gids geschreven had. Een
andere schuilnaam van hem in datzelfde tijdschrift was D a r i e W e t a n ). Van Z.'s
overige geschriften noemen wij: Het tweede eeuwfeest van het Weeshuis der
Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam (1858; geschreven in vereeniging
met J.P. H a s e b r o e k , L.S.P. M e i j b o o m en A n t . S c h o u t e n ). Bekend is
voorts zijn uitgave van P o t g i e t e r s werken. Proza, poezij, kritiek. 18 dln. (1885
en '86). Vroeger had hij gegeven: Een bundel liederen en gedichten van P o t g i e t e r
(1881).
Na den dood zijner vrouw (gest. 1874), leidde de eens zoo krachtige en opgewekte
man een droef en somber bestaan.
Zie: H.P.G. Q u a c k , Beelden en Groepen (1892) 367; d e z . in de Gids 1888,
IV, 177; Ned. Spect. 1888, 325.
Zuidema

[Zimmerman, Johan Christiaan]
ZIMMERMAN (Johan Christiaan), zoon van J o h a n C a r l Z. en M a r g a r e t h a
B i n k m a n , geb. 4 Sept. 1789 te Amsterdam en overl. 23 Mrt. 1855 te New-York.
Ook hij was een handelsman van beteekenis. Opgeleid op 't kantoor van zijn vader,
begaf hij zich reeds op 20-jarigen leeftijd naar New-York, waar hij later behalve
koopman, tevens consul en consulgeneraal der Nederlanden was meer dan 25
jaren lang. Hij was gehuwd met S a r a V o s , die hem met vijf dochters en twee
zoons overleefde.
Zuidema
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[Zimmerman, Johannes Decker]
ZIMMERMAN (Johannes D e c k e r ), geb. 19 Dec. 1785 te Amsterdam en overl. 7
Juni 1867
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te Utrecht, waar hij 50 jaren predikant bij de Luthersche gemeente was. Hij was een
zoon van den advocaat Mr. D a v i d Z., die in 1791 wegens zijn patriotsche
gezindheid met vrouw en kind de wijk moest nemen naar Ouwerkerk. Van hier begaf
hij zich naar een klein buiten aan den Amstel; weer iets later opende hij, om in 't
bestaan van zich en zijn gezin te voorzien, een bierkelder op den Kloveniersburgwal
te Amsterdam .Maar in 1794 vertrok de in 1791 van zijn advocatenpraktijk beroofde
vader naar West-Indië, eerst naar Berbice, toen naar Demerary, zijn zoon Johannes
bij een oom achterlatende, die voor zijn opvoeding zorg zou dragen. De knaap
doorleefde een harde jeugd en werd van de eene school naar de andere gezonden.
Beter werd het toen zijn vader in 1799 naar Amsterdam terugkeerde: toen kwam hij
op dreef en werd door de ouders (de moeder was een D e c k e r , welke naam aan
dien van Z. werd toegevoegd) tot predikant bestemd. Inmiddels begon Mr. David
Zimmerman in 1801 te Amsterdam een boekdrukkerij, die weldra vlot liep en waarin
Johannes eerst als letterzetter, later als corrector meehielp; zelfs belastte de knaap
zich met de samenstelling van een dagblad, Oost- en Westpost geheeten. Terzelfder
tijd bekwaamde hij zich voor de toelating tot de academische lessen, waarbij de
bekende Arend Fokke Simonsz. en de luthersche predikant Fortmeijer hem de
behulpzame hand boden. In 1803 werd Joh. Zimmerman als student aan het
Athenaeum Illustre ingeschreven. In 1805 begaf hij zich ter wille van zijn studiën
naar Göttingen, waar hij anderhalf jaar bleef. Vóór zijn vertrek uit Amsterdam was
hij door de daarbestaande loge ‘la Charité’ in de orde der vrijmetselaars opgenomen.
In 't vaderland teruggekeerd, werd Z. na afgelegd examen tot proponent bij de
amsterdamsche luthersche gemeente aangesteld. In 1807 zag hij zich benoemd
tot predikant te Zwolle, het volgend jaar als zoodanig te Utrecht. Inmiddels was hij
15 Mei 1808 in 't huwelijk getreden met een dochter van zijn voormaligen leermeester
F o r t m e i j e r . Als kanselredenaar maakte Z. zich weldra grooten naam; tevens
behartigde hij in zijn gemeente ijverig de belangen van het luthersch
kerkgenootschap, bij welks Synode hij vele jaren president was. Ook van andere
commissies, kerkelijke en maatschappelijke, was hij een werkzaam lid. In 1858, na
50-jarigen evangeliedienst, ontving hij zijn emeritaat, doch bleef in Utrecht wonen.
Veel heeft hij hier, vooral in de eerste jaren van zijn dienst, doorleefd. Toen b.v. de
kerkeraad in 1812, tengevolge van de tiërceering, het traktement niet ten volle kon
uitbetalen, richtte Ds. Z. een boek-, papier- en muziekhandel op (op naam van zijne
vrouw), waardoor hij in de ontstane tekorten kon voorzien. Later doorleefde hij
moeilijke dagen door ziekte en sterfgeval in zijn familie. Groote vreugde ondervond
hij door het huwelijk zijner dochter E r n e s t i n e met den utrechtschen hoogleeraar
F.C. Donders (I kol. 727). Op sociaal gebied maakte Z. zich verdienstelijk door 't
stichten van een fonds voor goedkoope arbeiderswoningen, de zoogenaamde
‘Zimmerman-stichting’ te Utrecht.
Ook als letterkundige is Z. bekend. Een groot aantal gedichten, een paar romans
en verscheiden leerredenen, redevoeringen en toespraken zijn door hem in 't licht
gegeven. Van zijn gedichten zijn het meest bekend: Bonaparte (1814); Alexander,
tegenstuk daarvan (1814); Een gedicht bij de inhuldiging van 's lands hoogeschool
te Utrecht (1815); Feestliederen op het eeuwgetij der Hervor-
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ming (1817); Gezangen ten gebruike voor de Evangelische Luthersche gemeente
(1826); Willem de Zwijger (1830); De Hollandsche natie (1830); Volksliederen en
zangen (1831); De Prins van Oranje aan het hoofd van het leger (1831) enz. De
beide romans door hem geschreven zijn: Lodewijk Herder, of de gevolgen eener al
te groote gevoeligheid des harten en Juliaan en Gustaaf, vervolg van de voorgaande
(beide onder den naam van A.J. D o n k e r ; omstr. 1810). Verder was Z. redacteur
van het tijdschrift Euphonia (1814-1830). Verscheiden bijdragen daaruit heeft hij tot
een bundel vereenigd: Kinderen der vergetelheid getiteld (5 dln. 1825-28). Ook heeft
men van hem, onder medewerking van W.H. W a r n s i n c k B z .: Het leven van
Petronella Moens geschetst (1843).
Een volledige bibliografie vindt men in de levensschets, door F.J. D o m e l a
N i e u w e n h u i s , in Levensber. Letterk. 1868, 16.
Zuidema

[Zoelen, Herman van]
ZOELEN (Herman v a n ), of S o e l e n , geb. waarschijnlijk omstr. 1625 te La Rochelle,
begr. te Rotterdam 5 Oct. 1702, was een zoon van H a r m e n J o o s t e n v a n
Z o e l e n en H e s t e r P e l i t e a u x . In 1661 ontmoeten wij hem in de stedelijke
regeering te Rotterdam, in 1664 werd hij vroedschapslid, wat hij tot 1692 bleef, toen
hij als heftig tegenstander van den baljuw van Zuijlen van Nyevelt moest aftreden.
In deze periode was hij o.a. herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart en
burgemeester. In 1668 werd hij benoemd tot bewindhebber der O.-I.C. der kamer
Rotterdam en van 1672-1676 had hij zitting in het college der admiraliteit van de
Maas. Hij huwde 12 Dec. 1660 met M a r i a S o u r y en hertrouwde 19 Sept. 1683
met C a t h a r i n a K o c k , wed. van zijn neef Mr. U l r i c h v a n S o e l e n , wier
kleindochter huwde met een Groeninx en bij het uitsterven van dezen familietak der
van Zoelens, haar naam daarmee verbond.
Tot dezelfde familie behoorde J a n G i j s b r e c h t s z . v a n Z o e l e n , zoon van
G i j s b e r t v a n Z o e l e n , die van 1523-1532 hoogheemraad van Schieland was,
en van T h e o d o r a of D i r k j e , een natuurlijke dochter van A d r i a e n v.d. L e c k .
In 1523 en 1528 vinden wij hem als schepen te Rotterdam vermeld, in 1524 werd
hij lid van de vroedschap, wat hij tot zijn dood bleef. In 1535, 1540-42 en 1546 was
hij burgemeester, van 1530-1538 rentmeester van Schieland en van 1538-1553
hoogheemraad van dat waterschap. Hij was gehuwd met I n g e t g e (elders
D i g n u m ) R e y e r s d . v a n d e r H o r s t en stierf 6 Juni 1553.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Ned. Leeuw, waarin enkele onjuistheden voorkomen;
Alg. Ned. Familiebl. I (1883/84) 71b en Rott. Jrb. X, 100 vlg.
Moquette

[Zoesius, Elbertus]
ZOESIUS (Elbertus), S o s i u s , geb. te Utrecht en overl. ald. 20 Jan. 1622, zoon
van Thomas, die volgt, en een dochter van den beroemden Elbertus Leoninus (kcl.
756) wiens naam hem geschonken werd. Te Leiden, waar zijn vader hoogleeraar
in de rechten geworden was, werd hij 14 Febr. 1586 als student ingeschreven. Daar
verdedigde hij 18 Mrt. 1592: Theses ex lib. I Priorum Analyticorum Aristotelis en 9
Sept. 1592 onder Cornelis de Groot: Theses disputationis gratia propositae de
Praediis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis. Beide
zijn gedrukt en bevinden zich op de leidsche universiteitsbibliotheek. 25 Juli 1597
verdedigde hij pro gradu onder Tunngius stellingen de Jurisdictione (l. 1 C. III, 13).
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Zoesius was vervolgens advocaat te Utrecht, was in 1609 en 1610 schepen dier
stad en werd 11 Juli 1611 raad ordinaris in het utrechtsche Hof.
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Onder hem berustte een deel der handschriftelijke nalatenschap van Leoninus;
daaruit bezorgde hij een uitgave: Emendationum sive observationum libri septem
(Arnh. 1610).
Zie: Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 43, 106; Archief Aartsb. Utrecht XIII, 235 vlgg.;
v a n d e W a t e r , Gr. Utrechtsch Placaatboek II, 1054; III, 180.
van Kuyk

[Zoesius, Gerardus]
ZOESIUS (Gerardus), Z o e s , zoon van G u l i e l m u s en S u s a n n a P l a e t , geb.
te Amersfoort 12 Apr. 1579, overl. te Mechelen 21 Sept. 1628. Na aan de univ. van
Douai meester in de vrije kunsten te zijn geworden, trad hij 11 Jan. 1598 te Doornik
in de orde der Jezuïeten, onderwees 4 jaar de klassieke letteren, werd 22 Mrt. 1608
priester gewijd en oefende 17 jaar de geestelijke bediening uit te Mechelen. Behalve
Den gheestelycken strijdt (van den Benedictijn Castanizza?) vertaalde hij een aantal
geschriften van zijn ordebroeders, Arias, de Gusman, Montanus, Sucquet, Spinelli,
Bruni, de Ballinghem, Luzvic e.a. uit het Italiaansch, Spaansch, Fransch en Latijn
in het Nederlandsch; het zijn geestelijke boeken, levens van godvruchtige personen
en brieven van zendelingen in Indië en Japan. Verschillende beleefden twee, zelfs
vier uitgaven: De Wech des eeuwich levens van A n t . S u c q u e t , met plaatjes
van Boetius a Bolswert zag viermaal het licht; de tweede uitgave (1622) is
opgedragen aan Nic. Zoesius, bisschop van 's Hertogenbosch. De kopergravuren,
die voorkomen in L u z v i c 's Het godvruchtich herte vindt men terug in andere
werkjes, o.a. in P o i r t e r s ' Het heyligh Herte en in de protestantsche Levendige
Herts-theologie van C h r i s t i a n . H o b o r g h (Amsterdam 1738).
Voor de bibliographie zie B u r m a n , Trajectum eruditum, of beter: C.
S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus VIII, 1513-1517.
van Miert

[Zoesius, Hendrik]
ZOESIUS (Hendrik), geb. te Amersfoort uit aanzienlijk geslacht, waaruit ook Thomas,
die volgt, overl. te Leuven 16 Febr. 1627. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven,
maakte daarna een reis naar Spanje, keerde in 1603 te Leuven terug, waar hij het
licentiaat in de rechten verkreeg, en gaf daarna lessen in rhetorica en grieksch en
trad in 1606 op als hoogleeraar in het grieksch aan het Collegium Buslidianum. In
hetzelfde jaar werd hij professor regius Institutionum, verkreeg in 1610 den
doctorstitel in de beide rechten en volgde Gudelinus in 1619 op als professor
Pandectarum. In Aug. 1626 tot rector der universiteit verkozen, bekleedde hij die
waardigheid gedurende de feesten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der
universiteit, doch overleed vóór het einde van zijn rectoraat.
Zoesius was gehuwd met B a r b a r a d e A y a l a . Hij had als jurist een grooten
naam. Zijn nagelaten geschriften zijn uitgegeven door V a l e r i u s A n d r e a s onder
de titels: Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum juris civilis libros L (Lov.
1645); Commentarius ad decretales epistolas Gregorii IX P.M. (Lov. 1647);
Commentarius ad Institutionum juris civilis libros IV (Lov. 1653). Zij hadden alle een
groot gezag en zijn tot in het midden der 18e eeuw tal van malen herdrukt, zoo te
Leuven als te Keulen. Verder kent men van hem: Praelectiones feudales (Lov. 1641,
herdr. Col. Agrip. 1733). De utrechtsche universiteitsbibliotheek bezit een uitvoerig
hs. over den Codex van Justinianus (T i e l e , Catal. Cod. M.S. Bibl. Ultraj. I no. 641).
Zijn portret is gegraveerd door P. Clonet naar A. van Diepenbeeck.
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157, 204, 205; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXI (1888) 124,
236; XXVII (1898) 325; XXIX (1901) 128; Archief Aartsb. Utrecht XIII, 235 vlgg.
van Kuyk

[Zoesius, Thomas]
ZOESIUS (Thomas), S o s i u s , geb. te Amersfoort uit een aanzienlijke familie, die
tal van juristen voortbracht, overl. in 1598 te Würzburg. Hij studeerde en promoveerde
te Leuven in de rechtswetenschappen. Van zijn leven is weinig bekend. 18 Apr.
1572 werd hij raad en procureur-generaal van het Hof van Utrecht, van 1578 tot
1579 was hij rentmeester-generaal. In 1583 werd hij aangesteld tot hoogleeraar te
Leiden. Zulks was geschied op drijven van den curator Paulus Buys, uitsluitend op
gezag van den Prins van Oranje en buiten medewerking der burgemeesters. Toen
hij te Leiden aankwam, verzette de regeering zich tegen zijn optreden. Het verzet
werd des te ernstiger, toen de regeering vernomen had, dat Zoesius vijandig stond
tegenover de openbare kerk. Vandaar een protest der regeering bij den Prins en
19 Apr. 1584 een aanzegging aan Zoesius, dat hij niet als hoogleeraar werd erkend.
Buys deed een bemiddelingsvoorstel, de magistraat schikte zich en Zoesius werd
op een wedde van ƒ 600 voor 5 jaren als hoogleeraar aangesteld. Burgemeesters
lieten 12 Mei 1584 op de akte van aanstelling aanteekenen, dat zij ‘omme minne
ende eendracht metten Curateurs’ en onder voorbehoud, dat zooiets niet meer
mocht voorkomen, in de benoeming toestemden. Te Leiden verwierf hij zich spoedig
algemeene achting. Na de afzetting van Hugo Donellus volgde 20 Mei 1587 zijn
aanstelling tot ordinarius. In 1591 werd hij tot rector magnificus gekozen. In Mrt.
1593 legde hij wegens een beroep als hoogleeraar naar Duitschland het professoraat
neder en vertrok naar Würzburg, waar hij overleed.
Hij was gehuwd met een dochter van Elbertus Leoninus (zie kol. 759); zijn zoon
uit dat huwelijk, Elbertus, gaat voor (kol. 1516).
Hij schreef een commentaar op den Codex, dien hij te Leiden gedoceerd had.
Zie: Werken der Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden VII: 2, 95-105; Diarium E v .
B r o n c h o r s t i i 31, 53; Archief Aartsb. Utrecht XIII, 235 vlgg.; v.d. W a t e r , Gr.
Utr. Placaatboek II, 1053, 1056, 1058; S.J. F o c k e m a A n d r e a e , Inleidinge van
d e G r o o t I (Arnh. 1895) VIII en IX; W. v a n E v e r d i n g e n , Het leven van Mr.
Paulus Buys (Leiden 1895) 166; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen gesch. Leidsche
Univ. I (R.G. Publ. 20) register.
van Kuyk

[Zuchtelen, Vitus Jacobsz.]
ZUCHTELEN (Vitus Jacobsz.), geb. te Zuchtelen in 1589, gest. te Leeuwarden 23
Sept. 1649. Hij behaalde het licentiaat in de Theologie en werd daarop priester
gewijd. Hij werd eerst belast met de zielzorg in het nabij Bolsward gelegen Friawalt,
doch in 1615 (volgens anderen 1630) werd hij naar Leeuwarden verplaatst, waar
hij tevens als aartspriester optrad.
Zie: Naaml. der R.K. Geestelijken in Friesl. na de Herv. (Ms. Prov. Bibl.
Leeuwarden); Archief Aartsb. Utrecht I, 224; IV, 94; XI, 190, 197; XX, 145.
Gasman

[Zuchtelen, Wilhelmus Pietersz.]
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ZUCHTELEN (Wilhelmus Pietersz.), neef van den voorgaande, geb. te Zuchtelen.
Hij behaalde het baccalaureaat in de Theologie en trad 1649 op als pastoor te
Makkum. In 1667 vertrok hij van hier naar Leeuwarden, waar hij bovendien deken
van Friesland werd. Hij stierf daar 6 Aug. 1674
Zie: Naamlijst der Fr. geestel. na de Herv. (Ms. Prov. Bibl. Leeuwarden); De
Katholiek 1872, I, 250; 1883, II, 102; Archief Aartb. Utrecht XI, 198; XX, 226 noot.
Gasman
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[Zuermont, Petrus]
ZUERMONT (Petrus), overl. 23 Nov. 1467, zoon van W i l l e m Z u e r m o n t v a n
H i n d e r s t e y n en D o r r i c a v a n B l o c k h o v e n . Hij was kanunnik en vele
jaren - minstens sedert 1437 - deken van het kapittel van St. Pieter te Utrecht.
Bisschop Rudolf van Diepholt stelde hem bij commissie van 29 Dec. 1452 aan tot
officiaal te Utrecht. Wellicht is hij dezelfde persoon als P e t r u s S u r m u n t d e
T r a i e c t o I n f e r i o r i , die in 1431 te Keulen werd ingeschreven.
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, 241-2; Bijdr. en
Meded. Hist. Gen. XXVII (1906) 194; Geneal. en Herald. Bladen II, 240; Oude Vaderl.
Rechtsbr. II: 14, 279; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 259.
van Kuyk

[Zuidhof, Derk Everts]
ZUIDHOF (Derk Everts), hoofdonderwijzer, eerst (1836) te Rottum, later te Kantens
(beide in 't noorden van de prov. Gron.), waar hij in 1870 gepensionneerd werd. Hij
was geb. 6 Febr. 1806 in het friesche dorp Oosterzee (bij de Lemmer) en overl. 12
Nov. 1883 in de stad Groningen. Na in 1870 te Kantens zijn eervol ontslag ontvangen
te hebben, was hij achtereenvolgens metterwoon gevestigd te Uithuizen, Koekange
(Drente) en Groningen (1880). Men heeft van hem: Geschiedenis van het oude dorp
Rottum en andere btjzonderheden (1857).
Zuidema

[Zuylekom, Maria van]
ZUYLEKOM (Maria van), uit eene militaire familie geb. te Voorburg en aldaar gedoopt
29 Juli 1759, overl. te 's Gravenhage 7 April 1831, bezocht met hare broeders den
op de Gevangenpoort gekerkerden vaandrig de Witte (kol. 1472) en huwde hem na
zijn ontslag te Rosmalen 24 Mei 1790. Toen haar man in 1802 wegens herhaalde
verbreking van zijn bannissement te Alkmaar gevangen zat, werd haar verzoek om
inwoning als poorteres 8 Mei door de Commissie van Algemeen Welzijn der stad
voorloopig toegestaan. Zij was er nog in 1804. Haar lot was ver van
benijdenswaardig, maar zij zorgde wat zij kon voor haar man en gaf aan hare
dochters een goede opvoeding. Zij was lid van het Haagsche en het Utrechtsche
Kunstgenootschap en schreef: Mengelingen in prosa en poëzy ('s Grav. 1788);
Osman en Ophelia, treurspel (Amst. 1790); Ismeene en Selinde, in Brieven (Utr.
1792); Lierzang aan mijne Landgenooten, in Slachtmaand 1813 (Amst. 1813);
Opwekking aan de Nederlanders, Lierzang (Amst. 1813).
Bruinvis

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Aarnout van (1)]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Aarnout v a n ) (1), zoon van Jacob (1), geb. te Lingen
2 Juli 1664, overl. te Rotterdam 15 Jan. 1731, werd 12 Nov. 1685 te Franeker als
stud. ingeschreven en prom. aldaar. In Nov.1688 vergezelde hij den Prins naar
Engeland; in het zelfde jaar was hij reeds tot commissaris van het waterrecht
benoemd te Rotterdam. In 1689 volgde zijn aanstelling tot secretaris der stad, in
1692 die tot baljuw van Schieland, hoewel geen Rotterdammer en zelfs geen
vroedschapslid zijnde, wat een vereischte was. Hij trad 5 Jan. 1707 als zoodanig
af, doch werd 1718 opnieuw benoemd en heeft verder dit ambt tot zijn dood bekleed.
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In 1695 was hij tot vroedschapslid gekozen en bleef dit eveneens tot zijn dood.
Gedeputeerde ter dagvaart was hij sinds 1697 herhaaldelijk, burgemeester in 1714
en 1715 en lid der Staten-Generaal van 1724-1727. Hij huwde 26 Sept. 1694 te
Meeuwen met M a r t h a M a r i a v a n L i c h t e n b e r g h .
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Aarnout van (2)]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Aarnout v a n ), (2), zoon van Jacob (2), geb. te
Rotterdam 30 Dec. 1733, overl. aldaar 20 Aug. 1792, prom. in 1754
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te Franeker in de beide rechten op een proefschrift de Scopelismo en werd in
datzelfde jaar nog benoemd tot secretaris der weeskamer van Rotterdam, welk ambt
hij tot zijn dood heeft vervuld.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Gijsbert van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Gijsbert v a n ), oudere broeder van Jacob (1), geb.
13 Jan. 1639 te 's Grav., overl. te Rotterdam 8 Maart 1701. Hij werd 24 Nov. 1657
(met onjuisten leeftijd in het gedrukte Alb. Stud.) als student te Leiden ingeschreven
en promoveerde aldaar in de rechten. Na eerst schepen te zijn geweest te Sluis in
Vlaanderen, kwam hij, na zijn huwelijk 27 Nov. 1675 met G e e r t r u y t v a n
W a s s e n h o v e n , dochter van den rotterdamschen schepen J o h a n n e s v a n
W a s s e n h o v e n , te Rotterdam waar hij zich gevestigd had, in de regeering. In
1687 werd hij tot schepen benoemd en tot zijn dood heeft hij verschillende kleine
ambten bekleed.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Herman van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Herman v a n ), jongste zoon van Jacob (1), geb.
waarschijnlijk te Lingen 28 Oct. 1670, overl. te Rotterdam 22 Juni 1735, prom. 30
Sept. 1692 te Harderwijk in de rechten en volgde in 1692 zijn broeder Aarnout (1)
op als secretaris der stad Rotterdam, wat hij tot zijn dood bleef. Hij huwde 9 Sept.
1706 met I d a A d r i a n a v a n B e r c k e l , een dochter van P i e t e r v a n
B e r c k e l , schepen en vroedschapslid.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Hugo van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Hugo v a n ), zoon van Jacob (3), geb. 7 Juli 1781 te
Rott., overl. te 's Gravenhage 18 Maart 1853, heeft van 1811-1824 in de regeering
te Rotterdam gezeten. Hij werd 27 Maart 1800 te Utrecht als student ingeschreven
en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten 14 Dec. 1803 op Specimen
academicum exhibens observationes quasdam de munere legatorum. Eerst advocaat
bij het Hof van Gelderland, trad hij spoedig in de diplomatie, was in 1804 particulier
secretaris bij onzen gezant te Parijs, werd 1 Juli 1805 legatiesecretaris aldaar, 20
Maart 1807 overgeplaatst in dezelfde betrekking te Madrid en van 1808-1810 met
de leiding der zaken van dit gezantschap belast. Daarna vestigde hij zich te
Rotterdam, waar hij 12 Mei 1811 tot adjunct-maire werd benoemd, doch in 1812
niet herbenoemd. Met van Hogendorp en van Hoogstraten vormde hij 19 Nov. 1813
het provisioneel bestuur van Rotterdam en 5 Juli 1814 volgde zijn benoeming tot
vroedschapslid, welke naam in 1816 veranderd is in dien van raad. Meermalen werd
hij door den Koning voor diplomatieke zendingen gebruikt, met name in het voorjaar
van 1814 te Brussel ter voorbereiding van de vereeniging met België; hij moest toen
op aandrang der mogendheden spoedig terugkeeren wegens zijn al te sterke
propaganda voor dat doel en als gevolm. min. zien wij hem in 1814 optreden te
Stokholm, van 1816-1822 te Madrid, in 1825 te Smyrna, van 1825-1829 te
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Constantinopel en van 1831-1833 te Londen. Daarna verliet hij de diplomatie en
trad in 1840 nog slechts op als buitengewoon gezant om aan de hoven te Brussel
en Parijs de troonsbestijging van Willem II mee te deelen. In 1824 had hij reeds den
titel van Minister van Staat ontvangen. In 1833 en 1834 nam hij een tijdlang bij
afwezigheid van den Minister van Buitenl. zaken diens functiën waar en na
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diens aftreden fungeerde hij van 13 Sept. - 6 Oct. 1841 als minister ad interim. Van
1 Maart 1842 - 15 Maart 1848 was hij Minister van Eeredienst, doch trok zich toen
uit het openbare leven terug. In 1821 was hij toegelaten tot de ridderschap van
Zuid-Holland en in 1822 werd hij erkend te behooren tot den nederl. adel. met den
titel baron. Hij was heer van Nieuw-Beijerland en 's Gravenambacht en huwde 12
Maart 1823 te 's Gravenhage met jkvr. C o r n e l i a A d r i a n a B o r e e l , die van
1849 tot haar dood in 1875 dame du palais van koningin Sophie was.
In 1853 verscheen van Hugo een ‘memorandum’ betrekkelijk zijn diplom.
verrichtingen in Juni, Juli en Augustus 1831 als medeplenipotentiaris der Londersche
conferentie, als antwoord op een critiek van A.F.J.A. graaf v a n d e r D u y n en
C.F. baron S i r t e m a v a n G r o v e s t i n s . Van hem zijn enkele portretten bekend.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Jacob van (1)]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Jacob v a n ) (1), de meest bekende van het geslacht
en tevens de eerste, die te Rotterdam een rol gespeeld heeft, geb. in den Haag 10
Dec. 1642, overl. ald. 24 Juni 1695. Hij was een zoon van den haagschen advocaat
Mr. H e r m a n N y v e l t en C h r i s t i n a M a l b e s y . Hij werd 21 Oct. 1661 als
Jacobus à Zuijlen à Nievelt te Leiden als student ingeschreven (met onjuisten leeftijd
in het gedr. Alb. Stud.) en promoveerde in 1676 te Harderwijk in de rechten. In 1663
was hij reeds namens den Prins aangesteld tot dijkgraaf en houtvester van de stad
en het graafschap Lingen, welk ambt hij heeft bekleed tot 1672, toen de Franschen
en Munsterschen Lingen veroverden. Als warm aanhanger van het Oranjehuis werd
hem in 1676 de post toevertrouwd van baljuw van Rotterdam, hoewel feitelijk slechts
een vroedschapslid dezer stad daarvoor in aanmerking kon komen. Gedurende de
vijftien jaar, die hij dit ambt heeft bekleed, heeft hij zich bij de rotterdamsche burgerij,
welke zijn bevoorrechting toch reeds met leede oogen aanzagen, zeer gehaat
gemaakt. Hij werd beschuldigd van allerlei afpersingen en het verwonderlijk schielijk
aangroeien van zijn fortuin wettigde dit vermoeden van onrechtmatig verkregen
schatten. In Oct. 1690 kwam de haat tot een uitbarsting na den dood van Cornelis
Costerman, wijnkooper en adelborst in de schutterijk, die beschuldigd van manslag
16 Sept. van dat jaar onthoofd was, terwijl velen van zijn onschuld overtuigd waren.
Den volgenden dag werd het huis van een zijner voornaamste beschuldigers, den
pachter van der Steen, door het volk geplunderd, 5 Oct. d.a.v. moest het huis van
den baljuw, aan de Leuvehaven, het ontgelden. Deze zelf en zijn zoons ontkwamen
ternauwernood, als soldaat vermomd, en verlieten de stad, doch zijn huis werd tot
den grond toe afgebroken. Dit oproer kwam Rotterdam echter duur te staan, daar
de stad genoodzaakt werd een schadevergoeding van ƒ 152.000 te betalen.
Niettegenstaande zijn volkomen vrijspraak door den Hoogen Raad van Holland,
wat wel aan een persoonlijk ingrijpen van prins Willem III te danken geweest zal
zijn, doch zeker niet aan de onschuld van den persoon in kwestie, en
niettegenstaande verschillende personen op zijn verzoek door den Prins als
vroedschapsleden ontslagen werden, achtte hijzelf het toch beter het baljuwschap
verder door een ander te laten waarnemen en vergenoegde hij zich met de
waardigheid van gecommitteerde-raad, waartoe hij in 1692 benoemd was, hoewel
dit ambt feitelijk onvereenigbaar was met het baljuwschap. Sinds 1685 was hij ook
gedeputeerde ter dagvaart en vroed-
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schapslid. Hij huwde in 1663 te 's Gravenhage met J o h a n n a v a n B e a u m o n t .
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Jacob van (2)]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Jacob v a n ) (2), een zoon van Aarnout (1), geb. 19
Nov. 1699 te Rott., overl. te 's Grav. 28 Mrt. 1753, werd in 1724 te Utrecht als student
ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten. In 1727 werd hij tot vredemaker
in zijn vaderstad gekozen, in 1729 tot schepen. In 1747 werd hij vroedschapslid,
wat hij tot zijn dood bleef. In 1748 was hij gedeputeerde ter dagvaart, van 1752-1753
lid van de hollandsche Rekenkamer. Hij huwde 24 Juni 1732 met A l e t t a
J o h a n n a T i m m e r s , dochter van Mr. J o h a n T i m m e r s , secr. der stad.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Jacob van (3)]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Jacob v a n ) (3), zoon van den voorg., geb. te Rott,
17 Jan. 1739, overl. aldaar 10 Maart 1805, werd in 1760 te Utrecht als student
ingeschreven en promoveerde daar tot doctor in de beide rechten op een dissertatie
de Summo jure summa injuria. In 1763 kwam hij te Rotterdam in de regeering, werd
in 1766 schepen, daarna schepen-commissaris, in 1768 schout van het ambacht
Beukelsdijk, Oosten Westblommersdijk, genaamd Cool, in 1772 en 1773 vredemaker
en van 1775-1795 secretaris der stad. Ten gevolge van de omwenteling trad hij af,
doch 23 Jan. 1803 kwam hij opnieuw in de regeering, eerst als raad en sinds 26
Jan. bovendien als wethouder, wat hij tot zijn dood bleef. Van 1776-1805 behoorde
hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. Hij huwde 8 Aug. 1770 met
Adriana Maria Cornets de Groot.
Literatuur zie bij Jan Adriaan v.Z.v.N.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Mr. Jacob Abraham van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Mr. Jacob Abraham v a n ), zoon van den voorg., geb. te
Rott. 14 Dec. 1773, overl. aldaar 12 Febr. 1839, werd in 1795 te Utrecht als student
ingeschreven en promoveerde 1 Febr. 1802 aldaar op theses tot doctor in de beide
rechten. Onder koning Lodewijk was hij ‘officier de la chasse’ voor de provincie
Brabant, onder koning Willem bekleedde hij met den titel houtvester dezelfde
betrekking. In Nov. 1813 werd hij benoemd tot secretaris der stad Rotterdam, wat
hij tot zijn dood gebleven is. Bij Kon. Besl. van 28 Maart 1815 werd hij benoemd in
de ridderschap van Holland en bij Kon. Besl. van 20 Sept. 1822 erkend te behooren
tot den ned. adel met den titel van baron.
Literatuur zie bij het volgend art.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Jan Adriaan van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Jan Adriaan v a n ), geb. te Rotterdam 26 Augustus 1776,
overl. te Leeuwarden 29 Maart 1840, was de 3de zoon van Mr. J a c o b v a n
Z u y l e n v a n N y e v e l t (3) en A d r i a n a M a r i a C o r n e t s d e G r o o t . Hij
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ving zijn loopbaan aan als vaandrig met den rang van luitenant bij de Hollandsche
gardes te voet en was achtereenvolgens auditeur bij den staatsraad, landdrost van
Drenthe en conseiller du cabinet van koning Lodewijk. Tijdens de verceniging met
Frankrijk was hij sous-prefect van het arrondissement Rotterdam. Onder Koning
Willem I eerst griffier van de Staten van Holland, werd hij bij Kon. Besl. van 3 Nov.
1826 benoemd tot Gouverneur der provincie Friesland, welk ambt hij tot zijn dood
vervulde. Bij Kon. Besl. van 20 Sept. 1822 werd hij erkend te behooren tot den
Nederl. adel met den titel van Baron; in 1834 werd hij toegelaten tot de ridderschap
van Friesland.
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Hij huwde 30 Nov. 1314 te Haarlem met Q u i r i n a C a t h a r i n a P e t r o n e l l a
Teding van Berkhout.
Zie over de verschillende genoemde leden van dit geslacht: Bronnen Gesch. Rott.
I, Inl. XXXV, en lijst. Hierin wordt ten onrechte een G e r a r d opgegeven, terwijl
bovengenoemde Gijsbert bedoeld is. Zoo zijn ook van Mr. Jacob (3), die van
1763-1805 regeerings-ambten vervulde, twee personen gemaakt. Adelsarchief
1903/4, 262 vlg.; Rott. Historiebl. II, 167 over den baljuw Mr. Jacob v.Z.v.N. (1) bl.
11 Med. van een Rott. regent aan Koning Willem III van Engeland betreffende den
Bailliuw; G. M e e s A. Zn. Het Rotterd. oproer van 1690. (Uitgeg. Kon. Acad. te
Amsterdam afd. Letterk. IV (1869) en in kleiner formaat en zonder de bewijsstukken
bij H. Nijgh); Bronnen Gesch. Rott. II, 642 benevens de literatuur in het Adelsarchief
en bij P e t i t opgegeven. V a n S o m e r e n , no. 6298-6300 portretten van Hugo
v.Z.v.N. Verschillende hss. betreffende de geschiedenis van den baljuw bevinden
zich in het gemeente-archief te Rotterdam, waar men ook nog aantreft: Gelukwensch
aan den Wel Edelgestr. Heere Mr. Jacob v.Z.v.N. oudschepen der stad bij zijn
aanstelling tot schepen in 1776 en bij zijn dood een Ter gedachtenisse enz. van
van Oyen.
Moquette

[Zuylen van Nyevelt, Philippus Julius van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Philippus Julius v a n ), geb. te Rotterdam 5 Jan. 1743,
gest. te Utrecht 20 Febr. 1826, zoon van Mr. Jacob (2) en van Aletta Johanna
Timmers, trad in 1767 als cornet in dienst bij de twee eskadrons carabiniers van
zijner hoogheids lijfregiment Oranje-Friesland, was spoedig ritmeester, werd in 1779
majoor, en ontving zijne commissie als luitenant-kolonel bij het regiment cavalerie
van den luitenant-generaal, prins van Hessen-Philipsthal, geheel in dienst van de
provincie van Holland en West-Friesland, 8 Aug. 1787. Als zoodanig verliet hij na
de restauratie van den stadhouder in Sept. 1787 den dienst met pensioen.
Op aanbeveling van het Comité voor de algemeene zaken van het
bondgenootschap te lande, werd hij bij resolutie van de Staten-Generaal van 5 Juni
1795 benoemd tot generaal-majoor in het nieuw te vormen bataafsche leger, en in
het begin van 1796 werd hij ‘wiens bijzondere kundigheden ten opzichte van den
cavalerie-dienst genoegzaam bekend zijn’ door Daendels aanbevolen tot het
samenstellen van een nieuw exercitie-reglement voor de cavalerie, hetwelk reeds
in April 1796 aan de troepen werd uitgereikt. Aan het hoofd van een der brigades
van Daendels' divisie heeft hij in 1799 den veldtocht in Noord-Holland tegen de
Engelschen en Russen medegemaakt, en als zoodanig deelgenomen aan den strijd
na de landing (27 Aug.), den aanval op de Zijpe (10 Sept.) en de slagen bij Bergen
(19 Sept.) en bij Alkmaar (2 Oct.). Tijdens den slag bij Bergen werd hij door Daendels
aan het hoofd van twee bataljons infanterie, het regiment dragonders en 4 stukken
rijdende artillerie van den rechtervleugel naar het centrum gezonden, ter
ondersteuning van de divisie Dumonceau. Na het einde van den veldtocht bleef hij
commandant van een der brigades.
Korten tijd na het optreden van het Staatsbewind werd hij 3 Dec. 1801 met H.
van Juchem en A. Pompe van Meerdervoort benoemd tot lid van den Raad van
oorlog, en toen deze 31 Mei 1803 werd ontbonden, volgde 8 Juni 1803 zijne
bevordering tot luitenant-generaal. Gedurende de regeering van Lodewijk Napoleon
was hij achtereenvolgens plaatselijk commandant van Utrecht,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1526
gouverneur van Amsterdam, commandant van de 1e territoriale militaire divisie,
tevens gouverneur der residentie, weder gouverneur van Amsterdam en eindelijk
(6 Febr. 1808) gouverneur der militaire scholen en commandant van het
arrondissement Maasland, welke betrekkingen hij tot aan de inlijving van ons land
bij Frankrijk bleef waarnemen. Ook verkreeg hij 21 Dec. 1806 titel en rang van
maarschalk van Holland (waarvan hij intusschen in Febr. 1810 weder moest afstand
doen), en werd hij 1 Oct. 1808 groot-kamerheer des konings en 2 Oct. 1809 president
van het hoog heraldiek collegie.
Onder Napoleon werd hij graaf van het keizerrijk en lid van den senaat, in welke
laatste betrekking hij mede Lodewijk XVIII tot koning proclameerde (6 April 1814).
Na de herstelling van ons land werd hij door Willem I in den rang van
luitenant-generaal gehandhaafd en met den titel van graaf voor zich en zijne
mannelijke nakomelingen in den nederlandschen adelstand opgenomen.
Aan zijne militaire kundigheden paarde hij algemeene wetenschappelijke kennis,
terwijl hij ook als ervaren schaakspeler bekend was.
Hij huwde (1779) met C l a r a H e l e n a , dochter van H e n d r i k W a c k e r v a n
S o n en A n n a S u z a n n a H o l l e b e e k Zijne kinderen waren A l e t t a
J o h a n n a geb. 16 Maart 1780, gest. 1865, geh. met F r a n s S t e v e n K a r e l ,
graaf v a n R a n d w y c k ; P i e t e r H e n d r i k , geb. in 1782, gest. 25 Jan. 1825,
gehuwd met zijne nicht S u s a n n a M a r t h a v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t ,
dochter van Jacob (3) en Adriana Maria Cornets de Groot; J u l i a geb. 14 Dec.
1783, geh. met E w o u d baron v a n V r e d e n b u r c h , staatsraad, gouverneur
van Noord-Brabant, vervolgens van Zeeland; J o h a n n a M a r i a C a t h a r i n a ,
geb. 28 Sept. 1786, geh. met A l e x a n d e r J a c o b , baron v a n S p a e n v a n
B i l j o e n , heer van Biljoen en Ringenberg; A r n o u d J a c o b , geb. 9 Nov. 1787,
majoor der cavalerie, in 1821 ongehuwd te Batavia overleden.
Hij gaf in het licht: Traité de la supériorité aux échecs, avec planches (1798),
meermalen herdrukt en in verschillende talen overgezet; L' Attraction détruite par
le mouvement primordial, ou Théorie nouvelle du cours des corps célestes et du
mouvement, orné de planches (herdrukt Brussel 1826).
Zijn geschilderd portret (buste) is in het bezit van Mr. J.A.H. baron van Zuylen
van Nyevelt te 's-Gravenhage.
Zie over hem de voornaamste werken over den veldtocht in 1799 in Noord-Holland,
waarvan eene opgave in De Militaire Spectator 1891, 31-38; Ann. des hommes sav.
et cét. (Bruxelles 1828) 228; Courier des Pays Bas No. 57, 26 Febr. 1826; K o c h ,
Codex des Schachsp. Inl. 44; W. L e u r s , Elements of the game of chess; Ill. London
News 31 Oct. 1850; Alg. Hand. 5 Juli 1851; Iets over den graaf van Zuylen van
Nyevelt vooral in betrekking tot zijne verdiensten omtrent het schaakspel;
Adelsarchief, Jaarboek voor den Nederlandschen adel 1903/1904, 290, 291;
Nederlands Adelsboek 1910, 566.
Koolemans Beijnen

[Zuylen van Nyevelt, Jhr. Willem van]
ZUYLEN VAN NYEVELT (Jhr. Willem v a n ), heer van Bergambacht en Aartsberge,
werd in 1538 te Utrecht geboren, overl. 28 Oct. 1608 te 's Gravenhage. Hij stamde
uit een zeer oud en hoogadellijk geslacht; was de oudste zoon van den gelijknamigen
vervaardiger der Souterliedekens, een warm vriend van den prins van Oranje, en
onderscheidde zich als staatsman, krijgsman en geleerde. Ook op kerkelijk gebied
waren zijn werk-
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zaamheden vele. In 1566 behoorde hij tot de Verbonden Edelen, die op 5 April het
smeekschrift aan Margaretha van Parma overhandigden. Door Alva en den Raad
van Beroerten beschuldigd de leider te zijn van den beeldenstorm te Utrecht,
Culenborg, Vianen en Asperen, nam hij omstreeks 1568 met andere vluchtelingen
de wijk naar Wezel. Weinige dagen voor hij het Convent te Wezel bijwoonde, welks
artikelen hij onderteekende als G u i l i e l m u s Z u l e n u s N i j e v e l d i u s , werd
bij sententie van Alva van 8 Oct. 1568 over hem het banvonnis uitgesproken, met
confiscatie van zijne goederen. H o o f t (Nederl. Hist. VII, 299) teekent aan, dat deze
‘Eedelman van Staatlycken huyze .... voortvluchtigh om den Godsdienst, de kost
met zijn' handen had moeten winnen en zich tot Emmerik met boekbinden geneert’.
In zijn ballingschap bleef hij het belang van zijn vaderland behartigen. De drossaard
van Emden zond hem in 1568 met een geheimen last naar Sonoy en in 1571 en
1572 hield prins Willem van Oranje eigenhandige briefwisseling met hem. Na 9 Aug.
1572 is hij naar het vaderland teruggekeerd, dat hij daarna tot zijn dood in de
aanzienlijkste posten, zoo binnen als buiten 's lands gediend heeft. In 1574 werd
hij uitgesloten van het generaal pardon. Achtereenvolgens was hij hofmeester van
den graaf van Kuilenburg (1572), schout van Dordrecht (Augustus 1573), baljuw
van Zuid-Holland (1574), drossaard van Muiden en baljuw van Gooiland enz. (1577).
In 1580 verliet hij zijn beide ambten van schout van Dordrecht en baljuw van
Zuid-Holland, hiertoe misschien bewogen door den last van andere
ambtsbedieningen of van zijn gewichtige staatsbezigheden. In 1575 werd hij
beschreven in de Ridderschap van Holland, in welke hoedanigheid hij 4 Juni 1575
te Dordrecht de eerste Unie tusschen Holland en Zeeland onderteekende. In
datzelfde jaar was hij een der afgevaardigden tot de vredesonderhandelingen te
Breda. In 1576 werd hij naar Zeeland gezonden om met den prins over den vrede
te handelen en hielp hij de Pacificatie van Gent tot stand brengen. In 1580
onderteekende hij, wegens de Staten van Holland, de overdracht der hooge overheid
aan den prins van Oranje, en in 1582 werd hij gemachtigd tot het lichten der
gedingstukken bij den Geheimen en grooten Raad van Mechelen berustende, en
de ingezetenen van Holland rakende. Groot vertrouwen mocht hij genieten, daar
hij als gezant belangrijke opdrachten heeft vervuld. In 1572 maakte hij deel uit van
het gezantschap, dat onder leiding van Johan van der Does, heer van Noordwijk,
door den prins van Oranje en de Staten van Holland naar koningin Elisabeth van
Engeland werd gezonden om van haar bijstand in volk en geld te verzoeken. (Zie
over het contract, door de commissarissen van den prins gesloten met engelsche
edellieden, die den prins hun diensten hadden bewezen, maar niet waren uitbetaald,
alsmede over de weigering door den kerkeraad der holl. gemeente te Londen van
het verzoek dier edellieden, dat de holl. gemeente te Londen aan hun financieele
aanspraken zou voldoen, de notulen van genoemden kerkeraad van 13 Juni 1574
bij H e s s e l s , Archivum III: 1, 258). In 1586 en 87 was hij lid van de gezantschappen
naar Engeland, in 1587 om aan de koningin de hooge overheid dezer landen
andermaal aan te bieden. Daar hij zich geheel aan de zijde der Staten van Holland
hield, trachtte Leicester in 1587 hem te Muiderberg op te lichten, welk plan echter
mislukte.
Naast de vele staatkundige betrekkingen, die
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hij bekleed heeft, neemt ook zijn arbeid op kerkelijk gebied een belangrijke plaats
in. In 1568 lid van het Convent te Wezel. De provinciale Synode te Bedbur, 3 en 4
Juli 1571, benoemde hem met Mr. Geeraert van Culenborch tot commissie van
voorbereiding voor de Synode te Emden. Dientengevolge was hij
mede-onderteekenaar van den brief van gedeputeerden aan den kerkeraad der
holl. gemeente te Londen, d.d. 24 Juli 1571. In kerkelijke twistzaken werd gaarne
zijn hulp ingeroepen. Zoo trad hij in Mei 1572 met Geeraert van Culenborch als
bemiddelaar op in eene quaestie tusschen den kerkeraad van Goch in de wezelsche
classe en den predikant Gottfried Loeffs uit Gennep.
In de eerste helft van 1573 riep de kerkeraad der holl. gemeente te Londen zijne
bemiddeling in in de zaak tusschen den predikant Gottfridus Wingius en de gemeente
van Dordrecht. Wingius was 3 Dec. 1572 uit Londen te Dordt aangekomen om er
de gemeente te dienen, die evenwel van hem niet gediend wilde wezen, zoodat
Wingius Dordt moest verlaten. Bij H e s s e l s , Archivum III: 1, 239 vlg. vinden wij
afgedrukt een brief van van Nyevelt uit Dordrecht aan den kerkeraad der holl.
gemeente te Londen, dd. 23 Oct. 1573, waarin hij het ongeraden acht deze zaak
bij het consistorie van Dordrecht aanhangig te maken en uitspreekt, dat Wingius
groot ongelijk is aangedaan in ambt en positie en dat hij beter zijn oude gemeente
te Londen kon gaan dienen. Begin 1576 werd door Taffijn Nyevelt's medewerking
ingeroepen ter oplossing van de moeielijkheden tusschen de gemeente van
Dordrecht en haren predikant Bartholdus Wilhelmi. En op 22 April 1598 werd hij
door de Staten van Holland gecommitteerd naar Oud-Beyerland ter beslechting van
den twist tusschen Jan van Campen, predikant aldaar, en eenige leden van zijne
gemeente.
In zake de verhouding van kerk en overheid koos hij tegenover de Gereformeerde
beginselen van kerkregeering der ‘kerkelijken’, die de zelfstandigheid van de kerk
tegenover de overheid verdedigden en van geen zeggenschap der overheid over
de kerk wilden weten, de partij der ‘politieken’, volgens welke de politieke macht
van de overheid zich ook als overheid over de kerk uitstrekte. 30 Juli 1575 werd hij
door de Staten van Holland benoemd in de commissie ‘om op het stuk van de religie
met de magistraten binnen de steden alomme goede ordre te stellen’. Hij was
medewerker aan de concepten van de staatskerkenordeningen van 1576 en 1583
en in 1591 een der acht politieke gedeputeerden, die met acht kerkelijke
gedeputeerden de staatskerkenordening van 8 Maart 1591 hebben ontworpen en
onderteekend. Als politiek commissaris van de Staten van Holland was hij van
1591-1592 en 1597-1603 tegenwoordig op een dertiental particuliere Synoden, nl.
6 van Zuid-Holland en 7 van Noord-Holland. Overleden te 's Gravenhage 28 Oct.
1608 werd hij in zijn familiegraf te Aartsbergen bijgezet.
In 1586 verscheen te Dordrecht van zijne hand de hollandsche vertaling van de
hoogduitsche overzetting van de in 't Latijn beschreven Chronica Carionis. T e
W a t e r (Verbond der edelen III, 185) vermoedt, dat hij zich reeds in zijn ballingschap
te Wezel met die vertaling onledig zal hebben gehouden. In een brief van Henrick
van de Corput, pred. te Dordrecht van 25 Januari 1582 wordt bericht, dat de
‘oversettinge Carionis ende Sleydani’ ten deele zal geschieden door Nyevelt en ten
deele door Mathijs Sasborn (Werken
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Marnix- Vereenig. S. III, Dl. II, 185. Zie ook B a y l e , Dictionaire Hist. et Crit. (Rott.
1702) in voce Carion (Jean).
Voorts vinden wij bij t e W a t e r , a.w., IV, 313-315, een tweetal brieven aan Jhr.
v. Nyevelt afgedrukt, nl. van Jhr. Jacob van Duvenvoorde te Warmont, Palmzondag
1567, en van prins Willem I te Dillenburg, 13 Juli 1572.
Driemaal is hij gehuwd geweest, nl. met C a t h a r i n a R a m , A g a t h a B o o t h
en de wed. A g n e s t'S e r a a r t s . Bij de eerste en tweede vrouw had hij kinderen.
Zie hierover t e W a t e r , a.w. IV, 311 vlg.
Zie: J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering van het kerkverband der
Ned. Geref. kerken (Gron. 1911) reg.; t e W a t e r , Tweede eeuw-getijde v.d.
geloofs-belijdenisse der Geref. kerken van Ned. (Midd. 1762) 67; t e W a t e r ,
Historie v.h. Verbond en de smeekschr. der Nederl. edelen (Midd. 1776-96) III,
179-194; IV, 309-312; A. 's G r a v e z a n d e , De Unie van Utrecht herdacht (Midd.
1779) 177; d e z ., Tweede Eeuw-gedachtenis der Midd. vrijheid (Midd. 1774) 288
vg.; Archief voor kerk. gesch. V, 490; J. v a n V l o t e n , Nederlands opstand tegen
Spanje, 1567-1572 (Haarl. 1858) 63-65; C. H o o i j e r , Oude Kerkordeningen der
Ned. Herv. gemeenten (Zalt-Bommel 1865) 117, 327, 350; Werken der MarnixVereeniging (Utr. 1870-85) S. III, Dl. II, 277; S. III, Dl. V, 145, 165, 167; M.E.
P o u l l e t , Correspondance du Cardinal de Granvelle (Brux. 1877-80) II, 471, 650,
1
658; P.J. B l o k , Geschiedenis v.h. Nederl. volk (Gron. 1896) III , 149; B. v a n
M e e r , De Synode te Emden 1571 ('s Grav. 1892) 93, n. 1; J.F. v a n S o m e r e n ,
La Correspondance du prince Guillaume d'Orange avec Jacques de Wesenbeke
(Utr., Amst. 1896) 244; J.H. H e s s e l s , Epistulae et tractatus Reformationis historiam
illustrantes (= Ecclesiae Londino-Batavae Archivum (Cantabrigiae 1889-1897) III),
Dl. I, 193, 218, 224, 233; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta der prov. en part.
Synoden (Gron. 1892-99) I, II, III in voce; Nijhoff's Bijdragen, registers op de 1e-4e
reeks ('s Grav. 1913) in voce. Bijzonderheden aangaande zijn geslacht bij t e
W a t e r , Verbond der edelen IV, 307-313; 's G r a v e z a n d e , Twee honderd jarige
gedachtenis vr. h. eerste Synode der Ned. kerken (Midd. 1769) 130, n.c.; Register
op de Kronijk v.h. Hist. Genootschap (Utr. 1857) n voce.
de Jong

[Zijlker, Jan Freerks]
ZIJLKER (Jan Freerks), lid der Tweede Kamer Stat.-Gen., geb. 28 April 1805 te
Nieuw-Beerta (prov. Gron.) en overl. 2 Mrt. 1868 te Winschoten. Zonder een
wetenschappelijke opleiding te hebben
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ontvangen, was hij toch voor zijn stand (hij was landbouwer), zeer ontwikkeld en
breidde hij zijn kennis door lectuur voortdurend uit. Een werkzaam aandeel in 't
openbare leven van zijn dorp en gewest nemend, werd hij in 1849 door de kiezers
van het toenmalig district Winschoten naar de Tweede Kamer afgevaardigd, gelijk
het volgend jaar door die van 't hoofdkiesdistrict Appingedam, welk laatste hij sedert
is blijven vertegenwoordigen tot zijn dood toe. Met Reinders en Westerhoff behoorde
Zijlker tot de liberale groningsche afgevaardigden, wier leus was: eerlijke handhaving
en toepassing der onder Thorbecke verkregen constitutioneele rechten. Zijne
staatkundige opvattingen heeft hij o.a. neergelegd in een tweetal brochures:
Volkssouvereiniteit en Census in verband met orde, rust en de behoeften der
maatschappij (den Haag, 1850) en Antwoord aan den hoogleeraar Numan op zijn
aan mij gerichten Open brief (den Haag; 2de dr. 1850). Verder heeft men van hem:
Proeve van een reglement voor kiesvereenigingen (Gron. 1850) en De Groninger
landbouwer en zijn vak (Gron. 1843).
Zijn portret is gelithographeerd door J.H. Hoffmeister.
J.F. Zijlker was sedert 1831 gehuwd met T a l j e D e r k s d e R u i t e r , die hem
vier zonen en twee dochters schonk.
Zuidema

[Zijlker, Mr. Derk de Ruiter]
ZIJLKER (Mr. Derk d e R u i t e r ), zoon van den voorg. 30 Juni 1835 te Nieuw-Beerta
geb. en 24 Oct. 1892 te Winschoten overl., volgde in 1868 zijn vader als lid der
Tweede Kamer op. Hij had, na het gymnasium te Winschoten bezocht te hebben,
te Leiden in de rechten gestudeerd, was daar in 1861 gepromoveerd, op een
dissertatie Over het Regt van Beklemming uit een staathuishoudkundig oogpunt
beschouwd, en had zich toen als advocaat en procureur te Winschoten gevesstigd.
Al spoedig werd hij hier tot kantonrechter benoemd, tot lid van den gemeenteraad
en tot curator van 't gymnasium gekozen. Van de Tweede Kamer was hij lid voor 't
hoofdkiesdistrict Appingedam van April 1868 tot Maart 1888, en voor Winschoten
van Mei 1888 tot Sept. 1891. Evenals zijn vader een warm voorstander van de
liberale beginselen, sprak hij in de Kamer bij voorkeur over uitbreiding van het
kiesrecht, afschaffing der verbruiksbelastingen, verbetering van 't volksonderwijs.
beperking der militaire uitgaven en dergelijke onderwerpen. Tot de veel prekers
behoorde hij niet; zijn grootste werkzaamheid ontwikkelde hij in de afdeelingen der
Kamer.
Hij was sedert 1861 gehuwd met E d z i n a B u r i n g h , die hem met twee zoons
en eene dochter overleefde.
Zuidema
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